SKONČÍ V PROSTĚJOVĚ
STĚJOVĚ VOLBY VYHRÁLI

TAKÉ TESCO?!

„KOMANČI“!

ESKÁČKO JDE

zpravodajství

region

fotbal

strana 3

strana 9

®

DO BOJE

strany 31 až 36

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

15012810072

s pohodou od 21.3.
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí
Pon
n d ě lí 16. března 201
20155

Cen
Cena 17 Kč

Čí s lloo 1 1 • R o ční k 1 9

76

MORBIDNÍ! V ŽEŠOVĚ JEDÍ PSY?
st ran

9 771212 667008

1

EXKLUZIVNĚ

ŽEŠOV Příměstskou část Prostějova
jímá hrůza. Řádí tu snad tyran zvířat
nebo dokonce pojídači psů? Irena
Banduričová z Žešova Večerník
upozornila na otřesný nález, který
se svojí kolegyní objevila u plotu
areálu bývalého družstva. A jak jsme se přesvědčili na vlastní oči, šlo
o skutečně nechutný výjev. Stažené
srsti dvou velkých psů, jejichž rasy
lze z laického pohledu jen těžko odhadnout, se válí jen tak v trávě!
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více čtěte na straně 15
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Irena Banduričová ukázala Večerníku místo hrůzného nálezu.
Kůže ze psů se v Žešově stále válejí. 2x foto: Michal Kadlec
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Hajzlíky nevydìlávají
Prostějov (mik) - Večerník už vloni
poukazoval na příliš nákladnou výstavbu veřejných toalet ve Školní ulici.
Vždyť záchodky za tři miliony korun
se opravdu zdají být zbytečným luxusem. A jak jsme zjistili, ty hned tak na
sebe nevydělají. „Průměrné měsíční
tržby jsou zhruba 2 250 korun, což
představuje průměrnou návštěvnost
asi 450 osob za měsíc,“ sečetla výnosy z veřejného WC Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu města Prostějov. Přestože radní trvají na tom, že
nejde o výdělečnou službu, tak velmi
nízká návštěvnost přece jen zaráží...

Polil ji benzínem?
Prostějov (mik) - Na povrch vyplouvají další podrobnosti z loupežného přepadení trafiky na Žižkově náměstí, ke kterému došlo
předminulé úterý 3. března po poledni. Policie o podrobnostech sice
mlčí, ale Večerníku se je podařilo
získat od kolegyně přepadené trafikantky. „Ten maskovaný mladík
vběhl do trafiky, polil ženu nějakou
tekutinou a v ruce škrtal zapalovačem. Těžko říct, jestli to byl benzín
nebo jiná hořlavina. Trafikantka
se lekla, ale stačila uzamknout pokladnu a utéct do zadní místnosti.
On pak utekl také,“ sdělila žena,
která si nepřála zveřejnit své jméno.

Kavárna konèí
Prostějov (mik) - Oblíbená kavárna v prostějovském Špalíčku končí.
Muzeum, pod které budova spadá, jí
totiž dalo výpověď. Podle majitelky
kavárny Ivy Valentové je to výsledek
toho, že zde v listopadu loňského roku
chtěli uspořádat koncert proti návratu
komunistů na radnici. Ředitel muzea
Daniel Zádrapa ho tehdy zakázal,
sám přitom ve volbách kandidoval za
ČSSD, která následně KSČM vzala
do koalice. „Kavárnu tady budeme
provozovat do konce června, a pak
končíme,“ potvrdila Iva Valentová.

FOTO
VEÈERNÍKU

MICHAL KADLEC

ČELECHOVICE NA HANÉ Do Čelechovic na Hané před
časem zamířil Večerník původně docela z jiného důvodu.
Na tapetě byli dva zdejší bezdomovci, kteří jsou trnem v oku
místním obyvatelům. Jenomže jak jsme se u Evy Švancarové
a zejména v její soukromé minizoo přesvědčili, také někteří
čtyřnozí miláčci si dokáží žít v lepších podmínkách, než zmínění bezdomovci.
Co například jedna kozenek, která se mermomocí stále chtěla chlubit uklizeným příbytkem, svýma modrýma očima
a krásnou bílou srstí? „Pozor, to je taková naše manekýna!
Když o ni projevíte zájem, tak se před vámi dokáže natřásat
celý den,“ upozornila se smíchem Eva Švancarová.
A taky že jo, kozenka se před objektivem fotoaparátu předváděla jako Simona Krainová ve svých nejlepších letech na
předváděcích molech. Ještě že jsme pár snímků výstavní lady
pořídili velmi rychle, protože při tom třetím jsme už objektiv
měli oslintaný od jejího růžového jazýčku. Nu což, zvědavá
a ctižádostivá. Jako každá ženská…

Agentura
No a je to, přičemž ani to tak nebolelo!
Vrahovičtí občané budou mít o rozruch zase postaráno, opět se budou do
této příměstské čtvrti každý den ráno
řítit tisíce lidí! Jenomže už to nebudou
zástupy krejčích a šiček, ale motorismu chtivých fanoušků! Jak se totiž
Agentura Hóser jako první dozvěděla,
ovyužitíprázdnéhoplacupobudovách
Oděvního podniku Prostějov, které vloni vyletěly do luftu, je už rozhodnuto!
„Získali jsme exkluzivní práva na výstavbu závodního okruhu pro Formuli
1! A nejenom to, máme na stole stovky
žádostí pořadatelů jednotlivých závo-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
•• Pondělí ••
Práce je víc. Jak zveřejnil Úřad práce České republiky aktuální statistiku nezaměstnanosti. Ta přímo v Prostějově nepatrně poklesla, ovšem to není ten jediný
kladný výsledek. Chvályhodné je, že firmy se v čím dál větším měřítku zajímají
o trh práce a počet nahlášených volných míst rapidně stoupl.

ČTYŘNOHÁ
MANEKÝNA
Kozenka z Čelechovic na Hané už pomalu ani nevěděla, jak se před fotografem natočit. Byla to naše láska na první
pohled!
Foto: Michal Kadlec

CO NÁS POTĚŠILO...
Středověký objev. Minulé dny prokázaly, že prostějovské podzemí
může skrývat mnohá překvapení,
o kterých jsme doposud neměli tušení. Přímo na náměstí T. G.
Masaryka odkryli stavební dělníci
středověký pranýř, ke kterému se
přivazovaly hříšné ženy. Vzácný objev bude znovu zasypán, bohudík....
CO NÁS UDIVILO...
Podvod na druhou. Už jsme poměrně zvyklí na všelijaké finty různých vykutálených podvodníků.
Ovšem aktuální případ z Prostějova skutečně šokuje tak trochu víc.
Zatím dvě neznámé ženy chodí
minimálně po sídlišti Hloučela
a vybírají peníze na charitu za husitskou církev. Ta ale vůbec o ničem neví!
ZACHYTILI JSME...

MÍSTO OP ZÁVODNÍ OKRUH!
dů motocyklů, motokár, historických
vozidel a podobně. Vidím to tak, že závodní okruh bude využitý každý den,“
přinesl skvělou zprávu Petr Brzovyrostl,
zástupce současného majitele pozemků
bývalého Oděvního podniku firmy
Všechno v Prostějově zrecyklujeme.
Definitivně tak odpadá první varianta,
kdy na pozemcích ve Vrahovicích měly
být postaveny obří veřejné záchodky.
„Ty by určitě tak velké využití neměly.
Prostřednictvím mnoha průzkumů
jsme zjistili, že Prostějované nejsou tak
vyčůraní jako třeba Pražáci nebo Brňáci,“ pokrčil rameny jeden z majitelů
pozemků.
Podle informací Agentury Hóser by
se mělo začít s výstavbou závodního
okruhu již na prvního máje tohoto
roku. „Právě prvního května máme
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přislíbenou účast ministra
dopravy České republiky
Dana Ťuka. Ten položíí
základní kámen ke stavbě,
a jakmile okruh bude hotový, jako první se po něm projede ve svém Trabantu,“ vysvětlil záměr
Brzovyrostl.
A co na to všechno říkají zástupci prostějovského magistrátu? Není totiž
tajemstvím, že pozemky po Oděvním
podniku chtělo město koupit. „Toto mě
strašně mrzí, beru to jako podraz. My
už jsme byli předběžně dohodnuti na
prodeji pozemků. Měla tu být spalovna
i elektrárna, navíc jsme měli státní zakázku na úložiště jaderného odpadu.
Domluvena byla i každodenní dodávka hnědého uhlí do elektrárny a také
desítek tun bordelu do spalovny. Město

z toho všeho mohlo mít ukrutné peníze a mohli jsme třeba
radnici natřít zlatem,“ dští síru
z
zklamaný
náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
„A mně je to zase úplně jedno.
Pokud ty formule nebo motorky budou
jezdit na ekologický pohon, tak ať si
tam všichni závodí podle libosti. S tou
spalovnou nebo jaderným odpadem
by byl jenom průser. Za chvíli bychom
tady všichni svítili jako v Černobylu,“
nenechává se zase vykolejit náměstkyně
primátora pro životní prostředí Ivana
Hemeráková.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Když během pár dní zmizí z ulice
čtyřiadvacet nádherných stromů,
probudí to vždycky negativní vášně. V Tylově ulici začala totální rekonstrukce, kdy veřejná zeleň musí
ustoupit záměrům rozšířit parkovací plochy. Ale nebojte, krásně
kvetoucí sakury nahradí magnólie
a růžové kaštany.
ZAUJAL NÁS...

LUCIE BÍLÁ

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

SCÉNA VEČERNÍKU
Páteční koncert Lucie Bílé v Prostějově si podle Agentury Hóser nenechali ujít ani někteří
prostějovští zastupitelé. Například Milada Sokolová, Josef Augustin a Alois Mačák propadali při ječení Zlaté slavice s Arakainem úplnému amoku...

Páteční koncert Zlaté slavice se
skupinou Arakain ve Společenském domě v Prostějově přímo
nadchnul. A to je ještě hodně mírný výraz. Lucie Bílá jasně prokázala, že za to umí vzít a ještě pořád se
dokáže bez problémů „převtělit“
do role metalové dračice.
ZASLECHLI JSME...

„JEŠTĚ SE TAK
NEBÁT VYSTRČIT
V NOCI NOS
Z DOMU A JÍT VEN!“

•• Úterý ••
Poplach na Libušince. Hodně vzruchu - naštěstí pro nic - zavládlo mezi dvěma
panelovými domy v ulici Libušinka. V popelnici zde byl nalezen granát, který vzápětí někdo odhodil do trávníku. Jaké štěstí, že pyrotechnici nakonec zjistili, že jde
o atrapu. Tu pak na poli radši odpálili.

•• Středa ••

První náměstkyně primátora
Alena Rašková kvituje
snižující se kriminalitu
v Prostějově, ale nějaké chyby
na kráse to ještě má...

Položil to na bok. Na toto ráno bude chtít určitě zapomenout šofér dodávkového automobilu, který zatím z nevysvětlitelného důvodu havaroval na rychlostní
komunikaci ve směru z Vyškova na Prostějov. S dodávkou dostal smyk a převrátil
se na bok. Ještě štěstí, že řidič i jeho spolujezdec vyvázli jen s lehkým zraněním.

•• Čtvrtek ••
Primátora skolila chřipka. Je to prostě pro každého, nemoc si nevybírá. Večerník
se ve čtvrtek chtěl telefonicky domluvit na schůzce s primátorem Prostějova Miroslavem Pišťákem, ale ostrouhal. „Bohužel, nemohu sloužit, zůstal jsem doma, jsem
nemocný,“ omluvil se primátor. Nezbylo, než mu popřát brzké uzdravení.

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••

Pondìlí 12/2 °C
Elena

Lucie to rozbalila. Největší páteční událostí v Prostějově byl bezpochyby koncert Lucie Bílé se skupinou Arakain ve Společenském domě. Jistě, nic pro fanoušky staršího data narození. Zlatá slavice to totiž na pódiu před totálně natřískaným
hledištěm rozbalila jako metalová rockerka.

•• Sobota ••
A znovu k volbám! Ve čtyřech obcích Prostějovska proběhly opakované komunální volby. V Mořicích, Hrušce, Tvorovicích a Slatinkách se tak lidé v těchto
vesnicích znovu rozhodovali o tom, kdo obsadí zdejší úřady. Holt, ne všude se
politici dokáží dohodnout na povolební spolupráci. Dokáží to konečně nyní?

Úterý

13/5 °C

Støeda

10/2 °C

Ètvrtek

11/3 °C

Pátek

11/2 °C

Vlastimil
Eduard

•• Neděle ••
Co je s Petrou? Těsně před uzávěrkou tohoto vydání poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor sportovní boss Miroslav Černošek. Otázce na Kvitovou se však
chtěl raději vyhnout s odkazem na zítřejší schůzku, kterou s českou tenisovou
jedničkou má. Celostátní bulvární tisk přitom již začal spekulovat o syndromu
vyhoření. To snad ne!
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Světlana

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK o DVĚ Koruny levněji
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nalistujte stranu 28
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TESCO v Držovicích ohrožuje KONEC?!
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
DRŽOVICE, PRAHA Po
Intersparu může z místních luhů
a hájů reálně zmizet další hypermarket. Jak vyplývá z celostátní
zprávy, společnost Tesco Stores
ČR se dostala do výrazných finančních problémů, kdy za rok
2014 prohloubila svoji hospodářskou ztrátu na hrozivé čtyři
miliardy korun. Obchodní řetězec už zrušil své supermarkety
v Ústí nad Labem a v Praze na
Smíchově. A podle některých informací budou následovat další,
údajně jeden z dalších v řadě má
být právě ten v Držovicích!
Že na tomto šprochu zřejmě bude pravdy trochu, potvrzuje také zpráva, kterou
přinesl slovenský deník SME. Jeho zdroje tvrdí, že britští majitelé Teska uvažují
o úplném stažení svého obchodního
řetězce z celé České republiky i Slovenska! „Vedení o tom skutečně uvažuje, ale
zatím je vše v rovině ekonomických debat,“ prozradil člověk z pražské centrály

Vedení mlží, velkoprodejnu chce prý modernizovat...
společnosti Tesco Stores ČR. Jenomže
oficiální mluvčí společnosti něco takového nepotvrdil a už vůbec nekomentoval
otázku Večerníku, zda Tesco v Držovicích bude končit. Naopak, prý tento
supermarket projde letos modernizací!
„Zákazníci prostějovského, respektive
držovického hypermarketu Tesco se letos mohou těšit na modernizaci této prodejny. Jejím cílem je vyjít vstříc měnícím
se požadavkům našich zákazníků a přinést co nejpříjemnější zážitek z nakupování pro celou rodinu. Zaměříme se na
oddělení s čerstvými potravinami, kde
chceme nabídnout ještě širší sortiment
zboží včetně produktů od místních dodavatelů. Na přání zákazníků budeme
také ještě více zpřehledňovat a rozšiřovat nabídku speciální výživy, ať už jde
o bezlepkové, racio a bio produkty nebo
výrobky bez přidaného cukru. Zákazníkům pak chceme více představit také
sortiment naší prémiové privátní značky
nebo nabídku produktů oblíbené mezinárodní kuchyně,“ uvedl pro Večerník
Jiří Mareček, manažer firemních vztahů
společnosti Tesco se sídlem v Praze.
„Už tím, že chceme držovický hypermarket zmodernizovat, a to za plného
provozu, svědčí o tom, že ho uzavírat
nechceme,“ doplnila jeho kolegyně Bára
Šimečková.

Ale pozor, vyjádření tiskových mluvčích
může být skutečně jen mlžením. Jak se
Večerník na vlastní oči a uši přesvědčil,
mezi zaměstnanci prodejny v Držovicích se o konci Teska už nejen šušká...
„Prosím vás, že skončíme, o tom se tady
vykládá zhruba od podzimu loňského
roku. Hodně tu poklesly tržby, což přičítáme tomu, že nedaleko odtud se otevřel
Kaufland. Nikdo nám ale nic neřekne,
takže převládají spíše obavy z další bu-

doucnosti a jestli nepřijdeme o práci,“ nevytvářejí zrovna optimistický
svěřila se Večerníku jedna z pracovnic výhled... Situace budeme
supermarketu za podmínky, že zachová- nadále sledovat!
me její anonymitu.
Více tedy uvidíme v létě, kdy má dojít k údajné modernizaci.
Ovšem miliardové ztráty
společnosti Tesco Stores
v České republice

Jak dlouho ještě bude mít Tesco v Držovicích při stále prohlubujícím se propadu tržeb otevřeno?
Nabízí se odpověď z filmu Pelíšky - dáváme tomu maximálně rok!
Foto: Michal Kadlec

PODVODNICE VYBÍRAJÍ NA CHARITU!

EXKLUZIVNĚ

„Nejsou to členky naší církve,“ varují „husité“

Středověký objev na náměstíí

PROSTĚJOV Občané, a zejména ti, bydlící na sídlišti
Hloučela v Prostějově, mějte se na pozoru! Večerník
v pátek obdržel varování,
na jehož základě obyvatele panelových domů v ulici
Antonína Slavíčka obcházejí dvě podvodnice reprezentující údajně Církev československou husitskou.
A snaží se vybírat údajně na
charitu! Jenomže představitelé této církve se od jakékoliv sbírky peněz distancují!

Michal Kadlec
„Byla jsem v naprostém šoku,
když za mnou přišla spolupracovnice a vytkla mi, že i když dostáváme různé příspěvky a dotace,

tak ještě vybíráme peníze od lidí
po domech. Nemohla jsem tomu
uvěřit, protože my nic takového
neděláme a ani jako církev žádným
způsobem charitativní sbírky
nepořádáme,“ tvrdí exkluzivně
pro Večerník Ivana Krejčí, kazatelka Církve československé husitské
sídlící v Demelově ulici.
„Začala jsem tedy pátrat a od lidí
zjistil, že na domy zvoní dvě ženy
- jedna starší a druhá podstatně
mladší. Navíc prý obě hází do
schránek letáky, aby je lidé kontaktovali nebo posílali peníze.
A to všechno jménem naší církve,“
zhrozila se Krejčí, která ihned
po tomto zjištění vše oznámila
Městské policii v Prostějově.
A právě strážníci doporučili vedení husitské církve, aby požádalo
o medializaci této podvodné
činnosti. „Jedná se o podvodnice!

Žádné peníze na charitu naše
církev tímto způsobem nevybírá.
Rádi bychom prostřednictvím
Večerníku požádali všechny
poškozené občany, aby v případě
oslovení těchto dvou žen
okamžitě kontaktovali městskou
policii,“ zdůraznil za Radu starších
prostějovské husitské církve Pavel
Svozil.
Jak se ještě svěřila kazatelka uvedené církve, budou se „husité“
sami snažit oslovit co nejvíce
slušných lidí a varovat je, aby
nenaletěli. „Naši církev tyto podvodnice velmi poškozují. Rádi
bychom po sídlišti Hloučela
vylepili co nejvíce plakátů
upozorňujících na uvedený podvod. Snad nám to město nebo
obchodníci ve zdejším marketu
dovolí,“ uzavřela nešťastná Ivana
Krejčí.

PRANÝŘ vedle Masaryka!
PROSTĚJOV Současná rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka má nyní navýsost zajímavou zápletku. Nikdo totiž nečekal, že při hloubení jámy k novým základům pro
vánoční strom narazí stavební dělníci na staletí skrytou
památku. A jakou. Jde o pranýř, ke kterému Prostějované ve středověku přivazovali hříšné ženy!
Historický nález byl okamžitě oznámen památkářům. „Ti si
pranýř zabezpečili, nafotili a zaměřili. Nebyl to ale jediný objev, hned vedle dělníci narazili na středověké potrubí,“ informovala Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
Starodávný pranýř, na kterém byly přivázány zlodějky, lehké
ženy a jiné hříšnice, na něž měšťané mohli plivat nebo je kamenovat, však bude znovu zaházen hlínou. „Rekonstrukci
náměstí tento objev nijak nezdrží, památkáři mají všechno
zdokumentováno a v případě potřeby mohou pranýř kdykoliv zase odkrýt. Bude tu vybudováno nové ukotvení pro vánoční strom a vše zase zahrnuto hlínou. Tento prostor bude
vzápětí zatravněn,“ dodala náměstkyně primátora. (mik)

Starodávný pranýř bude brzy zase zakopán, rekonstrukci prostějovského náměstí T. G. Masaryka to nijak
nezdrží.
2x foto: Michal Kadlec

SEHNAT NORMÁLNÍHO CHLAPA
V PROSTĚJOVĚ?
Nemožné...
pro Večerník

Martin
ZAORAL

PROSTĚJOV Zdá se, že fenomén
„singles“ známý dosud z větších
metropolí už naplno dorazil i k nám
a Prostějov se pomalu mění v město
samotářů. Četné příklady rozpadů
klasické rodiny můžeme totiž pozorovat všude kolem nás. A jak posléze
najít vhodný protějšek? „Je to fuška,
vProstějovětopraktickynejde,“shodla se celá řada žen, které tíží samota.
Toho pravého mohou dámy hledat
například na nedávno založené face-

bookové seznamce. Dle dostupných informací však její fungování zatím mnoho nových párů nepřineslo. Naopak
obsah příspěvků ve skupině je i pro samotné členky obrovským překvapením.
Celkově se ukazuje, že hlavní problém nezadaných žen vězí v nízké víře
lepších zítřků! Většina z Prostějovanek
prostě po špatných zkušenostech na
dlouhodobější vztah fakticky rezigno>>> více čtěte na straně 28
vala...
Sympatická paní Hana svým
příspěvkem na jedné ze sociálních sítí vyvolala bouřlivé reakce.
Podařilo se jí totiž dotknout citlivého
tématu, které v Prostějově trápí
nejen spoustu žen, ale i mužů...
Foto: Facebook
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pohled zpátky

STARÉHO
STÍNY MINULOSTI
PŘÍPADU
OPRAVY RYBNÍKA SE VLEČOU ROKY. CO NÁMĚSTÍ? DOHADY O RONDELECH
PO STOPÁCH
P

Po fiasku v Drozdovicích se firma Skanska pustila do prostějovského náměstí i cyklostezky
PROSTĚJOV Tohle už není náhoda! Na podzim 2012 se rybník
v Drozdovicích začal vypouštět
a před dvěma roky proběhla jeho
celková rekonstrukce. Ukončena
byla slavnostně v polovině následujícího července. Jenže ouha, od té
doby musel prostějovský magistrát
práce hned několikrát reklamovat. A podobné, ne-li horší to bylo
v případě nové dlažby před radnicí.
Nezvládnuté projekty mají společného jmenovatele, kterým je
společnost Skanska, která se nyní
pustila do oprav hlavního náměstí
i propojení Brněnské a Anenské
ulice. Máme se bát?
Rekonstrukce drozdovického rybníka
přišla na více jak čtyři miliony korun.
Firma Skanska, která nabídla nejnižší
cenu, udělala nové břehy, poloostrůvek
s mělčinou i výpusť a nápusť. Už půl
roku poté se však ukázalo, že samotné
obložení se rozpadá. Město naštěstí
mělo na práci od společnosti pětiletou
záruku. Stavební dělníci tak museli
poprvé opravovat nedávno opravené.
A nebylo to zdaleka naposledy!
Loni v létě se totiž situace opakovala.
U rybníka se propadlo potrubí vedoucí
z mlýnského náhonu do nápusti. Voda
sem nepřitékala připravenou mříží, ale
našla si cestu „novým“ otvorem v břehu.
I tento problém musel magistrát reklamovat. „Udělali to tak, aby se vlk nažral
a koza zůstala celá. Myslím, že nebude
trvat dlouho a bude se vše opravovat
znovu,“ zhodnotil práci dělníků Miroslav
Zatloukal, který bydlí jen pár metrů od
rybníka a dění kolem něj bedlivě sleduje.

byly definitivně ukončeny,

prioritu má Kostelecká

Takto vypadaly břehy rybníka v Drozdovicích nedlouho po provedené rekonstrukci. Foto: archiv Večerníku
Skanska získává další
zakázky. Jak to dopadne?
Je známo, že za předminulý rok se firma Skanska propadla do ztráty 888
milionů korun. Navíc vyšlo najevo,
že někteří z jejích manažerů falšovali
účetnictví. Navzdory tomu se této
společnosti podařilo v Prostějově ve
výběrových řízeních získat další zakázky. Na jednu z nich bylo pořádně
vidět. Jedná se totiž o opravu hlavního
náměstí T. G. Masaryka za celkem
22,7 milionů korun, kterou odstartovalo dláždění chodníků před radnicí.
Práce naprosto nekvalifikovaných
dělníků od najatých subdodavatelů, za kterou by se nemuseli stydět
ani Pat a Mat, se stala nechtěným
komickým vystoupením pro ná-

vštěvníky probíhajících vánočních
trhů. Nejenže pracanti museli
chodník neustále opravovat, ale ani
začátkem března ještě nebyl definitivně hotov. Nedávno se Skanska
v centru města pustila do rekonstrukce
kuželny. O tom, kdy a zejména v jaké
kvalitě budou práce na této prestižní
zakázce dokončeny, se v tuto chvíli dá
zatím jen spekulovat. „Stavební firma
se ve smlouvě zavázala, že práce dokončí do třicátého června letošního
roku. Tento termín musí být splněn
i kvůli přijetí dotace,“ konstatoval Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov. Vedení magistrátu
problémy s odvedenou prací v případě
této stavební firmy vnímá. „Skanska
má u nás velký černý puntík. Její práci budeme nyní o to přísněji sledovat

a posuzovat,“ nebral si Pišťák na nedávném zastupitelstvu žádné servítky.
Sama společnost se snaží veřejnost
v souvislosti s dalšími zakázkami
uklidnit. „Pokud jsme partnerem investora, pak je na nás, abychom dodali
dílo v požadované kvalitě. Soustředíme
se na to, aby náš zákazník byl spokojen,“
vyjádřila se Lucie Laňková, tisková
mluvčí Skansky. Firma přitom uspěla
i ve výběrovém řízení na propojení
vnějšího okruhu Anglické a Brněnské
ulice v Prostějově. Za stavbu cyklostezky a další práce by měla inkasovat přes
jedenadvacet milionů korun.
Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Dotáhnout totiž věc do zdárného
konce dá vždycky pořádnou fušku. Ale
někdy jakoby to bylo téměř nemožné...
(mls)

PROSTĚJOV Seriál o dohadech,
kde v Prostějově bude stát další
rondel a kde město nejvíce tlačí
pata v dopravě, by zdatný režisér
mohl natočit na několik pokračování. Poté, co byl v roce 2010
dostavěn zatím poslední velký
rondel na Petrském náměstí, se
radní nemohli shodnout na tom,
jak dále řešit neutěšenou situaci
s přetíženým vnitřním okruhem
města.
V roce 2011 začalo vedení města
připravovat plány na okružní křižovatku na Poděbradově náměstí.
Ano, právě tady byla podle radních
situace v dopravě nejzoufalejší.
Hovořilo se dokonce o nebývalém řešení, kdy rondel měl mít tvar
elipsy. „Elipsovitá křižovatka je již
vyprojektována, budou se k ní vyjadřovat dotčené orgány, podnikatelé
a obyvatelé Poděbradova náměstí
a okolí,“ informoval na jaře roku
2013 tehdejší radní a předseda dopravní komise města Zdeněk Peichl.
Jenomže všechno nakonec bylo
jinak. Podnikatelé a také hasiči i lékaři ze záchranky byli proti, navíc se
lidé bouřili kvůli sedmimetrové protihlukové stěně. Projekt se během
podzimu 2013 přepracoval na dva
menší rondely, ale v tu dobu už převládaly ohlasy, že daleko svízelnější

se jeví doprava v Kostelecké ulici
než na Poděbradově náměstí. Navíc
v myslích některých radních bylo
i řešení křižovatky ulic Plumlovská,
Blahoslavova a Palackého. Tak, co
teď? Po celý loňský rok tak probíhaly vzrušené debaty, na kterém místě
vlastně postavit kruhové křižovatky.
Na řešení se spěchalo, neboť ve hře
byly velké peníze z rozpočtu Olomouckého kraje.
A výsledek? Vyprojektované dva
malé rondely na Poděbradově náměstí šly zatím takzvaně do šuplíku, ale jsou připravené k realizaci.
O kruhové křižovatce u hudební
školy zatím město nechce ani slyšet,
protože i podle názorů odborníků se
tady intenzita dopravy rapidně snížila díky severní obslužné komunikaci
i jižnímu kvadrantu. „Jednoznačně
jsme tak dospěli k názoru, že přednost musí dostat výstavba rondelu
na Přikrylově náměstí. Provoz na
Kostelecké ulici je už totiž neudržitelný, současná klasická křižovatka
je přehlcena a semaforový systém
dopravu jen brzdí. Výstavba rondelu
tady bude zahájena už letos, předpokládáme, že zřejmě během letních
prázdnin,“ uvedla první náměstkyně
primátora Alena Rašková, která je
na radnici zodpovědná za dopravu
v Prostějově.
(mik)

Napsáno Obyvatelé prostějovské ulice C. Boudy se bojí hluku
pred
ˇ
05
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Severní obslužná cesta neboli obchvat vedoucí okolo Víceúčelové
haly-zimního stadionu a ústící
u kruhové křižovatky v Plumlovské ulici dozná už v letošním roce
dalších významných změn.
„Co se týká severní obslužné komunikace, již byla vybrána firma pro dořešení celého projektu. Celé staveniště
bylo předáno společnosti Skanska,
která zvítězila ve výběrové soutěži. Už
v těchto dnech jsou připraveny první
práce na dokončení celého projektu.
Město už v dané lokalitě nemá žádný
problém s výkupy pozemků od jejich majitelů. Jak se však zdá, jediným
problémem zůstává řešení komunikace v bezprostředním okolí domů

v ulici Cyrila Boudy. Nedávno mě
totiž navštívila zástupkyně zdejších
obyvatel, která tvrdí, že právě tito občané nesouhlasí se stavbou silnice pod
jejich okny,“ uvedl Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova. „Vysvětlil
jsem jí však, že město nemá jinou
možnost, kudy jinudy vést obchvat
než právě okolo domů v ulici Cyrila
Boudy,“ prozradil místostarosta.
Příčinou nesouhlasného stanoviska
místních lidí je obava z nadměrného
hluku. „Při setkání s tamními občany
jsme někdy před rokem diskutovali
o vybudování velkého proskleného
tunelu, který by zmíněnou komunikaci naprosto dokonale odhlučnil.
Nakonec jsme z důvodu nepřiměře-

ně velkých investic od tohoto záměru upustili a navrhli jsme jiné řešení.
Chceme zde mezi silnicí a nejbližšími
domy postavit vysokou protihlukovou zeď, která bude mít podle odborníků podobné účinky jako původně
připravovaný tunel. Hluková studie,
kterou radnice nechala nedávno provést, však prokázala, že zatížení hlukem nebude v této lokalitě nakonec
tak vysoké. Na základě požadavků
obyvatel jsme však protihlukovou
stěnu nakonec přece jen zařadili do
projektové dokumentace,“ řekl Vlastimil Uchytil, ale vzápětí potvrdil, že
dnes i přesto lidé z ulice Cyrila Boudy protestují. „V současnosti se jim
zase zdá, že plánovaná zeď bude moc

vysoká a oni ztratí výhled z oken na
krásné prostředí lesoparku Hloučela.
Požádal jsem proto paní Hejdukovou, aby mi písemně doložila, kolik
občanů zeď nechce. Nehodláme to-

tiž jít v tomto případě proti lidem už
podruhé. Je to ale podivné, lidé se zde
bojí hluku, ale protihlukovou stěnu
nechtějí,“ pokrčil rameny místostarosta Uchytil.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Severní obslužná komunikace je už osm let v provozu. Žádný tunel, ale
vysoká protihluková stěna chrání obyvatele ulice Cyrila Boudy od hluku,
který s sebou pochopitelně nese velký dopravní provoz. Když se dnes zeptáte lidí ze zmíněných domů, ani si nevzpomenou na nějaké obavy. Navíc
jsou potěšeni cyklisté, protože mezi stěnou a domy vede hojně využívaná
cyklostezka. A tak to bývá v drtivé většině případů. Nejdříve hrozný křik,
potom spokojenost a zapomenutí. A co víc, severní obslužná komunikace
je chválena jak samotnými řidiči, tak i současným vedením města. Tento
obchvat totiž rapidně snížil dopravní tlak na centrum města. A že zeď
snížila obyvatelům domů výhled na Hloučelu? Dámy a pánové, máte to
kousek, tak si lesík běžte prohlédnout zblízka...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

AKCE

Letecká ulice

PRodloužena

VÁŠ OBLÍBENÝ

VEČERNÍK
Vede k bývalému učilišti. Pojmenování dostala ulice od 21. března 1930
podle směru k bývalému leteckému učilišti a kasárnám. V období nacistické okupace se v letech 1941 až 1945 nazývala Richthofenova (německy
Richthofen-Strasse). V roce 1887 zde byly u železnice na Bedihošť postaveny nové jatky, které provozovalo Družstvo řeznické porážky v Prostějově.
V současnosti má v ulici sídlo několik firem.
Foto: SOkA a Michal Kadlec

Příště: Bulharská ulice
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ATRAPA GRANÁTU uzavřela Libušinku MATKA PŘIVOLALA
Senior ji našel doma a vyhodil k popelnicím!
PROSTĚJOV Tak to byl poprask! V úterý odpoledne
policisté urychleně vyklízeli část vnitrobloku Libušinka
a vyháněli odtud každého, kdo se jenom přiblížil. Zhruba
čtvrtinu prostoru mezi panelovými domy strážci zákona
obehnali výstražnými páskami. „Byl tady nalezen granát,
přivolali jsme pyrotechniky,“ hlesl před Večerníkem jeden z uniformovaných mužů, kteří pečlivě hlídali, aby se
ke stromu u popelnic nikdo nepřiblížil.

„Asi před půl hodinou tady začali roztahovat ty bílomodré pásky a vyhnali každého, kdo se jen procházel. Bylo nám
řečeno, že někdo pod tím velkým stromem našel granát. Já jsem šla s košem
do popelnice a musela se vrátit,“ svěřila
se Večerníku žena středního věku bydlící v panelovém domě na Libušince.
Riziková situace se nedala vyřešit okamžitě, ani samotní policisté se neodvážili k nalezené munici přiblížit, čekat se
muselo na pyrotechniky až z Frýdku-Místku. Ti přijeli zhruba za hodinu
a dali se do své práce. „V úterý desátého

hodin

168

s městskou policií

Větev na cyklostezce

března těsně před sedmnáctou hodinou byla nalezena atrapa obranného
granátu v ulici Libušinka v Prostějově.
Z bezpečnostních důvodů ji přesto pyrotechnici naložili do speciální nádoby
a odvezli do pole za Určickou ulicí.
K atrapě granátu tady byla přidělaná
rozbuška a došlo k jejímu odpálení. Vše
se obešlo bez zranění i beze škod,“ sdělil
Večerníku na druhý den Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Teprve až v pátek se Večerník dozvěděl, že vůbec první byli na místě nálezu strážníci městské policie. „Před
sedmnáctou hodinou prostřednictvím

PROSTĚJOV Kuriózní případ
řešili v uplynulých dnech strážníci městské policie. Museli totiž
výrazně zklidnit mladíka, který
se násilím dobýval do bytu své
matky. Chtěl od ní půjčit peníze,
a když ho odmítla, muž začal bušit do dveří. Matka z obav o své
zdraví zavolala na vlastního syna
policii!
„V pátek šestého května vyjížděli
k případu, kdy třiadvacetiletý mladík
Přivolaní policisté udělali na místě nálezu granátu vše, aby zajistili bez- opakovaně bouchal na dveře bytu
pečný prostor.
Foto: Michal Kadlec
své matky, od které si chtěl půjčit
linky 156 sdělil občan podezřelý nález u jen pouhá atrapa, dostal na veřejné peníze. Její odmítnutí ovšem nebral
popelnic. Strážníci na uvedeném místě místo k popelnicím. „Během šetření vážně. Z místa nemínil odejít, a projeh obtěžování telefonicky
zkontaktovali oznamovatele, který jim události se podařilo zjistit osobu, která to žena jeho
předmět ukázal. Z důvodu, že se mohlo předmět odložila do přilehlého kontejjednat o vojenský obranný granát, bylo neru na komunální odpad. Jednalo se
místo zabezpečeno proti vstupu nepo- o sedmašedesátiletého muže, který se
volaných osob a přivoláni státní policis- domníval, že jde o atrapu. Granát prý
té. Následně se dostavil i pyrotechnik nalezl při vyklízení bytu. Důsledky svéPolicie ČR,“ uvedla Jana Adámková, tis- ho počínání si neuvědomil,“ informovaková mluvčí Městské policie Prostějov. la Večerník Jana Adámková.
Strážníci byli dokonce úspěšnější v tom, Tak hlavně, že se nakonec nic nestalo.
že dokázali vypátrat, jak se granát, byť Byť planý poplach také něco stojí...

Vysávat na trávníku nelze

Místo občanky „salát“

Předminulou sobotu 7. března řešili strážníci případ přestupku proti
občanskému soužití, při kterém se
muž prokázal poničeným občanským průkazem. Přední a zadní
část průkazu byly od sebe téměř
odděleny a údaje takřka nečitelné.
Tímto je dotyčný podezřelý z přestupku podle zákona o občanských
průkazech a pokuta se může vyšplhat až do částky deseti tisíc korun.

Suť v kontejneru

Jistý občan v úterý 10. března telefonicky nahlásil pochybení muže,
který ukládal stavební suť do kontejneru na směsný odpad. Strážníkům
se podařilo dotyčné pracovníky
zkontaktovat. Provinilci byla udělena bloková pokuta za porušení
vyhlášky o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.

nahlásila na linku 156,“ informovala Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Při příjezdu hlídky byl mladý muž už
před domem. „Strážníci ho z místa
vykázali a vysvětlili mu, že svým jednáním je podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití. Oznamovatelka byla poučena o možnosti podat
do tří měsíců návrh ke správnímu
orgánu, neboť v tomto případě se
jedná o osoby v rodinném poměru,“
dodala Adámková.
Zda ale opravdu matka požene svého syna k správnímu orgánu, to zůstává veřejnosti alespoň prozatím
utajeno.
(mik)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 19

ČERNÁ
se
marně
dobýval
k
ženě
NA POŠTĚ OKNO KVŮLI BALÍKU
KRONIKA
ROZLÍCENÝ MUŽ ROZMLÁTIL ZHRZENÝ MANŽEL
PROSTĚJOV Nepříliš záviděníhodnou situaci řešili strážníci
městské policie ve čtvrtek večer.
Rodinné potíže vyvrcholily zoufalým pokusem zhrzeného manžela
o návštěvu bývalé ženy. Jenomže
byl opilý a do cesty se mu „postavily“ uzamčené dveře...
„Po rozchodu s manželkou přišel její
opilý muž do domu, kde žena pobývala u své matky a dožadoval se vstupu. Do vchodových dveří bouchal tak
intenzivně, až došlo k jejich proraže-

Foto: Městská policie Prostějov
Minulé úterý 10. března v odpoledních hodinách bylo přijato
telefonické sdělení o spadeném
stromu na cyklostezce v lesoparku
Hloučela. Strážníci na místě zjistili,
že se jedná o suchou větev v délce
čtyř metrů. Věc byla oznámena
pracovníkovi technických služeb,
který se postaral o odstranění ulomené větve.
Minulé úterý 10. března před osmnáctou hodinou zavolala žena na
linku 156 s tím, že dává na vědomí
zaparkování vozidla na travnatou
plochu přibližně na dvacet minut.
Jako důvod uvedla, že chce vysát interiér auta. Volající bylo sděleno, že
tento postup není možný. Najíždět
s automobilem na trávník, chodník
či nezpevněnou plochu podle zákona nelze. Toto žena pochopila a od
svého záměru upustila...

STRÁŽNÍKY. NA SYNA!

ní. Tímto způsobil škodu okolo tří
tisíc korun a je podezřelý z přestupku
proti majetku,“ popsala čin zhrzeného manžela Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci vystraženou ženu, stejně
jako jejího bývalého a notně opilého
manžela poučili o možnosti podání
oznámení u správního orgánu, neboť
se v tomto případě jedná o návrhový
přestupek. „Poté muž pod dohledem
hlídky strážníků místo opustil,“ dodala Adámková.
(mik)

168 POLICIÍ
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Na okně pošty na místním nádraží zůstaly po raubíři viditelné stopy.
Foto: Městská policie Prostějov
PROSTĚJOV Neovládl svůj vztek!
Chlapík z Prostějova si chtěl na
poště na místním nádraží vyzvednout balík, ovšem prokázal se neplatným dokladem. Úřednice mu
zásilku pochopitelně nechtěla vydat, načež se raubíř rozčílil a pěstí
vymlátil okno!
„Šestadvacetiletý muž si ve středu jedenáctého března přišel vyzvednout na
poštu zásilku. Prokázal se neplatným
dokladem, a proto mu zaměstnanec
odmítl balík vydat. To zákazníka natolik rozhněvalo, že při odchodu úmysl-

ně udeřil pěstí do okenní výplně, která
se rozbila,“ uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Chlapík tím v amoku způsobil poště
na místním nádraží škodu okolo pěti
set korun. „Hlídka provedla kontrolu
v okolí, ale zmíněnou osobu nenalezla. Přesto se strážníkům podařilo
jeho totožnost zjistit. Pro podezření
z přestupků proti majetku a zákona
o cestovních pasech byla věc předána správnímu orgánu,“ informovala
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Polonahý
před domem
Předminulou neděli 8. března v podvečerních hodinách bylo přijato
na linku 156 sdělení o muži, který
má obnaženou horní polovinu těla
a postává před domem. Hlídka občana zastihla o několik vchodů dál.
Vyšlo najevo, že třiatřicetiletý muž
sportuje a pouze si převlékal propocené triko.....

www.vecernikpv.cz

Přes dvě promile
Na základě telefonického sdělení občana na linku 156 byla předminulý pátek
6. března vyslána hlídka ke kontrole
řidičky osobního vozidla, která podle
oznamovatele jevila známky opilosti.
Za pomocí městského kamerového
systému byl pohyb vozu monitorován.
Strážníci na Trávnické ulici uvedené
vozidlo zastavili. Žena za volantem při
dechové zkoušce nadýchala 2,04 promile. Na místo byli přivoláni policisté,
kteří si celou událost převzali. Čtyřiapadesátiletá řidička je tímto podezřelá
z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.

Zloděje na benzínce v Brněnské ulici
NAČAPALA policejní hlídka při činu
PROSTĚJOV A nedá si pokoj! Přestože už byl
za krádeže nedávno odsouzen, zkoušel pochybné štěstí znovu. Padesátiletý recidivista se v noci
z pondělí na úterý minulého týdne vloupal na
benzínku v Brněnské ulici. Měl ale pech, protože
ho téměř okamžitě zatkla policejní hlídka.
„V úterý desátého března kolem třetí hodiny ráno se
vloupal do benzinové čerpací stanice na ulici Brněnská v Prostějově zloděj. Po rozbití skleněné výlohy
vnikl dovnitř a zde se pokusil odcizit různé druhy cigaret. Při krádeži byl však zadržen policejní hlídkou,“
oznámil Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak záhy vyšlo najevo, zloděj nebyl pro policisty vůbec neznámý. „V muži byl zjištěn padesátiletý recidivista z Prostějova, který již byl v posledních třech
letech za podobný čin odsouzen. Svým jednáním
způsobil společnosti provozující čerpací stanici v Brněnské ulici škodu za více jak osmnáct tisíc korun,“
dodal Bednařík s tím, že za přečin krádeže hrozí padesátiletému nepolepšitelnému chmatákovi až tři
roky vězení.
(mik)

Auto ráno nenašel…

Na pátek třináctého bude jistě dlouho vzpomínat majitel
osobního auta značky Škoda
Octavia Combi. Své auto zaparkoval ve čtvrtek večer v Prostějově na ulici Bohumíra Dvorského. Když v pátek ráno přišel
na parkoviště, auto za 230 000
zde již nestálo. Policisté po pachateli krádeže i automobilu
pátrají.

hodin

Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

Foto: www.123rf.com

Kradou se i květiny!

V noci z pátku 13. na sobotu
14. března se vloupal zloděj
do zahradnictví v Prostějově
na ulici Brněnská. Z areálu odcizil dvanáct cypřišů a devětasedmdesát kusů mix konifer.
Krádeží byla společnosti způsobena škoda za více jak deset
tisíc korun.

AŤ je leden nebo březen

www.vecernikpv.cz

Foto koláž: www.123rf.com a internet

JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY
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Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz

krimi
hodin
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Ujel s vrtákem

Po poledni v pondělí 9. března nahlásil
pracovník ochranky na linku 156 drobnou krádež v obchodním domě na
ulici Konečná. Zákazník odcizil vrták
a těsnění v hodnotě devětapadesáti korun. Při pokusu o zadržení ochrankou
se dal muž na útěk, přičemž nasedl do
vozidla a z místa odjel. Z důvodu neznámého pachatele byla celá událost
předána policistům k dalšímu šetření.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ZA DVA MRTVÉ SLOVÁKY PODMÍNKA ČERNÁ
KRONIKA
Tragédie
g
u Čechůvek má však stále plno otazníků...

původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV Okresní soud
v Prostějově vynesl minulý
Žiletky do rukávu čtvrtek rozsudek nad Zbyňkem
Hlídka strážníků byla vyslána do ob- Grossertem v případě tragické
chodního domu v Olomoucké ulici, dopravní nehody z října roku
kde pracovník ochranky zastavil muže, 2013. Prostějovský celník tehdy
který si uschoval sadu žiletek pod rukáv svým BMW narazil na nebeza poté prošel přes pokladní zónu bez
pečné křižovatce u Čechůvek
zaplacení. Během řešení přestupku
strážníci zjistili u zadrženého další od- do vozidla Renault a způsobil
cizené zboží. Muž z obalů strhal štítky, tím smrt dvoučlenné slovenaby zamezil identifikaci detekčním rá- ské osádky. Zřejmě proto, že
mem. Celková hodnota nakradeného jeho vina na fatálním následku
zboží nepřesáhla dvěstě korun.
rychlé jízdy nebyla stoprocentní, odešel od soudu pouze
Finta se salámem
Přestupek proti majetku byl zazname- s podmínečným trestem, byť
nán i v prodejně ve Vrahovicích. Zde nejvyšším možným.
si nakupující nechal nakrájet salám v
hodnotě devětaosmdesáti korun. Potraviny v částce 450 korun si vložil do
tašky a prodavačce sdělil, že si nákup
odloží do auta a pro uzeninu se vrátí.
To se ale nestalo a muž z místa odjel.
Následně však jeho totožnost byla odhalena. Za přestupek proti majetku lze
muži udělit pokutu až do výše patnácti
tisíc korun.

Jak několik osudných vteřin může
změnit život! Zbyněk Grossert působí jako příslušník Celní správy Olomouckého kraje, má velmi dobrou
pověst, žádný škraloup a v registru
dopravních přestupků jen pár zanedbatelných pochybení staršího data.
Jenomže 25. října 2013, pět minut
před jednou hodinou odpolední, bylo

Zbyněk Grossert se svým BMW výrazně překročil povolenou rychlost a smetl ze silnice modrý Renault. Oba Slováci na místě zahynuli.
2x foto: archiv Večerníku

všechno najednou úplně jinak. Ve
svém BMW uháněl po silnici ve směru od průmyslové zóny na Kralice na
Hané. Před křižovatkou u Čechůvek,
kde je předepsaná „sedmdesátka“,
se řítil rychlostí až 136 kilometrů
v hodině. A co čert nechtěl, vjelo mu
z vedlejší silnice do cesty modré auto
se slovenskou poznávací značkou...
O následcích prudké srážky už Večerník nesčetněkrát informoval, dva senioři ze Slovenska - dvaaosmdesátiletý
řidič a jeho o dva roky mladší manželka
nepřežili. Samotný Zbyněk Grossert
utrpěl velmi vážná zranění a bezmála
půl roku ho dávali dohromady lékaři
v olomoucké fakultní nemocnici.
„Částečné zavinění je nepochybně i na
straně dvaaosmdesátiletého řidiče slovenské národnosti, protože ve směru
od Čechůvek nerespektoval dopravní

značku STOP a vjel na hlavní silnici.
Obžalovaný Zbyněk Grossert má však
na tragédii větší podíl, přestože jel po
hlavní komunikaci. Jeho rychlost byla
totiž v době nárazu do vozidla Renault
vypočtena podle soudního znalce na
124 kilometrů v hodině. Obžalovaný tak překročil povolenou rychlost

o sedmasedmdesát procent,“ vybíráme ze zdůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Ivony Otrubové.
„Je mi to všechno strašně líto. Vím, že mi
to pozůstalí nikdy neodpustí a já sám se
s tím budu muset naučit žít. Ale přesto
jsem přesvědčen o tom, že moje rychlá
jízda nebyla tou hlavní příčinou tragédie. Ten starý pán mi prokazatelně nedal
přednost, přestože měl velmi dobrý výhled na hlavní silnici,“ podotkl Zbyněk
Grossert.
Soudkyně mu vzápětí vyměřila trestt
odnětí svobody v délce tří roků s pod-mínečným odkladem na pět let. Navícc
má na šest let zakázáno řídit jakékolivv
m
motorové vozidlo a musí pozůstalým
zaplatit odškodné ve výši 336 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, státní
zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na
rozmyšlenou k případnému odvolání.

Policie zanedbala vyšetøování!
Předsedkyně senátu Okresního soudu Prostějov Ivona Otrubová při projednávání osudného okamžiku z 25. října 2013 na křižovatce v Čechůvkách
konstatovala,žepoliciefatálnězanedbalavyšetřovánítétosmrtelnédopravní
nehody. „Soud bohužel mohl vyslechnout pouze jediného svědka tragédie,
přestože ji zcela jistě vidělo více lidí. Vyšetřovatelé ale další svědky nezajistili.
Ještě horší je skutečnost, že soudu chybí výsledky krevního rozboru obžalovaného. Nedá se tak zjistit, zda byl či nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné
omamné látky. Policisté obžalovaného po havárii nemohli vzhledem k jeho
těžkým zraněním podrobit dechové zkoušce, ale výsledky odběru krve v nemocnici nezajistili. To je závažná chyba, kterou podle mých informací šetřila
i policejní inspekce,“ řekla soudkyně Ivona Otrubová.

AKCE
VÁŠ OBLÍBENÝ
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Ať už je v nouzi kotě či papoušek, požárníci jsou při ruce...

Záchrana vystrašeného kotìte
Co se týká zajímavých výjezdů hasičů, těch byla opět spousta. Například
v úterý 3. března o půl jedenácté večer
jsme byli přivoláni do Vrahovic na síd-

“

liště Svornosti. „Oznamovatel uvedl, že
koťátko vylezlo na strom a bojí se. Skutečně bylo ve stresu, hlasitě mňoukalo,
přičemž nechtělo samo z výšky šesti
a půl metru slézt dolů. Hasiči z Prostějova přijeli na místo spolu s městskou policií a kotě ze stromu sundali,“ konstatoval Odchyt vzácného papouška
s úsměvem Jozef Novák, šéf prostějov- Minulé úterý 10. března večer se hasiči
zabývali dalším případem záchrany zvířeských hasičů.
te. „Vyjížděli jsme do Bulharské ulice. Na
Aby motorka nevzplála...
místo události vyrazila kromě cisterny také
Večerník už v minulém vydání infor- výšková technika z Prostějova. Šlo totiž
moval o dopravní nehodě motorkáře o vzácného papouška, který uvízl na stroz předešlého dne. V neděli 8. března těsně mě ve výšce asi pětadvaceti metrů. Majitel
po sedmnácté hodině vyjížděli na místo už na hasiče čekal pod stromem a společně
havárie pochopitelně i prostějovští hasiči. vzácného cizokrajného ptáka zachránili,“
„Byla to vůbec první nehoda motorkáře sdělil Jozef Novák.
v tomto roce. Naštěstí se obešla pouze
Kontrola prùjezdnosti
s lehkým zraněním. Naši profesionální
hasiči po příjezdu zjistili, že motorka leží V pátek 13. prosince došlo v rámci akce
v příkopu a řidiče ošetřovala na místě zdra- Dne požární bezpečnosti „Pátek 13.“ ke
votnická záchranná služba. Hasiči asistovali kontrole průjezdnosti ulic jak v Prostějopolicii a zajišťovali motorku proti vzniku vě, tak v Konici. „Naši pracovníci upozorňovali špatně parkující řidiče umístěním
požáru,“ popsal Jozef Novák.

To koťátko se prostě bálo slézt
ze stromu, tak jsme ho sundali!
letáčku na přední sklo auta s informacemi,
jak by měli parkovat správně, aby jejich
vozidla nebránila průjezdu hasičských
vozidel v případě požárů či jiných zásahů,“
řekl Novák.
V týdnu od pondělí 9. do pátku 13. března
byla na požární stanici v Prostějově uspořádána odborná příprava starostů obcí a měst
zaměřená na činnost vyplývající ze zákona
o požární ochraně, dále pak na úkoly obcí
na úseku ochrany obyvatelstva a krizových
stavů včetně řešení mimořádných událostí.
„Starostové rovněž byli seznámeni s poskytováním dotací, financováním jednotek
požární ochrany obcí včetně náhrad za provedené zásahy a odškodněním v případě
poškození zdraví,“ připomněl Jozef Novák,
ředitel Hasičského záchranného sboru Prostějov.
(mik)

činnosti mají jedinci ze sociálně slabších rodin a uživatelé drog. „K potírání kriminality kromě státní policie ale
i vloni výrazně přispěla městská policie.
Obávám se, že nebýt strážníků, státní
policisté by sami nestačili uhlídat naše
bezpečí. Nikoliv proto, že by svoji práci odváděli nekvalitně, ale protože jich
je málo. Když jdu večer po ulici, vidím
na ní pouze strážníky, příslušníky Policie České republice pozoruji převážně
pouze v autech,“ konstatovala první
náměstkyně primátora. „I já jsem tedy
ráda, že kriminalita poklesla. Ale co je
to platné, když podle loňského sociologického průzkumu se osmdesát procent občanů Prostějova vyjádřilo, že
se bojí v pozdních večerních hodinách
a v noci vůbec vyjít ven na ulici...“ pokrčila závěrem rameny.

V PROSTÌJOVÌ
2011
2 380
1 041
43,74

2012
2 318
1 174
50,65

2013 2014
2 320 2 160
1 180 1 253
50,86 58,01
Zdroj: Policie ČR
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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.
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Jozef Novák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Prostějov.
Foto: Michal Kadlec

MARIO HANGURBADŽO

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

se narodil 19. března 2000 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 9. března
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 15 let, měří 165 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.

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

LUDĚK KŘUPKA

RADIM PEKAŘ

se narodil 26. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. května
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 36 let, měří mezi 165 až 175
centimetry, má střední postavu, šedé
oči a ryšavé vlasy.

se narodil 7. června 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. listopadu
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let a měří mezi 180 až 190
centimetry. Bližší údaje k osobě nejsou
známy.

Hned dvakrát během minulého úterý museli na Prostějovsko přispěchat policejní
specialisté z Frýdku-Místku. Vždyť hrozil pořádný
VÝBUCH!
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ntuje Jan Spáčil

PROSTĚJOV Co v současnosti
probíhá v Tylově ulici, to se snad
dá srovnat jen s masivním kácením ve Smetanových sadech nebo
v parčíku na Husově náměstí! Na
„Tylovce“ totiž padlo k zemi hned
devětadvacet stromů, minulostí
jsou už tak i dva tucty okrasných
sakur. Také Večerník se ale podivuje nad tím, že zdejší lidé jsou
nyní sice silně v šoku a proti kácení protestují, když přitom o všech
plánovaných krocích věděli více
jak rok dopředu a přesto mlčeli. Navíc absolutně neměli zájem
přijít ani na setkání s radními, kde
mohli vznést své námitky...
„Rekonstrukce celého prostoru
v Tylově ulici a nejbližším okolí byla
kompletně schválena už v loňském
roce. Proběhlo územní řízení ke stavbě a s veškerým rozsahem prací, tedy
kolik se bude muset pokácet stromů,
kolik přibude parkovacích ploch
a podobně, byli obyvatelé příslušné
lokality seznámeni. Obeslali jsme
totiž podrobnými plány s popisem
všechny zástupce majitelů bytových

družstev a nebyly nikdy vzneseny
žádné námitky. Naopak, všichni podepsali, že s celým rozsahem
a postupem rekonstrukce souhlasí!
Kdokoliv se tedy mohl vyjádřit, ale
neudělal to nikdo! A co víc, v závěru
loňského roku jsme na reálném gymnáziu uspořádali otevřený seminář
k této investiční akci, na kterém jsme
chtěli znát názory zdejších občanů.
Na setkání s radními a pracovníky
odboru rozvoje a investic však přišel
jeden jediný obyvatel Tylovy ulice!
Takže dost dobře nechápu, proč nyní,
když se začalo kácet, se lidé ozývají
a protestují,“ neskrývá rozpaky a údiv
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov
pro životní prostředí s tím, že že ani
ochránci přírody, kteří rovněž disponovali přesným popisem kácení, se
neozvali a nevznesli žádnou námitku.
Aktuálně se v Tylově ulici pustili dřevorubci do čtyřiadvaceti sakur, k zemi padlo i pět jehličnanů.
„Sakury nahradíme naprosto stejným počtem jiných okrasných stromů. Bude tady vysazeno patnáct

kusů magnolií a devět kusů růžových
kaštanů. Navíc se v Tylově ulici zasadí ještě do konce května tohoto roku
1 328 keřů a keříčků. Mezi nimi budou skalníky, levandule, poléhavé růže

DALŠÍ CHODNÍKY
PROSTĚJOV Vedení města schválilo
pro letošní rok plán oprav chodníků
v Prostějově. Nový kabát dostane hned
několik komunikací pro pěší, celkové
náklady se odhadují na 4,7 milionu
korun. Jak se navíc Večerník dozvěděl,
letos se nepočítá s přesunem peněz pro
tyto účely z rozpočtu pro zimní údržbu.
„Zima letos nebyla tak mírná jako rok
předtím, takže technické služby většinu rozpočtovaných peněz investovaly
do úklidu chodníků a silnic. Vždyť si
vzpomeňme, jaká byla nedávno častá
náledí,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějov. „Na celoplošnou opravu chodníků
v roce 2015 připravujeme zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce
s použitím elektronické aukce. Použitím
právě této aukce předpokládáme výraznou
úsporu nákladů jako v minulých letech,
kde se průměrná cena za celoplošnou

opravu chodníků pohybovala okolo sedmisetpadesáti až osmisetpadesáti korun na
metr čtvereční,“ uvedl dále Pospíšil.
A na jaké rekonstrukce se letos Prostějované mohou těšit? „Zaměřujeme se na
celoplošné opravy velmi frekventovaných
chodníků před základními a středními
školami, například v Jungmannově ulici
před Základní školou Jana Železného.
Tady současně dojde k napojení chodníků na vybudované plochy pro výstup a
nástup žáků a na plánovanou realizaci výstavby cyklostezky ve směru z ulice Bohumíra Šmerala na Anenskou. Dále se jedná
o Palackého ulici a Majakovského ve Vrahovicích, konkrétně v okolí místní základní
školy. Také zde dojde k napojení chodníku
na plochy pro výstup a nástup žáků,“ popsal náměstek primátora s tím, že dojde i
k některým menším rekonstrukcím chodníků z důvodu jejich lokálních poškození.
(mik)

KDE SE LETOS OPRAVÍ CHODNÍKY?
Palackého ulice + Jiráskovo náměstí
Od Poděbradova náměstí po ulici
Kravařovu (celá východní strana podél ZŠ a Obchodní akademie, včetně
zábradlí). Opravovat se bude 1 170
metrů čtverečních, celkové náklady
jsou vyčísleny na 1 287 000 korun.
Vrahovická ulice
U ZŠ Majakovského okolo zálivek,
opravovat se bude 537 metrů čtverečních nákladem 644 000 korun.
Havlíčkova ulice
Od Vápenice po Šafaříkovu ulici podél budovy městské policie k soudu,
453 metrů čtverečních, 544 000 korun.
Hlaváčkovo náměstí
Chodník podél ATRIA, 112 metrů
čtverečních, 135 000 korun.

➢ ztitulnístrany
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a bílé tavolníky. Všechny úpravy provádíme čistě z toho důvodu, aby v této
lokalitě bylo možné výrazným způsobem rozšířit parkovací plochy. Přesně
po tom zdejší obyvatelé volali a přáli si

to,“ uvedla Ivana Hemerková. Jak ještě na závěr dodala, věří, že za několik
málo let se Tylova ulice znovu rozkvete do plné krásy, jako byli lidé v případě vykácených sakur zvyklí. (mik)

Letos město opraví VELESLAVÍNSKÁ DOSTANE NOVÝ KABÁT

Domamyslická a Šeříková ulice
Od ulice Jasmínová po ulici Šeříkovou,
305 metrů čtverečních, 366 000 korun.
Vojáčkovo náměstí
Podél bytových domů číslo 10, 11,
12 a13, přeskládání propadů původní
zámkové dlažby, 227 metrů čtverečních, 71 000 korun.
Krokova ulice
Podél domů číslo 12 až 24, 341 metrů
čtverečních, 409 000 korun + vícepráce 126 000 korun.
Jungmannova ulice
Podél ZŠ Jana Železného a Kolářových
sadů v návaznosti na parkovací zálivky
a cyklostezku. Opravovat se bude
1 178 metrů čtverečních, celkové náklady jsou vyčísleny na 1 178 000 korun.

TO JE MORBIDNÍ! V ŽEŠOVĚ JEDÍ PSY?

2
Pyrotechnici nejprve v Prostějovičkách zlikvidovali dělostřelecký granát, který našel při procházce pětadvacetiletý mladík.
Naštěstí se ukázalo, že šlo pouze
o osvětlovací náboj. V ten samý
den v podvečer pak policisté
uzavřeli část panelového bloku na Libušince v Prostějově.
Sedmašedesátiletý muž zde do
popelnice vyhodil atrapu ručního granátu a neuvědomil si, co
tím způsobí za poplach.

17

Lidé proti kácení zprvu nebyli, teď se bouří

Rašková

Řidič pod vlivem alkoholu byl
zjištěn v Prostějově na ulici Bulharská, a to minulé pondělí 9.
března před třetí hodinou odpoledne. Jednalo o šestapadesátiletého řidiče, který jel osobním
vozidlem značky Opel Vectra.
Dechová zkouška ukázala 1,71
promile alkoholu v dechu. Tento
řidič lékařské vyšetření odmítl,
byl mu odebrán řidičský průkaz
a zakázána další jjízda.

PRodloužena

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz

KLIDNÍ? ZELENÉ HARAKIRI v Tylově ulici

Promile na Bulharské

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM
PROSTĚJOV V uplynulých dnech
vyjeli hasiči celkem k čtyřiadvaceti událostem na Prostějovsku
a Konicku. Jak konstatuje ředitel
Hasičského záchranného sboru
Prostějov Jozef Novák, nejčastěji
asistovali u dopravních nehod,
kterých bylo hned osm během
dvou týdnů, dále v šesti případech
zachraňovali lidi a zvířata, pětice se týkala technických pomocí
a třikrát pak zbytečně spěchali
k planým poplachům. Po jedné
události evidují hasičské statistiky
od začátku března požár a únik
nebezpečné látky.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Co se vlastně v Žešově stalo? „V pátek
šestého března ráno mi volala kolegyně
z práce, že u zadní brány bývalého zemědělského družstva leží vyhozený pejsek
na nějakých kůžích. Vydala jsem se pro
něj a zběžně prohlédla i ty kůže. Říkala jsem si, že jsou asi králičí. Ale hodně
jsem se spletla...,“ popsala Večerníku Irena Banduričová. Jak vzápětí dodala, pro
objevenou živou černou fenku s bílými
znaky si přijeli strážníci městské policie,
které ihned zavolala. „Nicméně jsem nad
pejskem i kůžemi pořád přemýšlela a vydala se na to hrozné místo znovu. Kůže
vypadají, že jsou skutečně ze psů, jsou dvě
a poměrně čerstvé. Říkám si: ´Proboha,
kdo stahuje kůže ze psa, a z jakého důvo-

du?´ Nevím, kam jinam se obrátit, aby
se všichni dozvěděli, že jsou mezi námi
i takoví lidé! I když toho, kdo přes plot
odhodí jednoho živého psa a dvě čerstvě
stažené kůže, prostě člověkem nazvat nemůžu!“ otřepala se Irena Banduričová.
Ona sama si nedokáže vysvětlit, která
lidská zrůda takové věci může dělat.
A hlavně proč?! „Že by byl mezi lidmi až
takový hlad, který by je donutil jíst psy?
Je to možné, ale moc se mi to nezdá...,“
hořce se pousmála. „Spíš bych řekla, že
buď tady v Žešově, nebo okolí, bydlí nějaký tyran zvířat, který může psy i mučit,
a pak se jich tímto způsobem zbavovat,“
zamyslela se pořádně roztrpčená žena.
Večerník se bude případu věnovat
i v příštích dnech, osloveny budou
i příslušné instituce. S výsledky šetření vás okamžitě seznámíme. (mik)

„Dvakrát se tady kopat nebude,“ ujišťují radní
PROSTĚJOV Za sto padesát tisíc
korun nechali prostějovští konšelé
pořídit projektovou dokumentaci
k rekonstrukci vozovky, chodníků
a veřejného osvětlení ve Veleslavínské ulici. Magistrát tak využije ohlášených oprav elektrického vedení
v této lokalitě správcem sítě.
„Dříve bylo bohužel v častých případech obvyklé, že jsme na různých
místech města nechali něco nákladně

opravit a za pár měsíců to tam plynaři nebo elektrikáři zase rozkopali.
V tomto konkrétním případě jsme však
zavčas podchytili, že správce sítě hodlá
tady provádět rekonstrukci a město se
k tomu připojilo s plánem oprav komunikací. Nebude se tak na stejném
místě kopat dvakrát během jednoho
roku,“ řekl Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova.
„Společnost E.ON nahradí ve Velesla-

vínské ulici vzdušné vedení rozvodu
elektrické energie uložením kabelu nízkého napětí do chodníku. Dojde k odstranění konzol z fasád objektů. Město
se k akci připojí výstavbou stožárů pro
veřejné osvětlení. V rámci projektové
dokumentace bude zpracována i obnova chodníků a komunikací, které jsou
v ulici ve špatném stavu a nejsou vyspádovány ke kanalizačním vpustím,“ doplnil
náměstek primátora Jiří Pospíšil. (mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Říct jiný názor se považuje za útok na radní!“
Opoziční zastupitel Václav Kolář cítí napjatou atmosféru
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Je jedním z naprosto
nejzkušenějších komunálních politiků v Prostějově. Mnozí mu vyčítají, že po roce 1989 převlékl už několikrát dres různých politických
stran, přesto ho voliči svými hlasy
vždy vynesli do křesla zastupitele.
Václav Kolář z TOP 09 (na snímku)
se v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník jasně vyjádřil o současné
atmosféře v zastupitelstvu, a také
o tom, proč zrovna on je zastáncem zachování hlavní budovy
Jezdeckých kasáren...
ƔƔ Patříte mezi nejzkušenější prostějovské komunální politiky. Jak se vám
zamlouvá současná atmosféra v zastupitelstvu města?
„Vše je odrazem skutečnosti, že rada města
nebyla vytvořena podle výsledků voleb.
Zcela odstaveno bylo hnutí ANO, které
oprávněně očekávalo zastoupení v radě.
Ani komise nejsou proporčně sestaveny.
Tak například jsou někteří členové současné rady ve třech komisích, ale mnozí
členové z opozice nejsou naopak vůbec
v žádné...“
ƔƔ Nejednou už jste hovořil o jakési
propasti mezi radniční koalicí a opozicí.
Jak jste to myslel?
„Říci na zastupitelstvu jiný názor, se považuje za osobní útok na členy rady a následuje trest ostrakizace! Při hlasování má
koalice křehkou většinu. I to však stačí, aby
návrhy opozice byly smeteny ze stolu, byť

jde v naprosté většině o erudované
a konstruktivní myšlenky. V takové
atmosféře, kdy opozice už dopředu
ví, že vládnoucí koalice nebude akceptovat jakékoliv její návrhy, nelze
očekávat konstruktivní spolupráci
a vzájemný respekt. V tak extrémní podobě rozkol mezi opozicí a vládnoucí
koalicí po roce 1990 nikdy nebyl!“
ƔƔ Myslíte, že se letos
„rozlouskne“ problém s Manthellanem a výstavbou
obchodního centra u Špalíčku?
„Náš lídr TOP 09 Aleš Matyášek věnoval
celé problematice hodně času i energie už
v minulém volebním období a pokračuje
v tom neúnavně dál. Ovšem celá záležitost
se táhne neúměrně dlouho a pořád se vynořují nové otazníky. Takže si myslím, že
řešení je v nedohlednu. A také si myslím,
že to některým lidem i vyhovuje...“
ƔƔ Brzy dojde k bourání části Jezdeckých kasáren. Vy osobně podporujete
fakt, že hlavní budova má zůstat zachována?
„Jen bych poznamenal, že je snadnější bořit než tvořit. Slyšel jsem párkrát, že nevíme, co si s budovou počít. Možností je naopak mnoho, byla-li by potřebná politická
vůle. Ve Švýcarsku jsem viděl komunitní
centrum, slouží tam všem generacím nejen pro volný čas, ale i pro další vzdělávání
a výtvarné aktivity. Znám architekta, který
by si tam uměl představit malometrážní
sociální byty, startovací byty pro mladé, ale
také byty pro lidi, kteří se dostali náhle do
neřešitelných potíží. Mohly by tam být třeba depozitáře a podobně. Prostě, možností
je mnoho, jen je třeba se rozhodnout kvalifikovaně a s vizí dalšího vývoje v horizontu
desetiletí.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
ƔƔ A jaké využití byste v této budově
viděl nejraději vy osobně?
„Preferoval bych sociální byty v gesci
města.“
ƔƔ Jak jste spokojen s aktuální finanční podporou města směrem ke
kultuře?
„Řekl bych, že je na dobré úrovni.
O kultuře platí, že peněz není nikdy
dost, vždy se najde někdo, kdo by finanční podporu uvítal. Ale podíváme-li se na vydání města nezaujatě, pak
je třeba říci, že je tu dobře fungující
divadlo, funguje DUHA, připravuje se,
jak pevně doufám, otevření městské
galerie, na vynikající úrovni je zde studentské divadlo Point a mohl bych pokračovat například podporami výstavních činností. Škoda, že nepokračuje
sympozium Hany Wichterlové, to nám
opravdu jiná města záviděla. Na tuto
poslední otázku bych opravdu odpověděl kladně. Zúčastnil jsem se podvečera
k osmdesátým narozeninám profesora
Miloše Trapla, byla tam připomenuta
také jeho účast na dvoudílných dějinách Prostějova. A to máme již další
díly, naposledy ke stému výročí otevření nové radnice.“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dnes na Bulharské!
Prostějov(mik)- Dneškem až do konce
června začínají komplikace pro obyvatele
vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní
a Waitova. „Od pondělí šestnáctého
března bude v uvedeném vnitrobloku
probíhat rozsáhlá revitalizace. Lze
očekávat, že v průběhu prací bude muset
být omezen jak příjezd, tak i přístup
k jednotlivým nemovitostem. Žádáme
tak o vstřícnost při řešení problémů
s přístupem ke všem domům. Budeme
se snažit při omezení příjezdu i přístupu
k jednotlivým nemovitostem dohodnout se se všemi obyvateli v předstihu
tak, aby nedocházelo ke zbytečným
konfliktním situacím,“ ujišťuje Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Most se koneènì opraví
Čechovice (mik) - Občané Čechovic se
konečně dočkají opravy místního mostu,
který je v havarijním stavu. Prostějovští
radní už rozhodli zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. „Most je ve špatném technickém stavu. Bude proto provedena oprava mostní
konstrukce pod vozovkou, ovšem samostatné lávky pro pěší budou zachovány.
Rekonstrukcí dojde k rozšíření jízdních
pruhů, ke zvýšení normální zatížitelnosti
na přibližně šestadvacet tun. Prodloužení
životnosti mostu se odhaduje na
pětatřicet až čtyřicet let,“ přiblížila
technické údaje Alena Rašková, první
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov.
9lHvRYÈVHGRÄNDMÉ
Prostějov(mik)-RadaměstaProstějova
na své poslední schůzi rozhodla zadat
vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na rekonstrukci komunikace a chodníku v ulici „U Palírny“
v Žešově. „Na tuto investiční akci pro rok
2015 byly z rozpočtu města vyčleněny
finanční prostředky ve výši pěti set tisíc
korun, projektová dokumentace bude
stát jednadevadesát tisíc korun. V rámci
této akce bude provedena rekonstrukce
celé ulice, včetně kanalizace. Požadavek
na investici vzešel od zdejších občanů
prostřednictvím Osadního výboru
Žešov,“ připomněl prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
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JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY

KRIMINALITA V PROSTĚJOVĚ KLESLA, MÁME BÝT

„Pořád se lidé bojí v noci chodit ven,“ připomíná první náměstkyně primátora Alena

PROSTĚJOV Už v minulém
čísle Večerník zmínil dílčí fakta
z policejní statistiky kriminality
pro Večerník
za rok 2014. Jak vyplynulo, počet trestných činů spáchaných
Michal
v Prostějově poklesl, a to celkem
KADLEC
významným způsobem - konkrétně o 160 případů. Navíc se
prostějovští policisté chlubí tím, že mají největší objasněnost v rámci
celého Olomouckého kraje. Znamená to tedy pro občana onen vytoužený klid, je snad o jeho bezpečnost opravdu řádně postaráno?
To je otázka do pranice! Jak totiž sama první náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov Alena Rašková připomněla, v loňském
sociologickém průzkumu se osmdesát procent občanů Prostějova
vyjádřilo, že po setmění a v noci se bojí vyjít do ulic...

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

„V loňském roce došlo na území našeho odboru ke spáchání celkem 2 160
trestných činů, což je oproti roku 2013
o stošedesát případů méně. A to je
bezpochyby velmi dobrá zpráva. Ještě
lepší pak je ta, že naši policisté dokázali rapidně zvýšit objasněnost trestné
činnosti, která v loňském roce činila
58,01 procenta všech případů. Mohu
zodpovědně říci, že jde o nejvyšší číslo
v rámci celého Olomouckého kraje,“
zmínil Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
Největší objem skutků z loňské kriminality byl zaznamenán u majetkové trestné činnosti, v jejímž rámci bylo spácháno 1 108 trestných
činů. „Naopak nejnižší počet registrujeme u mravnostní trestné činnosti,
kde bylo zjištěno šestnáct případů,
tedy naprosto stejně jako v roce 2013.
Nejvýraznější nárůst kriminality byl
zaznamenán u hospodářské kriminality, a to o osmačtyřicet skutků více
než rok předtím na celkový počet třistaosmdesát hospodářských trestných
činů. Nejpozitivnější sumář nastal
u krádeží vloupáním, kdy evidujeme
335 zjištěných trestných činů,“ vypíchl
z dalších čísel Pavel Novák. V rámci

již zmíněné majetkové kriminality byl
zaznamenán pokles o 158 trestných
činů. Rovněž došlo k menšímu skutku krádeží prostých - o sedmapadesát
oproti roku 2013.
Policisté na nedávné tiskové konferenci rozebrali příčiny, které nejčastěji vedou k páchání trestné činnosti.
„V uplynulém roce nedoznaly kriminogenní faktory takových změn ve složení,
aby bylo možné hovořit o zásadních. Jejich skladba odpovídá dlouhodobému
trendu. Za stěžejní je možné označit nezaměstnanost, která má vliv na páchání
různých forem trestné činnosti, zejména
pak majetkové. Nezaměstnanost a prohlubující se rozdíly mezi jednotlivými

Anketa

vrstvami sociálních skupin se odrážejí
v páchání prakticky všech druhů obecné
trestné činnosti. Důležitým a neopomenutelným kriminogenním faktorem je
soustavně se zvyšující počet osob zneužívajících omamné a psychotropní látky.
V roce 2014 bylo naší prioritou eliminovat jejich počet a tím zabránit, respektive
snížit kriminalitu. Za další skutečnost
pak lze považovat rovněž nedostatečnou
kontrolu způsobu trávení volného času
dětí a vliv závadových part na jedince.
V minulém roce se děti dopustily padesáti trestných činů kategorie majetkové,
mravnostní a násilné kriminality,“ shrnul
vedoucí Územního odboru Policie ČR
Prostějov.
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aneb ptali jsme se v ulicích

JE V PROSTĚJOVĚ KRIMINALITA NA PŘIJATELNÉ ÚROVNI?

ANO

ANO

PETRA MACHAROVÁ
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„Řekla bych, že oproti jiným městům je v Prostějově obstojná. Osobně mám největší strach, když mám jít někam sama
po tmě. Nikdy nevíte, koho potkáte. Vždy se pro jistotu držím
poblíž nějakých lidí, kteří se mi zdají důvěryhodní, abych
nešla úplně osamocena. A když jdu večer po městě přece jen
sama, tak mám pro jistotu ruku v kapse na pepřovém spreji.
Nikdy člověk neví, co se může stát, obzvlášť v dnešní době...“

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz
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Poštovský panáček
FEJETON PETRY HEŽOVÉ

I
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Michal
KADLEC

„Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc.“ To
vskutku není, a kdyby žil Jiří Wolker dnes, jistě by to s tím nadšením
ohledně poštovních schránek tolik
nepřeháněl...
V dobách ne příliš vzdálených byla
pošta téměř jedinou možností, jak
být ve spojení s přáteli či rodinou
žijícími po celé republice nebo v zahraničí. Pokud jste se nechtěli spoléhat na služby poštovského panáčka,
museli jste se vybavit řádkou kvalitně cvičených holubů, kteří měli
kromě nevalné životnosti i značně
omezené provozní možnosti. A tak

na zaslání ochutnávky vánočního
cukroví prarodičům nebo balíčku k
narozeninám synovci byste namísto
holuba museli naverbovat minimálně poštovní káně. Na druhou stranu
pošťák vybaven koňským povozem
či novějším kolem toho zvládl doručit podstatně víc a jen málokdy se
stalo, že by psaníčko nenašlo svého
majitele.
Ne, že bych si tu dobu osobně pamatovala nebo ji sama zažila, ale
vzpomínáte na Pošťáckou pohádku Karla Čapka? Kdyby tehdy byli
pošťáci tak spolehliví jako teď, určitě by se o nich nepsaly pohádky a

když, dosadil by se tam alespoň jeden drak s minimálně třemi hlavami. Anebo raději rovnou čtyřmi. Už
jste taky poslali dopis, který adresátovi nikdy nedorazil? Obdrželi balíček, s kterým si někdo zahrál fotbal
nebo z něj vyndal, co se hodilo?
Má však cenu se rozčilovat, že jste
kvůli téhle transakci vystáli na poště
nekonečnou frontu, třikrát se vraceli, kvůli špatně vyplněnému podacímu lístku, a nakonec zaplatili částku, za kterou byste měli už půlku
splátky na zmíněného poštovního
holuba? Nemá. A holubi jsou prý
navíc teď ve slevě!

Není strom jako strom. A stejně tak
není ochránce přírody jako ochránce
přírody. Jistě, kolikrát i vedení města
nechalo pokácet zcela zdravé stromy,
a to na základě jakéhosi posudku slovutného dendrologa. Ale proč se naopak nechávají přežívat málem stoleté
listnáče, notabene přímo v centru, do
jejichž kmenů se obyčejný prst zaboří
jako do perníku, neb tak jsou prohnilé?
Řeč je o velkém červeném buku
u morového sloupu na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově, kterého
nedávno ochránci přírody pomocí

KAŽDÝ

BLBEC…

státního orgánu „zachránili“ před
řevem motorových pil. Je to s podivem, protože před pár týdny titíž
ochránci našeho životního prostředí
doporučili kácení zcela zdravých bříz
v parčíku ve Vrahovicích jenom proto,
že tu a tam spadlo při větru pár větví na
zaparkovaná auta. A pak si vyberte, kdy
a v jakých případech to ochránci myslí
skutečně dobře a nezaujatě. Nezbývá
než připomenout slova prostějovského poslance a zastupitele Jaroslava Faltýnka, že nemocný strom pozná přece
každý blbec...

Jak se na bezpečnost v Prostějově
dívá vedení města? „To meziroční
snížení kriminality o sto šedesát spáchaných trestných činů je velké číslo,
což rozhodně nepodceňujme. Ostatně
i já sama si myslím, že Prostějov patří
ve srovnání s přibližně stejnými městy
k těm relativně nejbezpečnějším v České republice. I tak ale zůstává poměrně
hodně trestných činů, které jsou sice
méně závažné, ale tím víc obyčejným
lidem otráví život. Mám tím na mysli
různé krádeže kabelek v supermarketech, jízdních kol ze sklepů i v ulicích
města a podobně. Bohužel, takových
věcí se nevyvarujeme,“ konstatuje
Alena Rašková, první náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov. Také ona souhlasí s názorem,
že mnohem blíže k páchání trestné

Kriminalita v naší zemi loni poprvé po deseti letech klesla. Policie České republiky celkem zaznamenala bezmála
třista tisíc trestných činů. Pokles se týkal všech krajů, tedy i Olomouckého. Večerník v uplynulém týdnu zjišťoval,
jak se k této otázce stavíte přímo vy...

KRIMINALITA V

„Podle mě je na celkem přijatelné úrovni. V jiných městech
je to rozhodně horší. Jinak, když jdu třeba večer, tak mám
samozřejmě obavy, ale ty máme asi všichni. Pro případ nouze
u sebe vždy nosím pepřový sprej. Člověk totiž nikdy neví...
Osobně jsem se na ulici s žádnou kriminalitou naštěstí nesetkala. Ale pracuji v baru, kde vídám různé případy a nepříjemné
situace poměrně pravidelně a to v různých formách.“

rok
počet trest. činů
objasněno
v procentech

2009
2 352
1 000
42,52

2010
1 972
931
47,21
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Sáčky na exkrementy dostanou přímo pejskaři

PROSTĚJOV A už je toho dost!
Radním došla trpělivost s neustálým doplňováním mikrotenových
sáčků na speciální koše určené pro
psí výkaly. To se totiž ukázalo jako
úplně zbytečné, neboť na koších
vydržely jen pár desítek minut.
Zloději si je totiž neomaleně brali
okamžitě domů!
Jak známo, majitelé psů jsou z vyhlášky města povinni při venčení svých

čtyřnohých mazlíčků uklízet jejich
exkrementy z veřejných prostranství. K jejich úklidu jim slouží desítky
košů po celém městě, jejichž součástí
mají být i pakly mikrotenových sáčků. Ale nejsou... „Vždy, kdy je na koše
doplníme, jsou zanedlouho fuč. Nechápu, proč se kradou, zřejmě je lidé
berou na svačiny do práce,“ ulevil si
Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

A tak je na světě vpravdě revoluční
nápad, jak zlodějům sáčků pořádně zatrhnout tipec. „Mikrotenové
sáčky obdrží každý majitel přímo na
magistrátu po zaplacení poplatku za
psa. Jestliže se tak stane v hotovosti,
dostane sáčky hned. V případě bezhotovostního platebního styku si budou
muset majitelé psů přijít na magistrát,“
uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějov. (mik)

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
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„Nehodlám na tom vydělávat, chci pomoci,“ gara

15031210268
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PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník informoval veřejnost o nové službě, která se v Prostějově rozjede od
1. dubna, a to za výrazné pomoci magistrátu. Jednadvacetiletý Jan Spáčil se
rozhodl provozovat taxislužbu pro seniory na 64 let a jak vešlo ve známost,
radnice mu poskytla veřejnou finanční podporu čtyřicet tisíc korun na pohonné hmoty za podmínky, že senioři
budou za převoz po městě platit pouhých dvacet korun. „Bylo to podáno
způsobem, že si chci na tom namastit
kapsu, ale tak to rozhodně není! Chci
pomoci starým lidem,“ uvedl v rozhovoru pro Večerník Jan Spáčil.
„Myšlenka mě napadla zásluhou mé babičky, která je nemocná a sama má problém se o berlích dostat jen na autobusovou zastávku či k lékaři na vyšetření. Tak
jsem si řekl, že právě pro seniory bych já
sám mohl něco udělat, když na nás celý
život těžce pracovali a teď mají tyto problémy,“ nastínil zrod podnikatelského
záměru Jan Spáčil. Od něj pak nebylo

daleko k realizaci, mladý muž oslovil magistrát, zda by měl zájem pomoci. „Ano,
zeptal jsem se na radnici, jestli by mi byli
ochotni poskytnout veřejnou finanční
podporu a zda by vůbec vedení města
mělo o provoz taxislužby pro seniory zájem. Jde o příspěvek na pohonné hmoty,
protože jinak bych starým lidem nemohl
nabídnout tak mimořádně levnou službu
za dvacetikorunu. Musím totiž počítat
s amortizací vozidla a jeho opravami,“ objasnil potřeby Spáčil.
Jak už tedy Večerník v minulém vydání
zmínil, vedení magistrátu se nápad s provozováním taxislužby pro seniory zalíbil a osobně jej dokonce zaštítila první
náměstka primátora Alena Rašková. Ta
potvrdila, že Janu Spáčilovi rada města
schválila veřejnou finanční podporu
ve výši čtyřicet tisíc korun na pohonné
hmoty, a to na dobu čtyř měsíců. „Těch
čtyřicet tisíc korun využiji výhradně na
pohonné hmoty, a tuto částku jsem povinen po uplynutí čtyř měsíc vyúčtovat
městu. Navíc podrobné vyúčtování

budu magistrátu předkládat každý
měsíc. Pokud o službu SENIOR
TAXI nebude zájem, tak peníze
městu vrátím. Osobně ale nemám
obavy z nezájmu starších občanů,
vím, že tato služba bude hojně využívána,“ uvedl mladý taxikář. Jak
ještě dodal, v případě že senioři
budou tuto taxislužbu za pouhou dvacetikorunu využívat
opravdu hojně, je připraven
ji rozšířit o další vozidlo.
„Skutečně očekávám, že lidově řečeno nebudu stíhat.
Předběžně jsem si už pochopitelně zjišťoval případný zájem, a mohu
říci, že už teď je obrovský. Jsem připraven
případně zajistit další
vozidlo, které bude
seniory vozit po Prostějově za pouhou dva- ,CP 5R¾éKN \ 2TQUV
cetikorunu,“ uzavřel UXčLP¾RCFRQO¾JC
Jan Spáčil.
(mik) \CRQWJQWFXCEGVKM

Taky chci pøíspìvek!
Doběla mě rozlítila zpráva o tom, že jistý
taxikář dostane od města čtyřicet tisíc
korun na benzín, aby mohl za pouhou
dvacetikorunu rozvážet po městě důchodce. Že mě takový podnikatelský
záměr nenapadl také! Nevím, kolik je v
Prostějově podnikatelů nebo živnostníků. Ale ještě jsem neslyšel, že by někdo
dostal městské peníze na to, aby mohl
takzvaně rozjet svoji soukromou činnost. Jistě, nápad s pomocí našim seniorům to není špatný, ale proč tuto službu
rovnou neposkytuje samotné město? Já
pracuji rovněž jako OSVČ a chci také
příspěvek! Jiří Svoboda, Prostějov
Mohli to odložit...
Sám velice uznávám našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka, i jeho odkaz
budoucím generacím této republiky.
Proto mě zrovna dvakrát nepotěšilo, že
připomínka jeho narozenin na prostějovském náměstí proběhla v naprosto
nedůstojných podmínkách. Copak tato
slavnostní událost položením květin k
jeho soše nešla odložit, až bude náměstí
opravené. Nepřipadá mi vhodné dělat
tuto akci ve chvíli, kdy náměstí i okolí
sochy našeho prvního prezidenta jsou
rozkopané, prašné a tak akorát na zlomení nohy.
Jan Bartoš, Prostějov

Chtìlo by to znaèku
Každý den nejméně desetkrát projíždím okolo drozdovického rybníka.
A skoro pokaždé se setkám s tím, že
přes silnici přeběhne nějaká kachna
nebo rovnou celý houf od místního
rybníka. Nechtělo by to nějaké dopravní značení upozorňující řidiče na
toto nebezpečí? Většina z nich totiž
prudce brzdí, aby nedejbože nějakého ptáka nepřejela.
Josef Kubát, Prostějov
Nepøíjemná zpráva
Je mi úplně jedno, kde kdo z prostějovských zastupitelů bydlí, nebo kde
přespává. Já sama jsem například volila
KSČM a přímo Jaroslava Šlambora.
Znám ho totiž jako Prostějovana a ani
jsem netušila, že bydlí ve Skalce. Co mi
ale jedno není, že pan Šlambor porušil
zákon, protože v té Skalce přebývá v nezkolaudovaném domě. A to je i pro mě,
jako jeho voličku, nepříjemná zpráva.
Petra Ohlídalová, Prostějov
AŤ je leden nebo březen

www.vecernikpv.cz

JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY
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MARTYHO
O
SLOUPEK
K

Ahoj všichni. Tak se nám ti
naši hokejisté zachránili.
Jako hokejového fandu
mne to těší, ale teď přichází
po období euforie a nadšení
fáze, kdy je třeba všechno
zhodnotit, přijmout závěry,
a pak začít pracovat na
řešení. Ano, zní to jako zápis
ze schůze, ale bohužel je to
realita.
Naivní byl ten, kdo věřil, že
si hned zahrajeme play off
a budeme bojovat o postup do
extraligy. Tvrdím, že jsme až dost
krutě zaplatili nováčkovskou
daň a uvědomili jsme si, tedy
snad, že hrajeme o třídu výše,
a to i proti takovým kolosům,
jako jsou například ještě nedávno extraligové Kladno či České
Budějovice, klub s mistrovskou
tradicí Jihlava a tradiční favorit
první ligy Chomutov. Toto
poučení by mělo přinést více pokory, a to i těm fanouškům, kteří
tak rádi na sociálních sítích naše
hráče kritizovali. Pochopitelně
zřejmě přinese i změny do kádru,
neboť pokud opravdu chceme
hrát vyřazovací zápasy nahoře
a ne dole, tak bude třeba přivést
nové tváře a s některými se
rozloučit. To je bohužel koloběh
života a nedávno poznal výměnu
v NHL i ten náš nejlepší, takže je
to prostě pro každého.
Obměna kádru logicky také
bude něco stát a jen majitel klubu ví, na co bude nebo nebude
mít v příští sezoně a jaké cíle
a limity si nastaví sám pro sebe,
věřte, že mu tohle rozhodování
nezávidím. Já osobně budu
každé jeho vyjádření brát vážně,
a to i to nedávné, že licence na
provozování první ligy nemusí
nutně zůstat v našem městě,
i když to je, doufám, jen a pouze
řešení krajní, by přímo krizové.
Teď se může kdokoliv ukázat
a tentokrát z řad podnikatelské
veřejnosti, jak jsou oni ochotni
pomoci v oblasti sportu, neboť
město samotné také nemá
pokladnu nevyčerpatelnou a to
již tak dělá pro sport dost
a dost. No, uvidíme...
V každém případě sportu zdar
a našemu hokeji zvlášť.
Váš Marty.

MILOVNÍCI VĚČNÉHO TEPLA

TÁHNĚTE DO KARIBIKU!
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

i mně tak dlouho a tak bolestně
chyběli sněhuláci, „zdá se mi poněkud nešťastným.“ Touto parafrází
slavné věty Antonína Důry z Vančurova Rozmarného léta chci říct
jen tolik, že v zimě má být zima.
A to pořádná. A pokud není, pak to
stojí za .....
etošní první sníh byl v Prostějově zároveň i sněhem posledním.
Zima končí, aniž by vůbec začala.
A silničářům zase zůstala skoro
všechna sůl ve skladech. Prostě
hrůza! Absolutně mi nejde do hlavy, jak z něčeho takového může
mít nějaký Středoevropan radost.
S naprostým nepochopením se
dívám na všechny ty české a moravské „milovníky tepla“, kteří by se
celý rok nejraději váleli někde pod
palmou v Karibiku. Coby ozvěnu
těchto svých nenaplněných tužeb
pak velebí všechny teploty, které se
vyšplhají vysoko nad normál. Štvou
mě a osobně bych je všechny do
těch tropů klidně vystěhoval. Ať se

L

„Tento způsob zimy“, dým hned
na úvod, odvraceje se od přístroje
Celsiova, ponurých rozblácených
svahů, depresivních černých cest
a prázdných dvorků, kde dětem

tam klidně opalují 365 dní v roce ve
stále stejném horoucím počasí. Mně
osobně něco takového dokonale
splývá s představou pekla. Ani ne tak
kvůli teplu (v létě mi rozhodně nevadí), ale hlavně kvůli té nekonečné
nudě z jednotvárné krajiny, způsobu
života i absence změny a překvapení.
estli totiž mám něco na České republice rád, tak je to střídání čtyř
ročních období. Je fascinující pozorovat, jak příroda v každém z nich nabízí
zcela odlišnou podívanou na naší jedinečnou krajinu. Tohle se mi nikdy
neomrzí! Mám stejně rád lepkavé
květy jara, letní koupání pod rozpáleným sluncem, záplavu pastelových
barev padající z podzimních stromů i
zimní zasněžené pláně rozprostírající
se pod blankytně modrou oblohou.
Ty obzvláště. Vždyť takovou sluneční
koupel jako v nich nezažijete ani v Karibiku! Paprsky slunce totiž nic nepohlcuje, odráží se od bílého sněhu a vy
jste jimi obklopeni doslova ze všech
stran. Paráda!

J

J

enže právě o ty bílé pláně je člověk
poslední roky stále více ochuzen.
Teploty se celou zimu pohybují dosti
nad nulou, boby, sáně, brusle i běžky
stojí smutně v koutě a člověk, aby se
uzoufal. Zatímco jiný z toho má snad
ještě radost. Takže mně (a dalším milovníkům pravé zimy) zbývají už jen
dvě malé naděje, že něco takového
nebude trvat věčně. Ta první spočívá
v tom, že loni byla zima ještě teplejší
(nenormálnější), jako ta letošní a že
tedy nezbývá než bláhově doufat, že
ta příští už bude, jak se patří...
pak mě zaujala ještě jedna věc.
Ono totiž na fakt, že „dřív bývalo víc sněhu, a i ten sníh byl lepší,
solidnější, podstatnější, a ne taková
kašička jako ten nynější. A jako kluci jsme díky tomu každoročně užili
koulování, dlouhých klouzaček, otiskování panáků ve sněhu, vykropování
podpisů a stavění sněhuláků daleko
vydatněji než nynější klukovské pokolení,“ upozorňoval již Karel Čapek
na přelomu ledna a února roku 1923!

A

Jak na to?
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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

Lucie TOMÁŠKOVÁ
9. 3. 2015 47 cm 2,75 kg
Prostějov

Natálie ČECHOVÁ
9. 3. 2015 46 cm 3,00 kg
Prostějov

Markéta ČECHOVSKÁ
9. 3. 2015 47 cm 2,95 kg
Mostkovice

Tereza LETOCHOVÁ
9. 3. 2015 49 cm 3,15 kg
Prostějov

Leontýna SAMKOVÁ
9. 3. 2015 51 cm 3,85 kg
Prostějov

Bára NAKLÁDALOVÁ
10. 3. 2015 49 cm 3,00 kg
Prostějov

Adam HRUDNÍK
7. 3. 2015 49 cm 4,05 kg
Hrdibořice

Matyáš GREŠÁR
9. 3. 2015 51 cm 3,95 kg
Kralice na Hané

Vojtěch KOSÍK
9. 3. 2015 51 cm 3,50 kg
Dobrochov

HELEN DORON ENGLISH

- ANGLIČTINA PRO DĚTI V ZELENÉM!

Lukáš PORČOGOŠ
9. 3. 2015 51 cm 3,40 kg
Mořice

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímkyy
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkempakvšemrodičůmzašlemejakopoděkovánídárek-přímodomůgrafickyzpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Ý
Večerník - Myslíme i na vašii
budoucnost!

Michal BENDA
10. 3. 2015 52 cm 3,65 kg
Čelechovice na Hané

Daniel KONEČNÝ
10. 3. 2015 54 cm 4,00 kg
Držovice

Foto: archív HDE-APD Pv

AKCE prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

Jak na to? nalistujte stranu 19

PROSTĚJOV Po masopustním Marti
Gras týdnu (17. února masopustní úterý) bude mít angličtina další významný
úterek. A vypadá to, že sedmnáctého je
tento rok významné datum. Angličtina
pro děti HDE Prostějov se v rámci irského svátku sv. Patrika obléká do zeleného!
A to už zítra 17. března!
Svátek svatého Patrika je vždy symbolem jara
a angličtina proto chystá pro své studenty na
tento den jarní témata. Tematika kurzů, které Angličtina pro děti HDE vyučuje, je díky
mezinárodní platformě multikulturní a jarní
témata jsou inspirována důležitými mezinárodními svátky, mezi něž sv. Patrik určitě patří.
Studenti se na jaře v rámci kurzů učí přírodní
témata s využitím písniček, známých přísloví

a bajek, jmenujme např. témata o zahradničení, pěstování obilí, květinách, stromech.
Angličtina se zároveň intenzivně připravuje
na Cambridge zkoušky, jejichž jarní termín
se blíží. Díky tomu, že je Angličtina pro děti
HDE oficiálním partnerem a zkouškovým
místem Cambridge zkoušek, budou prostějovští a vyškovští studenti skládat tuto zkoušku komfortně připraveni se svými školenými
lektory v olomouckém centru Helen Doron
English v polovině dubna.
Aktuální informace o Angličtině pro děti
najdete na webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny
www.anglictinaprodetiprostejov, nebo jednoduše napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na tel. 604 792 446.

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.

ELENKA

je kříženec středně velkého vzrůstu, věk cca šest roků.
Téměř celý život prožila v útulcích a moc bychom si přáli,
aby konečně poznala, co je to, mít domov. Elenka je velmi milá fenka, přátelské a vyrovnané povahy. Se psyy se
snese, ale pohlazení člověka chce mít jen pro sebe.

TEDDY

je kříženec středního vzrůstu, věk cca pět roků. Je to přátelský pejsek malého vzrůstu, není dominantní ani konfliktní,
bez problému se snese s fenkou i pejskem. Na vodítku chodí
pěkně a netahá. Je to klidný a pohodový pejsek, který jjistě
bude skvělým parťákem.

SAM

je kříženec malého vzrůstu, věk šest až osm roků, který
se každý den probudí s dobrou náladou. Má přátelskou,
temperamentní povahu, je to velký mazel. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně pobíhat
a hlídat. S fenkou se bez problému snese.

MATÝSEK

je kříženec středního vzrůstu, věk cca pět až šest let. Je to
vysmáté sluníčko, které bude milovat svého pána víc než
sebe a klidný vyrovnaný klučík, který by dal cokoliv za to,
aby měl zase svého pánečka, jeho původní majitel totiž
umřel. Vhodný k dětem.

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
u toho...

VE ČTYŘECH OBCÍCH ROZHODOVALI o osudech pohádaných politiků
Po sobotních volbách se očekává nejdramatičtější situace ve Tvorovicích, v Hrušce opětovně
vyhráli komunisté, v Mořicích uspěl i dlouholetý starosta a ve Slatinkách zaznamenali rekord

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

za přispění

Michal KADLEC
Petra KOZÁKA

Neobvyklá situace nastala po komunálních volbách v říjnu loňského roku hned ve čtyřech obcích na Prostějovsku. V Mořicích, Hrušce,
Tvorovicích a Slatinkách se z různých důvodů buďto nedohodli na
složení zastupitelstva a následnému rozdělení pozic, načež docházelo k postupnému odstupování. Vše provázely emoce, které si
jinak na vesnici příliš nenosí. A tak došlo k vyhlášení předčasných
voleb. Reparát skládali voliči v uvedených obcích uplynulou sobotu.
Ovšem i opakované volby dopadly víceméně podle předpokladů,
uspěli opět kandidáti, kteří se o přízeň voličů ucházeli už na podzim.
Ovšem k patovým situacím může dojít i nyní. Naopak úplně jasná situace nastala ve Slatinkách, kde vyhrálo sdružení na čele s dosavadním starostou a se čtyřmi mandáty má potřebnou převahu v zastupitelstvu. A právě ve Slatinkách zaznamenali nejvyšší volební účast,
naopak nejméně voličů dorazilo k urně do rozhádaných Mořic.
Ale pojďme popořádku. Večerník se
v sobotu 14. března po čtrnácté hodině
vydal na jih Prostějovska, kde v okruhu
pouhých pár kilometrů se volilo hned
ve třech sousedních obcích. Naší první
zastávkou byly Mořice. „Zatím moc lidí
nechodí. Jak to vidím tak, teď si občané
dávají po obědě ´dvacet´ a přijdou až
večer,“ přivítal Večerník s úsměvem zdejší předseda volební komise Petr Klapil.
„Zatím je voličská účast slabá, pohybuje
se okolo dvaatřiceti procent. U nás došlo
k opakovaným volbám proto, že v říjnu
zvolení zastupitelé se prostě nedohodli,
lídři dvou nejúspěšnějších uskupení nedokázali spolupracovat. V těchto volbách
jsme ale zaregistrovali jednu podstatnou
změnu. Zatímco na podzim tady měli
voliči na výběr ze sedmi kandidátních
listin, dneska pouze ze čtyř,“ zkonstatoval
Klapil. „Je ale pravda, že lidé tyto politické
třenice nijak emotivně neberou, panuje
tu klid. Co ale vím, tak náš dlouholetý starosta Jaroslav Knap už zřejmě tuto funkci
vykonávat moc nechce. Z podzimního
prvního místa kandidátní listiny se totiž

dnes uchází o přízeň voličů až z místa
sedmého. Navíc se po těch dvaceti letech
starostování cítí už unavený,“ podotkla
zapisovatelka volební komise a zároveň
pracovnice mořického obecního úřadu
Zdeňka Loučková.
A jak to v Mořicích nakonec dopadlo?
S náskokem pouhých čtyř procent zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů
„NAŠE MOŘICE“, ve kterém nejvíce
hlasů dostal dosavadní starosta Jaroslav
Knap. Jeho sdružení tak získalo tři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu.
Dva mandáty si připsalo hnutí Mořice
pro občany, po jednom křesle pak získala hnutí Naděje a budoucnost Mořic
a PRO MOŘICE. Jaroslavu Knapovi
tak chybí k většině zastupitelstvu získat
jediný post, vyjednávání o koalici pro
něj začalo už v neděli. V každém případě
možná i díky němu zaznamenalo SNK
„NAŠE MOŘICE“ vzestup z podzimních 9,22% na 34,38 procent. Předtím
totiž Knap kandidoval jako lídr sdružení
„Za spokojený život v Mořicích“. Vítězství neobhájili kandidáti Mořice pro

Do volební místnosti v Tvorovicích se trousili samozřejmě i zástupci starší
generace.
Foto: Michal Kadlec

ÚÈAST V OPAKOVANÝCH KOMUNÁLNÍCH
VOLBÁCH
Mořice Slatinky
59,47
74,08
Hruška Tvorovice
67,31
72,4
Zdroj: ČSÚ

V Mořicích Večerník hodně dlouho čekal na jednoho z voličů. Volební účast
byla v této obci mnohem nižší než v říjnu loňského roku. Foto: Michal Kadlec
občany-Občané pro Mořice, které zaostalo o čtyři procenta. Kdo tedy usedne
do židle starosty, je v tuto chvíli hodně
nejasné. Co je jisté, že jarní volby přitáhly
o deset procent menší pozornost než ty
podzimní...
Hned po Mořicích jsme pokračovali
do nedaleké Hrušky. „Oproti podzimu
u nás přibyla jedna kandidátní listina,
místo tří tedy máme čtyři. To víte, po říjnových volbách byla u nás v obci dosti
hustá atmosféra, zvolení zastupitelé se
nedokázali domluvit takřka na ničem a
tři z nich okamžitě odstoupili. Teď snad
k ničemu takovému proboha nedojde,“
zadoufala Zdena Oralová, předsedkyně
volební komise v Hrušce. A právě v této
malé obci získala stejně jako v podzimních volbách tři mandáty Komunistická

strana Čech a Moravy. Tato trojice však
bude muset v koaličním jednání přesvědčit ke spolupráci někoho z konkurenčních protikandidátů. K většině v zastupitelstvu jim totiž chybí jeden hlas...
A nebo se snad spojí místní nezávislé
kandidátky, které získaly zbývající čtyři
mandáty? Rozložení sil je tedy totožné
jako při prvním pokusu. Jen s tím rozdílem, že tehdy tento počet získaly dvě
sdružení, nyní rovnou tři. Zde se volební účast zvedla o šest procent.
Mnohem zajímavější situace je ovšem
v Tvorovicích. Lídryně kandidátky vítězné KDU-ČSL Milena Pírková totiž
na podzim odstoupila a znemožnila
tak povolební vyjednávání. V sobotu
ale obdržela od místních voličů opět
výraznou důvěru. Ovšem „její“ lidov-

V Hrušce dali místní občané nejvíce hlasů komunistům. Otázkou je, zda
z jejich středu bude zvolen nový starosta.
Foto: Michal Kadlec
ci získali tři mandáty v zastupitelstvu,
stejně jako konkurenční hnutí nezávisVÝSLEDKY
lých kandidátů Lepší obec pro všechOPAKOVANÝCH
ny, které tedy oproti podzimnímu
KOMUNÁLNÍCH VOLEB
výsledku přišlo jak o první příčku, tak
hlavně o jeden důležitý post. A je tak
docela možné, že mezi oběma subjekMOØICE
ty se už tento týden rozhoří boj o hlas
POŘADÍ:
1.
SNK „NAŠE MOŘICE“
Ludmily Hýblové, která prošla do za34,38 %, 2. Mořice pro občany – občané
stupitelstva za nově úspěšné Sdružení pro Mořice 30,39 %, 3. Naděje a budoucnezávislých kandidátů Pro Tvorovice nost Mořic 20,00 %
a jako sedmá členka nově zvoleného 4. „PRO MOŘICE“ 15,23 %
obecního zastupitelstva bude oním PLATNÉ HLASY: 1 655
pověstným jazýčkem na vahách. Právě NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Jaroslav Knap, Petr Kučka, Petra Loučková
na ní bude záležet, kdo bude nakonec (SNK „NAŠE MOŘICE“), Martin Obrutvorovickým starostou či starostkou! ča, Jitka Václavíčková (Mořice pro občaIronií osudu je, že v podzimních vol- ny – občané pro Mořice), Martin Rudyk
bách byla jedničkou „Lepší obec pro (Naděje a budoucnost Mořic), Jan Dostál
všechny“... Účast voličů byla na zhruba („PRO MOŘICE“)
HRUŠKA
stejné úrovni jako v říjnu 2014.
Naopak zcela jasná je situace ve Sla- POŘADÍ: 1. KSČM 33,40 %, 2. Hruška
tinkách. Tady opravdu zřejmě nebude pro občany 29,66 %, 3. Občané pro Hrušku
%, 4. Kandidátka nezávislých Hruška
co řešit. Volby zde s drtivou převahou 20,56
16,38 %
necelých osmačtyřiceti procent všech PLATNÉ HLASY: 934
voličských hlasů vyhrálo sdružení ne- NOVÉ ZASTUPITELSTVO
závislých kandidátů „Za další rozvoj František Baláš, Pavel Zahrada, Jiří Janáobce“ s lídrem a dosavadním staros- ček (všichni KSČM), Jan Vojtek, Zdeněk
Petrovský (Hruška pro občany), Tomáš
tou Slatinek Jaromírem Crhou. Toto Majer (Občané pro Hrušku), David Barnet
sdružení získalo čtyři ze sedmi křesel (Kandidátka nezávislých Hruška).
(o jedno více) v obecním zastupitelTVOROVICE
stvu a nyní už se tedy nedají předpoPOŘADÍ: 1. KDU-ČSL 41,22 %, 2. NK
kládat podobné komplikace v povo- - „LEPŠÍ OBEC PRO VŠECHNY“ 37,37
lebním vývoji obce, jako tomu bylo na %, 3. SNK „Pro Tvorovice“ 21,40 %
podzim. Nejen pro Crhu tak jde zcela PLATNÉ HLASY: 1 196
jistě o velké zadostiučinění. Onen dů- NOVÉ ZASTUPITELSTVO
ležitý mandát ztratila TOP09, která Milena Pírková, Vlastimil Hutera, Jana
Koutná (KDU-ČSL), Jiří Petrovský, Liklesla ze druhé na třetí příčku. Dva bor Vojtek, Eva Králíková (NK - „LEPŠÍ
mandáty obhájilo sdružení „ROVNĚ- OBEC PRO VŠECHNY“), Ludmila
-SNK“. Volební účast zde byla rekord- Hýblová (SNK „Pro Tvorovice“).
ní a o plných pět procent vyšší jako
SLATINKY
tomu bylo v říjnu.
POŘADÍ: 1. SNK - „Za další rozvoj obce“
Večerník pochopitelně bude v nad- 47,93 %, 2. ROVNĚ – SNK 30,87 %, .
cházejících dnech podrobně sledo- TOP 09 21,21 %
vat povolební vyjednávání ve všech PLATNÉ HLASY: 2 339
NOVÉ ZASTUPITELSTVO
čtyřech obcích. Zpravodajství spo- Jaromír Crha, Iveta Chudobová, Jiří Čep, Lulečně s komentáři hlavních postav ko- bomírKubíček(SNK-„Zadalšírozvojobce“),
munální politiky v Mořicích, Hrušce, FrantišekHrazdil,MonikaProkopová(ROVTvorovicích a Slatinkách přineseme NĚ – SNK), Roman Luczka (TOP 09).
Zdroj: www.volby.cz
v příštím čísle.

Za Prostějovičkami našel Dopravní situaci v Olšanech už řeší
dělostřelecký GRANÁT Centrum dopravního výzkumu v Brně
PROSTĚJOVIČKY Munice z
druhé světové války je všude po
prostějovském regionu stále více
než dost. Svědčí o tom časté nálezy, ke kterým musejí vyjíždět
policejní pyrotechnici. Stejně tak
tomu bylo minulé úterý, kdy mladý muž našel za Prostějovičkami
dělostřelecký granát! Naštěstí jen
osvětlovací...
„V úterý desátého března kolem deváté hodiny ráno nalezl
při své procházce pětadvacetiletý muž na louce za obcí Prostějovičky podezřelý předmět.
Svůj nález oznámil na linku
158. Přivolaná policejní hlídka prostor zajistila a následně
pyrotechnik zjistil, že se jedná

o dělostřelecký osvětlovací granát ráže 122 milimetrů. Nález si
převzal k likvidaci,“ uvedl Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje.
Policie v souvislosti s množícími
se nálezy munice varuje všechny občany Prostějovska. „Pokud naleznete někde podezřelý
předmět, ihned volejte policii. S
municí nemanipulujte, nikam ji
nepřevážejte, místo případně zajistěte do příjezdu policejní hlídky, která si vše převezme a zajistí
další postup. Předejdete tak potenciálnímu zranění nebo dalším
komplikacím,“ vzkazuje mluvčí
krajské policie.

zjistili jsme

OLŠANY U PROSTĚJOVA Dopravní situace v Olšanech začíná být
vpravdě kritická. Před desítkami let
sice provoz na frekventované trase
Brno - Olomouc vyřešila rychlostní
komunikace, její napojení na silnici
procházející obcí se však ukázala jako
naprosto nepromyšlená...
„Zatížení dopravou je zcela odlišné ve
srovnání s ostatními vesnicemi,“ zdůrazňuje starosta Olšan Milan Elfmark. „Nedávno jsme si udělali měření průjezdnosti vozidel v ulici směrem ke komunikaci
R46. Za jediný den tudy projede na devět
tisíc vozidel, z toho jsou víc než dvě stov-

Foto: Josef Popelka
ky kamionů a nákladních aut,“ konkretizoval neveselou situaci starosta.
Mnoho kamionů směřuje do areálu
Sigmy v nedalekém Lutíně, přičemž je
čeká křižovatka ve tvaru Y, na níž mají
problém se v ostrém úhlu vůbec stočit.
Další pak jezdí třeba až na ptenskou pilu.
O zničených poklopech kanalizačních
vpustí se netřeba dlouze rozepisovat.
S hustotou provozu souvisí úzce i bez-

pečnost. „Čtvrtina řidičů překračuje
na této ulici povolenou rychlost, navíc
mají tendenci za orientačním radarem ještě zrychlit,“ pokračuje Elfmark.
„Proto jsme se obrátili na brněnské
Centrum dopravního výzkumu, aby
nám analyzovalo situaci a navrhlo možná řešení,“ představil konkrétní kroky.
V zásadě je samozřejmě možné uvažovat o obchvatu, což je ale finančně ná-

ročné řešení, regulaci provozu pomocí
dopravního značení a v neposlední
řadě represe. Ta je ovšem při absenci
obecní policie značně problematická.
A mohlo by být ještě hůř... Zaznívají
totiž hlasy ohledně rozšíření staré silnice od Prostějova v krátkém úseku od
křižovatky se spojnicí Smržice-Dubany.
Tato komunikace je v soukromých rukách, pozemky patří několika okolním
zemědělským družstvům i obci. „Asfalt
je náš. Kdybychom tyto hlasy vyslyšeli,
mnoho řidičů by místo rychlostní komunikace jezdilo opět po této silnici
a provoz obcí by se ještě znásobil,“ kroutí hlavou Elfmark.
Vedení obce teď tedy čeká na doporučení brněnského ústavu a podle toho bude
podnikat další kroky.
(tok)

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz

region

ČERNÁ
KRONIKA

Škodovka z Víceměřic
Trestného činu neoprávněného
užívání cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který v noci ze středy
11. na čtvrtek 12. března odcizil vozidlo Škoda Octavia, které měl majitel
zaparkované před domem v obci Víceměřice. Tímto jednáním způsobil
majiteli škodu kolem 189 000 korun.
........................................

Bunda z „bavoráku“
Krádeže vloupáním se dopustil
neznámý pachatel, který minulý
čtvrtek 12. března v odpoledních
hodinách na ulici Sebastiniho v Držovicích po rozbití okna na straně
řidiče vnikl do odstaveného vozidla
značky BMW. Z automobilu odcizil
pánskou koženou bundu a svazek
klíčů. Celkově majiteli způsobil škodu kolem 20 000 korun.
........................................

Opilý cizinec
Předminulou sobotu 7. března večer
kolem půl jedenácté zastavila policejní hlídka řidiče v Kostelci na Hané. Při
kontrole dvaačtyřicetiletého cizince,
který řídil osobní auto značky Volkswagen Golf, byla provedena i dechová
zkouška. Řidiči přístroj ukázal 2,66
promile alkoholu v dechu. Dobrovolně se také podrobil odběru krve.
Uvedl, že večer popíjel pivo...

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi u toho...

Véšovskému koštu kralovaly vzorky z Kácova
Odborná komise vybírala z dvaasedmdesáti exemplářů
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Z VÝŠOVIC
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

JESENEC Loňská úroda ovoce příliš nepřála kvantitě destilátů, na jejich kvalitě se však tento neduh současné doby naštěstí neprojevil.
Platilo to alespoň o ty vzorky, které se zúčastnily soutěžeVéšovský košt
2015. Sedmý ročník degustace pálenek a domácích likérů uspořádalo i v letošním roce Společenství přátel kvalitní pálenky ve spolupráci
s místním obecním úřadem, odborná komise vybírala z celkově dvaasedmdesáti exemplářů. A Večerník byl v sobotu odpoledně u toho!
„Loňský rok 2014 nebyl pro pěstitele ovo- hužel se to projevilo i v počtu soutěžních
ce příliš příznivý. Zejména úroda švestek vzorků a nenaplnila se naše očekávání. Na
byla v našem kraji celkově velmi malá. Bo- druhou stranu ale nechceme dělat velký

Fotoreportáž

košt několika stovek vzorků, spíše menší,
kde si lidé posedí a povykládají,“ přiznal
Zdeněk Šťáva, hlavní organizátor celé akce.
Pořadatelé rozdělili jednotlivé výtvory do
pěti kategorií, kterým se následně věnovaly příslušné tří až čtyřčlenné degustační
komise. Nejpočetnější zastoupení bylo
mezi klasikou, tedy pravou slivovicí,
kam majitelé přihlásili pětadvacet
vzorků. Mezi peckovicemi se sešlo sedmnáct soutěžících z řad meruňkovic,
třešňovic, mirabelkovic, broskvovic
a višňovic, v jádrovicích se potkalo dvanáct hruškovic, jablkovic a kdoulovic.
Zápolení domácích likérů absolvovala
rovná desítka vzorků z jahod, rybízu,
višní, meruněk, ostružin, jablek i bylinek,

to nejexotičtější ale přinesla až kategorie
ostatní. Tedy vítězný černý rybíz a dále
ananasovice, terkelice i černý bez.
„Nejtěžší je sehnat vzorky, to je dost velký
problém, protože lidé se s tím neradi loučí.
A potom sehnat degustátory do komisí,
protože my neděláme laickou degustaci,
ale týden předem provádíme degustaci,
a pak zveřejníme a vyhodnotíme výsledky
právě zde,“ upozornil Šťáva.
Absolutním vítězem se stala pětačtyřicetiprocentní hruškovice z Kácova, přičemž
už nejlepší trojice přinesly svým majitelům
věcné ceny. A každý vzorek, který obdržel
alespoň osmdesát bodů, byl oceněn diplomem. Takových se ve Výšovicích sešlo
hned čtyřiatřicet.

jakký byll výýšo
oviickký košt....

3x foto: Jiří Možný

BYLI JSME
U TOHO

Vítězný vzorek mezi slivovice dodal Michal Moural z Výšovic (uprostřed).
Foto: Jiří Možný
Po samotném vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších pěstitelů přišlo na řadu
ochutnávání z řad široké veřejnosti, pro
kterou navíc pořadatelé připravili bohaté
občerstvení. Místností Společenského
zařízení výšovického obecního úřadu
se tak linula i vůně dalších chuťovek.

LEVNĚJI
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Do Držovic přijelo Divadlo Za dveřmi
Sál obecního domu praskal ve švech
DRŽOVICE Nedávno zrekonstruovaný Obecní dům v Držovicích zažil
uplynulou sobotu 14. března večer
jednu svoji velkou premiéru. Místní
organizace zahrádkářů pokřtila zdejší sál jedinečným kulturním zážitkem
v podání „Divadla Za dveřmi“ z Náměšti na Hané.
Ochotníci z Náměšti přijeli do Držovic
s francouzskou situační komedií autorů
Jacquese Vilfrida a Jeana Giraulta s názvem Bez obřadu. Mottem představení
byla myšlenka, že bez obřadu se můžete
dát zpopelnit, ale ne se vdát! Na divadelním prkně tak byla k vidění skutečně

„Všechny takové akce jsou dobré, vždy
je dobré vymyslet něco, aby se lidé sešli a
společenský život fungoval. To jsme chtěli
vedle samotného porovnání vzorků od
počátku, aby se lidé hlavně sešli,“ zmínil
Zdeněk Šťáva s tím, že příští rok by se tak
měl uskutečnit v pořadí už osmý ročník.

Po vyhlášení výsledků podle odborné komise přišlo Pěstitelé přihlásili do koštu celkem dvaasedmdesát Na výběr bylo i z jahodového nebo ananasového
ke slovu hodnocení z řad veřejnosti.
vzorků z Výšovic, okolí i daleka, bylo z čeho vybírat. likéru, nechyběly ani pálenky z černého rybízu či bezu.

Kategorie slivovice: 1. Michal Moural (Výšovice) 92 bodů, 2. Ladislav Masař
(Turovice) 89 bodů, 3. Pavel Valoušek (Výšovice) 88 bodů.
Kategorie jádrovice: 1. Kácovka s.r.o. (hruškovice, Kácov) 94 bodů, 2. Kácovka
s.r.o. (jablkovice, Kácov) 92 bodů, 3. Karafiátovi (hruškovice, Prostějov) 90 bodů.
Kategorie peckovice: 1. Pavel Soldán (meruňkovice, Kelčice) 97 bodů, 2. Karafiátovi (meruňkovice, Prostějov), 3. Kácovka s.r.o. (meruňkovice, Kácov) 94
bodů.
Kategorie ostatní: 1. Kácovka s.r.o. (černý rybíz, Kácov) 92 bodů, 2. Kácovka
s.r.o. (jahodovice, Kácov) 90 bodů, 3. Vodáci SQ (vínovice, Prostějov) 89 bodů.
Kategorie likéry: 1. Jana Šťávová (jahodový likér, Výšovice) 95 bodů, 2. Martina
Melková (rybízový likér, Kelčice) 93 bodů, 3. Bohumila Kvochová (bylinný likér,
Petřvald) 91 bodů.

Na dálnici SE PŘEVRÁTIL s dodávkou Pod Kosířem se rozeznělo country
„Důvody nejsou jasné,“ říká mluvčí policie

Řidič z dosud neznámých příčin takto „položil“ na bok svoji dodávku...
Foto: Policie ČR
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě nebylo u řidiče zjištěno požití alkoholu před jízdou. „Osmačtyři-

cetiletý muž a jeho spolujezdec se lehce
zranili. Na vozidle byla způsobena škoda za třistadva tisíc korun,“ dodala Vlachová.
(mik)

LHOTA POD KOSÍŘEM K malebné přírodě „Hanáckého Montblanku“ trempské písničky sednou
jako zadek na hrnec. Trochu jako na
divokém západě si tak mohli připadat návštěvníci lhotské hospůdky
o předminulém víkendu, kdy v přilehlém sále probíhal v pořadí už devátý Country večer.
„Tradice country večerů tady vznikla
před pár lety, hraje na nich kapela Jedeme dál, která má v repertoáru klasické country, folk a trempské písně,“
vysvětlil Večerníku pořadatel, spolumajitel a sládek zdejšího minipivovaru
v jedné osobě David Kapsia.
V hospůdce, která mívá otevřeno až
navečer, bylo tentokrát rušno už po
poledni, místní tady totiž pořádali
křtiny. Na první tóny kapely netrpělivě čekaly především děti v kovbojském, aby trochu prošmejdily parket,
na němž je později vystřídaly hlavně
dámy, některé ve slušivých dobových

vyvedená taškařice plná zmatků, omylů,
nevinných léček a vtipných až bláznivých dialogů.
„Nedávno jsme v obci otevřeli nově
zrekonstruovaný obecní dům a v naší
organizaci jsme dlouho přemýšleli
nad tím, co zde uspořádat. Chtělo to
prostě něco, co v Držovicích ještě nebylo, něco originálního. Využili jsme
kontaktů naší členky Markéty Králíčkové s herci ochotnického divadla
v Náměšti na Hané. Slovo dalo slovo,
a tak jsme mohli našim občanům nabídnout výbornou francouzskou komedii,“ sdělila Večerníku Iveta Móriová,

předsedkyně Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Držovicích.
Právě zahrádkáři mají lví podíl na jedinečném kulturním zážitku. „Jsme rádi,
že ve spolupráci s obecním úřadem jsme
dokázali ochotnické divadlo přilákat
k nám do Držovic. To víte, naši obyvatelé jezdí za kulturou až do Prostějova,
u nás nic takového dosud neviděli.
A jsem tak potěšena, že představení
zhlédlo devadesát diváků, kteří zcela
zaplnili náš sál v obecním domě. Příští
rok bychom rádi Divadlo Za dveřmi
z Náměšti přivítali v Držovicích znovu,“
dodala spokojená Iveta Móriová. (mik)

došlo na naši adresu...

KARNEVAL ve vícovské mateřince

BYLI JSME
U TOHO

Do redakce Večerníku přišel v uplynulých dnech obsáhlý dopis, pod níž je
odepsán současný hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD). První
muž kraje v něm rozebírá současnou situaci, kdy policie celou korupční kauzu
odložila. „Dne sedmého května 2014
jsem podal trestní oznámení ve věci
skutečností nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin. Šlo mi o prověření
situace spojené s případem Olgy Hrabalové, Tomáše Kocycha a Ivo Hegera.
Policie ČR mě informovala 5. ledna
2015, kdy jsem obdržel usnesení o odložení trestní věci podezření spáchání
přečinu sjednání výhody při zadávání
veřejných zakázek ve vztahu k pánům
Kocychovi a Hegerovi a dále usnesení o odložení věci podezření spáchání
trestného činu zneužívání pravomoci
veřejného činitele ve vztahu k panu

Hegerovi,“ zkonstatoval Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje. „Bylo
mi dále ze strany policie oznámeno,
že u pana Hegera došlo sice k jednání
v rozporu se zákonem, bohužel je už
ale promlčeno. U Tomáše Kocycha nebyly dány důvody pro zahájení trestního stíhání a tak došlo k odložení.
U paní Hrabalové Policie ČR jasně
konstatuje, že z její strany došlo k
nesprávnému postupu při oznámení
a časové prodlevě při oznámení samotném,“ poodkryl konkrétnější informace současný hejtman, který je z celé
nepříjemné kauzy hodně rozmrzelý.
„Z usnesení Policie ČR a ze sdělení ředitele krajského úřadu plyne, že ve věci
Ivo Hegera bylo adekvátně postupováno ze strany zaměstnavatele již v roce
2014. Takto podle mého názoru mohlo
být už ale postupováno dříve. Selhalo

zde za minulého vedení olomouckého
krajského úřadu nastavení kontrolních
mechanismů. Ze strany pana Kocycha
nebyl policií shledán důvod pro trestní
stíhání, ale úřad s ním ukončil pracovní
poměr dohodou s ohledem na zamezení poškozování pověsti dobrého jména
zaměstnavatele zmíněnou kauzou a úzkou vazbu na události s ní spojené,“ popsal následující vývoj ve vztazích mezi
krajským úřadem a oběma dřívějšími
tiskovými mluvčími.
Stále nejasná je úloha Olgy Hrabalové, která o korupčním jednání Hegera
a Kocycha věděla, přesto několik let
s trestním oznámením otálela. „Sám
se ptám, proč paní Hrabalová o svém
podezření neinformovala kontrolní
orgány kraje nebo vedení kraje v čele
s ředitelem Kolářem či orgány činné
v trestním řízení? Došlo tím jednak

Ochotníci z Náměšti na Hané předvedli vděčným držovickým
divákům podařenou komedii.
Foto: Michal Kadlec

V sobotu 7. března uspořádala Mateřská škola Vícov ve spolupráci s obcí
karneval, na kterém se děti, ale i někteří zaměstnanci školky proměnili
za pohádkové bytosti. Akce proběhla
v odpoledních hodinách v prostorách
naší mateřské školy, kde si děti mohly
zatančit, zazpívat a zacvičit. Byly připravené soutěže, tanečky a školkou se celé
odpoledne ozývala hudba, na kterou
děti vymýšlely taneční kreace.

V průběhu celého roku se děti i rodiče
mohou těšit i na spoustu jiných akcí,
jako je Pálení čarodějnic, Pohádkový
les, Drakiáda, Velikonoční a Vánoční
tvoření s rodiči a podobně. Pokud by
čtenáři Večerníku naší školku chtěli
navštívit, bude se 9. dubna tohoto roku
konat Den otevřených dveří, který
bude spojen se zápisem do Mateřské
školy Vícov.
Lucie Ritterová, ředitelka MŠ Vícov

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„TAM, KDE JSOU SPOKOJENÍ A ŠŤASTNÍ OBČANÉ,

BYLI JSME
U TOHO

JE URČITĚ SPOKOJENÝ I STAROSTA,“ ŘÍKÁ LADISLAV POPELÁŘ Z PĚNČÍNA

Dámské volence neunikl ani pořadatel Country večera David Kapsia.
Foto: Tomáš Kaláb
kostýmech. Pánům se sice do kola příliš nechtělo, ale po vyhlášené dámské
volence nebylo zbytí...
Vrcholem večera byla o půlnoci klasická tombola, do níž hlavní ceny
věnoval Pivovar Kosíř. „Pro výherce,
i když nejen pro ně, máme přichys-

taný půlnoční kvíz,“ sliboval sládek.
Večerník měl možnost do něj s předstihem nahlédnout, a žádné lechtivé
dotazy věru neobsahoval. Kdo z čtenářů ale například ví, že patronem
pivovarníků a sladovníků je svatý Václav?
(tok)

KORUPČNÍ KAUZU NA KRAJSKÉM ÚŘADU POLICIE ODLOŽILA, HEJTMAN VYVODIL DŮSLEDKY
OLOMOUCKÝ KRAJ Krajským
úřadem Olomouckého kraje nedávno otřásal korupční skandál.
Zaměstnanci tiskového odboru
úřadu Ivo Heger a Tomáš Kocych
měli po dobu několika let poskytovat zakázky svým známým
z olomouckých firem a připravit
tak úřad o statisíce korun. Tedy
v tom lepším případě. Na celou
kauzu přišla asistentka někdejšího
hejtmana Martina Tesaříka Olga
Hrabalová, která na oba muže podala trestní oznámení. Této ženě
je však vyčítáno, že o korupčním
chování mluvčích věděla již dávno,
přesto s oznámením otálela. Hrabalová se brání tím, že policii měl
uvědomit krajský úřad. Jeho stávající primátor tak podal trestné
oznámení též...

o DVĚ Koruny

VÝSLEDKY VÉŠOVSKÉHO KOŠTU 2015:

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO Těžko říct, zda
se řidič dodávky dopustil školácké
chyby nebo snad dokonce usnul, ale
v každém případě to nebylo nic veselého. Zle vyhlížející nehoda na dálnici ve směru z Vyškova na Prostějov si
nakonec naštěstí vyžádala jen lehká
zranění dvoučlenné osádky. Co se
přesně událo?
„Ve středu jedenáctého března kolem
sedmé hodiny ráno došlo k dopravní
nehodě na rychlostní komunikaci
ve směru od Vyškova na Prostějov.
Na devatenáctém kilometru řidič
nákladního auta značky Volkswagen
Crafter z dosud neupřesněných příčin vyjel ze svého jízdního pruhu, a
když se chtěl vrátit zpět, dostalo se
auto do smyku a následně se převrátilo přes střechu. Skončilo na levém
boku v příkopu,“ popsala hodně kuriózní karambol Marta Vlachová,
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k časové prodlevě a dále k jednání, které
neodpovídá postupům dle povinností zaměstnance Olomouckého kraje
a k porušení v té době platného etického kodexu zaměstnance,“ poznamenal hejtman Jiří Rozbořil, který podle
svých slov stále přemýšlí, jaký měla
Olga Hrabalová skutečný podíl na celé
korupční kauze. „Nešlo o účelovou manipulaci, vyčkávání a několikaměsíční otálení s oznámením z její strany,
s cílem využít situace ve svůj případný
prospěch? Kdyby nadále zůstala na
postu asistentky, respektive na odboru
kanceláře hejtmana, oznámila by vůbec tuto skutečnost? Každopádně chci
veřejnost Olomouckého kraje ujistit,
že už se takováto situace nebude nikdy
opakovat. Nastavili jsme v roce 2014
taková protikorupční opatření na olomouckém krajském úřadě, která mají

zamezit podobným situacím, navíc
v krizových situacích mají také jasně určit pravidla pro postup při oznamování
korupce tak, aby bylo konáno bezodkladně a v případě zneužívání a průtahů
byla vyvozena odpovědnost veškerých
dotčených osob. Nepřipustím, aby do
budoucna vznikaly pochyby o tom,
zda je potírána korupce nebo zda si lidé
vyřizují své osobní účty, případně řeší
problémy v zaměstnání. Rozhodně chci
zdůraznit, že v případě paní Hrabalové
se nejedná o persekuci v žádném slova
smyslu, což ostatně dokládají zmíněná
zjištění Policie ČR,“ uzavřel Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje.
Jak Večerník zjistil, Olga Hrabalová už
nepracuje v užším týmu hejtmana, ale
byla přeřazena do funkce řadové úřednice na sociálním odboru krajského
úřadu.
(mik)

PĚNČÍN Nepatří sice k úplným nováčkům, zkušenosti z komunální politiky ale měl pouze coby řadový zastupitel. Pro Ladislava Popeláře znamenal závěr loňského roku přelomové životní období. Přestože byl dlouho
zaměstnancem lutínské Sigmy, kde pracoval, co by dřevomodelář, plných
šestadvacet let, koncem loňského roku se mu obrátil život naruby. Jako
mnoho jeho kolegů si musel v měsících uplynulých od voleb zvyknout
na úplně jiný charakter práce...
„Pěnčín je malá obec, máme sedmsetšedesát obyvatel. V současné době
exkluzivní rozhovor
probíhá projekt ´Nakládání s biolopro Večerník
gickým odpadem´, kde jsme zapojeni
prostřednictvím mikroregionu Kostelecko. Za příspěvek deseti procent
Tomáš
z vlastních zdrojů jsme získali štěpkoKALÁB
vač, kompostovací sila a kompostéry
pro domácnosti. Máme fungující haMěl jste před zvolením do
funkce starosty předchozí
zkušenosti z komunální politiky?
„Ano, je to moje druhé volební období. V tom předchozím jsem pracoval
pro obec jako řadový zastupitel a člen
kontrolního výboru.“
S jakými osobními předse- sičský sbor, který je nám nápomocen
vzetími jste kandidoval v ko- při různých pracovních a kulturních
munálních volbách?
akcích, také zde působí rybáři a mys„Chtěl jsem se aktivně zapojit do cho- livci. V loňském roce se aktivně zapodu obce a v případě úspěchu ve vol- jili do kulturní činnosti rodiče malých
bách zkusit novou pracovní pozici.“
dětí. V této spolupráci bychom rádi
Získal jste s přehledem nej- pokračovali i v dalších letech, protože
vyšší absolutní počet hlasů. tyto akce pro děti mají vysokou náJak velké to pro vás bylo překvape- vštěvnost. Nedostatkem obce je chyní?
bějící splašková kanalizace.“
Na co se hodláte zaměřit
„Vážím si toho. Chápu to jako jakýsi
v tomto volebním období a co
osobní závazek a budu se snažit získanou důvěru neztratit. Víte, každý chcete v obci změnit?
kdo kandiduje ve volbách, musí počí- „Chceme navázat na práci předchotat s tím, že bude zvolen a měl by být zího vedení obce a zahájit výstavbu
schopen určitou práci, odpovídající hloubkové kanalizace, která je dlouhodobým problémem, jak jsem už
jeho funkci, pro obec odvést.“
Jaké vidíte hlavní přednosti zmínil. V současné době se nacházíme
a nedostatky vaší obce?
ve fázi zpracování finální verze projek-

Foto: Tomáš Kaláb

“

Kdo kandiduje ve volbách, musí počítat
s tím, že bude zvolen a měl by být schopen
práci, odpovídající jeho funkci, pro obec odvést.
tové dokumentace. Následovat bude
rekonstrukce veřejného osvětlení pro
zvýšení bezpečnosti. Zvelebit chceme
také zdejší hřbitov stavbou kolumbária a parkoviště.“
Jak na vaše starostenské angažmá reagovala rodina?
Změnil se váš osobní život?
„Na svou rodinu jsem se mohl vždy
spolehnout. Funkce starosty od základu změnila celý náš život. Ráno sice
vstávám později, ale domů se vracím
často večer, soboty a neděle nevyjímaje. Cítím ale podporu jak zastupitelů,
tak spoluobčanů a to je pro mě hodně
důležité. Přeji si, aby se u nás v obci
dobře žilo. Tam, kde jsou spokojeni
a šťastni občané, je určitě spokojený i
starosta.“

15031310280
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Nezaměstnaných je ZASE o něco MÉNĚ Na jarmark už tuto sobotu

Zdroj: Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci
OLOMOUCKÝ KRAJ V únoru celkový počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci mírně poklesl o 687 osob,
celkově je tak aktuálně v kraji bez
práce 39 868 lidí. Velmi potěšitelnou
zprávou je, že počet hlášených volných pracovních míst výrazně vzrostl
o třiadvacet procent na 4 143, a podíl
nezaměstnaných osob se snížil o 0,2
procentního bodu na 9,0 procenta.
„K osmadvacátému únoru tohoto roku
evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka Olomouc celkem 39 868 uchazečů
o zaměstnání. Jedná se o nejnižší úno-

rovou hodnotu od roku 2009. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014
je nynější počet nezaměstnaných nižší
o 6 536 osob, což je o čtrnáct procent,“
potvrzuje Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, krajská pobočka Olomouc.
V průběhu února bylo nově zaevidováno 2 750 uchazečů o zaměstnání, z toho 211 osob, které přišly do
evidence úřadu z důvodu ukončení
svého samostatného podnikání na
živnostenský list. „Počet nově registrovaných byl o 2 462 osob nižší než
v předchozím měsíci a zároveň i o 541

lidí nižší než ve stejném měsíci v roce
2014. Z evidence během února odešlo
celkem 3 437 uchazečů. Bylo to sice
o 210 osob méně než v předchozím
měsíci, ale o 56 osob více než před
rokem,“ přidal další čísla ze statistik Jaroslav Mikšaník.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti
v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný, téměř ve všech
došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Jedinou výjimkou bylo Jesenicko,
kde celkový počet nezaměstnaných
mírně vzrostl o osm osob. Celkový
počet nezaměstnaných se nejvíce snížil v regionu Přerovska (o 196 osob);
k největšímu relativnímu poklesu nezaměstnanosti došlo pak v na
Prostějovsku (o 3,1 %). „Co se týká
Prostějova, tady je situace na trhu
práce dlouhodobě v rámci Olomouckého kraje nejpříznivější.
Na konci února tady bylo celkem
5 640 lidí bez práce, což je oproti lednu o 183 osob méně. Počet hlášených
volných míst je tu ale 864, takže počet
uchazečů na jedno volné místo je v průměru 6,5 procenta. Podíl nezaměstnaných osob se snížil na rovných sedm
procent,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Největší poptávka u zaměstnavatelů je po kvalifikovaných dělnických
profesích, hlavně po soustružnících,,
zámečnících, svářečích, nástrojářích,,
mechanicích a opravářích strojů. „Vel-mi výrazný zájem je rovněž o sklad-níky, jeřábníky, traktoristy či obsluhyy
vysokozdvižných a paketovacích vo-zíků. Stále se nesnižuje velký interess
po řidičích nákladních vozidel, zejména do kamionové dopravy. Zájemci
v Olomouckém kraji určitě seženou
zaměstnání i jako prodavač, kuchař,
servírka nebo jako číšník,“ doplnil na
závěr Jaroslav Mikšaník.
(mik)

PROSTĚJOV Jarmark Maminky
maminkám pořádaly vloni v říjnu
poprvé Martina Šponarová, Markéta Valentová a Milada Sokolová. Pro
velký úspěch se rozhodly akci zopakovat a tak vyzývají všechny, kdo by
se do akce chtěli zapojit, ke spolupráci. Jarmark je naplánován na tuto
sobotu 21. března.

„V Prostějově máme plno šikovných
maminek, které háčkují, pletou a vyrábí spoustu skvělých věcí. Proto jsme se
rozhodly podpořit je v jejich činnosti
a uspořádat Jarmark Maminky maminkám,“ vysvětlila důvody pořádání jedinečné akce Martina Šponarová.
„Jarmark se uskuteční v době od devíti
do dvanácti hodin v sokolovně na Skálově náměstí v Prostějově. Máme tedy
spoustu času něco krásného vytvořit
a následně zkusit nabídnout ostatním,“ pozvala na připravovanou akci
Milada Sokolová. "Ačkoliv se jarmark
jmenuje maminky maminkám, přijďte a přihlaste se vy všichni, kdo něco
krásného umíte, e-mailová adresa je
jarmarkpv@centrum.cz,“ přidává se
Valentová s tím, že doposud tak učinila
třicítka vystavujících.
vystav
(red)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 19

15030670256

Ale pozor, vzrůstá poptávka po pracovní síle!
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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: Skalka
Dne: 30. 03. 2015 od 07:30 do
09:30 Vypnutá oblast: oboustranně od č. 97 a 104 po č. 88, od č. 59
a 8 po č. 28 a 16. jednostranně od č.
17 po č. 83
Dne: 30. 03. 2015 od 09:30 do
12:00 Vypnutá oblast: oboustranně od č. 37 a 44 po č. 65 a 90, od č.
71 a 46 po č. 118 a 110. jednostranně od č. 26 po č. 75
Obec: Konice
Dne: 30. 03. 2015 od 13:30 do
17:30 Vypnutá oblast: MODĚVA
oděvní družstvo KONICE
Dne: 31. 03. 2015 od 13:30 do
17:30 Vypnutá oblast: MODĚVA
oděvní družstvo KONICE
Dne: 03. 04. 2015 od 13:30 do
17:30 Vypnutá oblast: MODĚVA
oděvní družstvo KONICE

Obec: Dobromilice
Dne: 30. 03. 2015 od 12:00 do 14:30
Vypnutá oblast: celá osada Bajajka
Obec: Vřesovice
Dne: 31. 03. 2015 od 07:30 do
09:30 Vypnutá oblast: část obce ve
směru od Skalky po č.p. 17, 71 a 187
Dne: 31. 03. 2015 od 09:30 do
11:30 Vypnutá oblast: část obce ve
směru od Kelčic oboustranně po č.p.
42 a 62, včetně postranních ulic, dále
od č.p. 137 a182 po č. 231 a191. Jednostranně od č.p. 62 po č. 70.
Dne: 31. 03. 2015 od 12:00 do
14:00 Vypnutá oblast: oboustranně od č.p. 41 po č.p. 138 a 151
Obec: Přemyslovice
Dne: 02. 04. 2015 od 07:30 do
18:30 Vypnutá oblast: Ve směru
na Konici oboustranně od č.p. 123
(Hostinec) po konec obce včetně
zámku (mimo č.p. 191 a 223). Ve
směru na Růžov oboustranně od
č.p. 274 a 91 po č.p. 199. Ulice od
č.p. 256 po 148. Jednostranně ulice
od č.p. 422 po 452 + č.p. 429.

Obec: Prostějovičky
Dne: 02. 04. 2015 od 07:30 do
12:00 Vypnutá oblast: část obce
ve směru od č.p. 68 a 50 po č.p.
100, dále část od č.p. 62 až č.p. 27,
111 a 58 + celá chatová oblast
Dne: 02. 04. 2015 od 07:30 do
12:00 Vypnutá oblast: střed
obce od č.p. 67 a 37 až po č.p. 13
Obec: Prostějov
Dne: 02. 04. 2015 od 07:30
do 11:30 Vypnutá oblast: jednostranně ul. Krasická od č.p.
1158 po byt. domy č.p. 3933
a 3934 + č.p. 4316, 4315, 3435.
Byt. domy Moravská 1986 +
Krasická 3840, areál koupaliště + bud. DTJ Pozemstav. Ul.
V. Škracha č.p. 1116 a 1117 .
Oboustranně ul. J. Kučery až po
č.p. 3752, dále jednostranně od
č. 1516 až 1539.
Dne: 02. 04. 2015 od 11:00 do
14:30 Vypnutá oblast: nákupní
centrum na ul. Anglická 4263/25
E.ON Česká republika, s.r.o.

INFORMUJE
Známe vítězku soutěže ŽENA REGIONU!

de

J

Konstelace
hvězd Prostějova
Pustit se do toho teď, nebo to ještě nechat být? Nic zase neodkládejte! Celý Prostějov

se ponoří do nádherného slunečního svitu a tak občané tohoto města dostanou taktéž chuť do práce, a hlavně do vyřizování starých restů.

BERANI - 20.3. až 18.4. Rodina vám
bude neustále předhazovat nedostatečnou finanční podporu, což vás přivede
takřka k šílenství. Je pravda, že ze svého
platu neodevzdáváte zrovna malou
sumu do rodinného rozpočtu, ale není
potřeba více?
BÝCI - 19.4. až 19.5. Tento týden
bude pro vás klidný a pohodový, pokud si ovšem nenaděláte zbytečné
problémy. Rychle dejte do pořádku
své finanční resty, pak se teprve můžete
zabývat myšlenkami na svůj volný čas.
A že toho bude dost...
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Protože
se v těchto dnech budete hodně věnovat svým nejbližším, nedá se očekávat žádný mráček na nebi ve vašich
vztazích. O to víc to ale bude skřípat
v zaměstnání, ve kterém hodně polevíte z dosavadního úsilí.
RACI - 20.6. až 21.7. Nechtějte
všechno hned, buďte trpělivější.
Zbytečně moc tlačíte na pilu, a to
hlavně v soukromých vztazích. Dejte
svému protějšku čas, aby si dokázal
rozmyslet vaše nabídky. Vy si zatím
jděte zasportovat, potřebujete to
jako sůl!

LVI - 22.7. až 21.8. Až příliš času
věnujete svým kamarádům, kteří vás stahují k účasti na večírcích
a bujarých společenských akcích.
Nic proti tomu, ale v tom případě
se smiřte s těžkými ranními okamžiky. Kocovina se vám vymstí hlavně
v práci.
PANNY - 22.8. až 21.9. Vy si tento
týden rozhodně dopřejte alespoň
pár dní oddychu, nemusíte žít a pracovat ve stresu jako doposud. Máte
totiž velkou výhodu, že disponujete kolegy, kteří rádi zamakají za vás
a nebudou vám to vyčítat.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Nedívejte se
neustále za sebe, nikdo vás proboha
nesleduje. Žijete ve strachu úplně
zbytečně, možná se až příliš díváte na
strašidelné filmy v televizi. Žádné nebezpečí vám nehrozí, takže se rychle
uklidněte.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Věnujte konečně nějaký čas svému automobilu,
který by potřeboval rychlou údržbu
jako sůl. A vy sami koneckonců taky,
kdy jste naposledy byli například na
rehabilitaci či masáži? Neflákejte své
pošramocené tělo!

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Možná vás má pár lidí za blázny, ale tím
si hlavu vůbec nelámejte. Dokud to
půjde, řiďte se svým vlastním rozumem, který je naprosto zdravý, tím
si buďte jistí. Zkuste o tom nevěřící
Tomáše hned přesvědčit.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Všechny síly vrhněte do podnikání!
Tento týden budete muset absolvovat hned několik důležitých obchodních jednání, jinak hrozí ztráta
výhodných kšeftů a tím samozřejmě i peněz. A to by byla hrůza.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Vy si
rozhodně nemáte na co stěžovat,
na co v nejbližších dnech sáhnete,
to ihned rozkvete. Štěstí budete mít
také v lehce hazardních hrách či loteriích. Jestli právě nyní nepřijdete
k penězům, pak už nikdy!
RYBY - 19.2. až 19.3. Měli byste
konečně navštívit lékaře, neodkládejte to! Nechceme vás příliš strašit,
ale váš zdravotní stav není zrovna
nejlepší. Zdravou životosprávu totiž
rozhodně nedodržujete a podceňujete i nebezpečí přecházení chřipky..
(mik)

nákupní servis pro vás
OVOCE...
Jahody vanička 500g

39,90

39,90

Kiwi 1ks

5,90

6,90

9,90

2,40

5,90

3,90

Pomeranče 1kg

23,90

32,90

19,90

8,90

17,90

19,90

Mandarinky 1kg

49,90

39,90

26,90

12,90

44,90

24,90

Grepy 1kg

24,90

29,90

32,50

13,40

32,90

29,90

Citrony síť 500g

17,90

17,90

17,90

10,40

15,90

17,90

Naše RESUMÉ

99,90 (1kg) 8,90 (250g) 19,90 (250g)

-

Kdo by neměl rád pochoutky ze zahrádky, které tak skvěle chutnají...
A navíc jsou přece zdravé! Tudíž jsme pro tentokrát vyrazili k regálům
s ovocným sortimentem. Při porovnání cen byla naše role jednoduchý, neboť
nejlevnější vaničku jahod, kus kiwi, kilo pomerančů, citronů, grepů i mandarinek zakoupíte shodně a výhradně v Kauflandu. Dnes si odbývá premiéru Penny
market, který v našem přehledu nahradil zaniklý Interspar. Nechte si chutnat!
Průzkum proveden ve středu 11. března 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD PONDÌLÍ 16. DO NEDÌLE 22. 3. 2015
POZOROVÁNÍ ČÁSTEČNÉHO ZATMĚNÍ SLUNCE v pátek od 9:00 do 12:00 hodin. Maximální fáze zatmění nastane v 10:45 hodin. Vstupné 20 Kč.
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. Měsíc je v období
novu a proto neruší pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin Jarní pohádku o jarních souhvězdích. 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.

Vítězkou regionálního kola soutěže ŽENA REGIONU 2014 se stala Jarmila Zelenská, která se věnuje
chovu koz a provozuje kozí farmu ROZINKA v Čelechovicích na Hané. Paní Zelenské upřímně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v celostátním finále, které se uskuteční 9. dubna 2015 v Praze.
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro všechny dámy, se
kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty,
pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči
o rodinu.

Cílem soutěže ŽENA REGIONU je ocenit úsilí
výjimečných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci
a aktivity. Ukázat, že každý region má mnoho neobyčejných žen, které mnohdy nejen pracovní ale i volný čas
obětují pro ostatní. Soutěž se koná pod záštitou Senátu
Parlamentu České republiky.
Helena Chalánková,ředitelka OHK v Prostějově

SOŠPO Prostějov spolupracuje

s plumlovským zámkem
PROSTĚJOV Střední odborná škola
podnikání a obchodu Prostějov, která
je veřejnosti známá mimo jiné realizací komentovaných prohlídek pro
veřejnost, nyní navázala spolupráci se
zámkem v Plumlově. Co to SOŠPO
znamená?
„První prohlídky proběhly na zámku
Dr. Richarda Belcrediho v Brodku
u Prostějova již v roce 2004. O dva roky
později jsme začali provádět centrem
Prostějova a později také kostelem Povýšení svatého Kříže. Tyto prohlídky
se setkávají se zájmem obyvatel města,
regionu i turistů. Jsem rád, že se vždy
najdou ochotní studenti, kteří se ve
volném čase věnují průvodcování. Těší
mě vstřícnost města Plumlova, díky níž
budou studenti získávat průvodcovské zkušenosti také na plumlovském
zámku. Mimo jiné se budeme podílet
na organizování vybraných kulturních
akcí, což našim studentům pomůže
v získávání nových zkušeností,“ podotkl
Marek Moudrý,zástupce ředitele školy.
Spolupráce Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov
a plumlovského zámku má napomo-

ci propagaci této významné kulturní
památky. „Jsem ráda, že jsme s touto
střední školou našli společnou řeč. Škola
se bude podílet na organizování akcí na
zámku a také na propagaci zámku v regionu. Z vlastní zkušenosti vím, že jejich
studenti jsou šikovní a dokáží udělat kus
práce,“ objasnila Večerníku místostarostka Plumlova Gabriela Jančíková, která
má na starosti chod zámku.
SOŠPO je jedinou školou v regionu,
která se již dvacet let věnuje vzdělávání
v oblasti cestovního ruchu. Škola je také
autorizovaným zkušebním centrem ministerstva pro místní rozvoj a může realizovat profesní kvalifikační zkoušky Průvodce cestovního ruchu. „Tyto zkoušky
jsou na úrovni vyššího odborného vzdělání a v současnosti jsou nejvyšším možným vzděláním pro průvodce v České
republice. A naše studenty k této zkoušce
připravujeme a každoročně jich několik
tuto zkoušku také úspěšně složí,“ sdělil
Marek Moudrý.
Iniciátorem vzájemné spolupráce
školy s plumlovským zámkem je student čtvrtého ročníku Jiří Trunda,
kterýnazámkujižřaduletprůvodcuje

a plumlovským zámkem se zabýval i ve
své středoškolské odborné práci s názvem Marketingové komunikace zámku
v Plumlově. V celostátním kole s touto
prací obsadil šesté místo a jeho práce se
stala inspirací pro plumlovský zámek
v oblasti propagace.
První velkou akcí nové sezóny budou
velikonoční prohlídky. Jak bude pokračovat spolupráce SOŠPO a zámku
v Plumlově vás budeme na stránkách
Večerníku průběžně informovat. (pk)

Experti na oddlužení z „Nerudovky“

SE PŘESTĚHOVALI do většího
PROSTĚJOV Zájem o oddlužení roste! A tomu odpovídá i vytížení odborníků, kteří vám mohou pomoci vyřešit vaše problémy.
Za loňský rok bylo v České republice podáno bezmála
třiadvacet tisíc žádostí o osobní bankrot. Z toho přes
devatenáct tisíc těchto žádostí bylo soudem povoleno.
Z toho vyplývá, že více než čtyři z pěti lidí, kteří o insolvenci požádali, uspěli. Abyste byli v tomto směru úspěšní i vy, je dobré spojit se s odborníky.

V kancelářích se na ploše 70m2 se na vás těší trojice pracovníků.
Foto: www.osobni-bankrot.eu

Moderní kanceláře právního a finančního poradce Tomáše
Nováka Dr.H.C. najdete v Nerudově ulici 11. Foto: www.
osobni-oddluzeni.eu

Kancelář Tomáše Nováka Dr.H.C. patří mezi největší na
počet klientů v celém regionu. „Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu jsme se nedávno přestěhovali do výrazně větších prostor. Adresu jsme ovšem nezměnili, stále nás najdete v Nerudově ulici,” potvrdil Tomáš Novák Dr.H.C.
Více informací najdete na www.oddluzovaci.expert
nebo na telefonním čísle 775 220 192.
(pr)
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rozhovor Večerníku

INÉ KAFE OSLAVÍ DVACETINY SPOLU S PROSTĚJOVSKÝMI FANOUŠKY!
Vratko Rohoň: „Doufáme, že Společenský dům bude praskat ve švech!“
BRATISLAVA,PROSTĚJOV
Slovenská kapela Iné kafe
vyráží se svým zbrusu novým a ve své historii největším koncertním turné „20
Petra
roků nevhodní“ po Evropě
HEŽOVÁ
a vedle metropolí navštíví
i Prostějov! Že jde o jedinečnou hudební událost, není třeba zdůrazňovat a jistě
už spousta z vás má zamluvené vstupenky. I pro ty, kteří
s koupí lístku ještě váhají, máme připravenou speciální ochutnávku v podobě exkluzivního rozhovoru
s lídrem a zpěvákem skupiny, jímž není nikdo jiný než
Vratko Rohoň! Jak vzpomíná na své hudebnické začátky
v kapele, jak po letech koncertování vnímá rozdíly mezi fanoušky z jednotlivých zemí a co si pro zdejší fanoušky společně s parťáky připravil, najdete jedině a pouze ve
Večerníku! Nejčtenější regionální periodikum je totiž opět
mediálním partnerem koncertu, který ve Společenském
domě vypukne už tuto sobotu. A mezi hosty bude i další
známé seskupení Rybičky 48!
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

●● Již tuto sobotu dorazí kapela
Iné kafe i do Prostějova. Prozradíte našim čtenářům, proč jste si
jako jednu ze zastávek vaší koncertní šňůry vybrali právě místní
Společenský dům?
„Celé turné obsahuje pouze omezený počet koncertů a chtěli jsme obsáhnout celou Českou republiku.
Zůstala nám na Moravu čtyři města a my přemýšleli, zda vystoupení
udělat v Olomouci nebo v Prostějově. Rozhodli jsme se právě pro Prostějov, protože jsme zde opravdu
dlouho nehráli a fanoušci jsou tady
skutečně skvělí. Prostějov je také
skvělá destinace z hlediska postavení na mapě. Myslíme, že to bude jeden z nejlepších koncertů naší tour.
Navíc je tam skvělý pořadatel, který
koncert zaštítil.“ (úsměv)
●● Na co se mohou těšit ti z nás,
kteří se na váš zdejší koncert vypraví?

„Měli jsme sen, za kterým jsme šli...
Dali jsme se na nekonečný boj a jsme
šťastní, že jsme to tak daleko dotáhli.“

Foto: www.inekafe.sk
lidé začali chodit a děje se tak stále.
Ostatně právě kvůli přízni našich
fanoušků jsme v roce 2010 slavili
comeback a jsme rádi, že kapela
funguje doteď.“ (úsměv)
●● Určitě s sebou přivezete
i vaše zbrusu nové CD Nevhodný typ. Zůstáváte na něm věrni
původnímu hudebnímu žánru
nebo je spíše startem nové éry
vaší kapely?
„Nové cédéčko pokračuje v naší
hudební tvorbě, i když se tam najdou i nějaké nové prvky. Přijďte
si malou ochutnávku poslechnout
na koncert.“
●● Jak se díváte na současný
trend, kdy se namísto nakupování alb hudba stahuje, a to většinou nelegálně?
„To je pro nás umělce v dnešní
době opravdu problém. Vydávání ´cédéček´ v dnešní době moc
nefrčí, ani moderní doba tomu
moc nepřeje, lidé si je vlastně nemají na čem přehrát.“ (krčí rameny) Je to ale především otázka pro
kompetentní zákonodárce. Kdyby
se muzika jen kupovala, umělci by
měli podstatně více možností a nemuseli by řešit kompromisy, které
jsou mnohokrát proti nim a jejich
fanouškům.“
●● Všímáte si nějakých rozdílů
ve vnímání vaší hudby a koncertů u fanoušků na Slovensku,
v České republice či v dalších
zemích?
„Naši příznivci jsou skvělí všude,
pokaždé je super atmosféra, ať už
hrajeme v Bratislavě, v Praze nebo

„Tak na Iné kafe... (smích) Vzhledem k tomu, že slavíme dvacet
roků na scéně, půjde o průřez celou naší tvorbou. Dojde tak na
největší hity jako například Vzpomínky na budoucnost, Ani minutu
či mnoho dalších. A to vše musíme
stihnout během dvouhodinového
koncertu. (úsměv) Výběr písniček
bude opravdu pestrý, takže si nás
určitě přijďte poslechnout. Navíc
jsme letos vydali v pořadí sedmé
album, se kterým se také jedeme
do Prostějova pochlubit.“
●● Zmíněných dvacet let existence rozhodně není zanedbatelná doba. Vzpomenete si na
své začátky? A doufali jste vůbec, že se kapela udrží na scéně
tak dlouho?
„Měli jsme sen, za kterým jsme
šli... Dali jsme se na nekonečný boj
a jsme šťastní, že jsme to tak daleko
dotáhli. Začínali jsme v roce 1995,
bylo to v Bratislavě a hned jsme
také vydali první demo na magnetofon. Začátky byly opravdu těžké,
neměli jsme vlastní aparaturu ani
peníze, tak jsme zkoušeli, co to
šlo. Měli jsme však problémy i se
zkušebnou, kterou nám mladým
a neznámým hochům nechtěl nikdo zapůjčit. O to víc jsme rádi,
jak se vše dále vyvíjelo, že na nás

v Prostějově… Dobrý fanoušek je
dobrý fanoušek, je prostě jedno,
z které je krajiny.“ (úsměv)
●● Existuje nějaká země, do které jste se při žádném turné ještě
nepodívali a přesto byste chtěli?
„Ne. Doma je doma, je zde pořád
dost výzev!“
●● Čím myslíte, že jsou vaše
písně a texty pro fanoušky tak
atraktivní?
„Zpíváme o životě. Tak jak to je
a tak jak to cítíme...“
●● Hodně českých i slovenských
kapel se zhlédlo v interpretaci
písní v anglickém jazyce. Vy ale
zůstáváte věrni mateřštině. Proč?
„Protože jsme se narodili a vyrůstali v našem slovenském prostředí.
Zpívat anglicky je pro českou nebo

slovenskou kapelu podle mě úplně
zbytečné. Lidé tomu nerozumí tak,
jak by měli. Máme pocit, že když
zpíváme ve slovenském jazyce,
jsme fanouškům blíž, rozumí textu
a mohou to procítit. I nadále chceme zůstat věrni slovenštině.“
●● Stala se vám při koncertu
událost, na kterou v životě nezapomenete?
„Fúúú, toho bylo tolik... Většina
ale nelze zveřejnit.“ (smích)
●● Co byste vzkázali vašim prostějovským fanouškům?
„Na koncert do Prostějova se
opravdu moc těšíme a doufáme,
že bude super atmosféra. Moc se
těšíme na ´kulturák´, který bude
praskat ve švech. Hlavně se přijďte
bavit!“

vizitka

INÉ KAFE
✓ slovenská punk-rocková hudební skupina založená v Bratislavě roku 1995
✓ původní členové Vratko Rohoň, Mário
Chromý, Noro Komada a Rišo Barger spolu ještě v témže roce nahráli
první demo. V následujících letech se složení porůznu měnilo
✓ v letošním roce slaví dvacáté výročí svého působení na umělecké scéně. Ve složení Roman 'Hulo' Hulín (baskytara), Vratko Rohoň (zpěv),
Josef 'Dodo' Praženec vydávají i nejnovější hudební album NEVHODNÝ TYP, v pořadí sedmé
✓ celý letošní rok zasvětili koncertnímu turné po evropských zemích
s názvem „20 roků nevhodní“, se kterým zavítají i tuto sobotu do
Prostějova.
✓ zajímavost: v roce 2006 kapela ukončuje existenci poté, co její
frontman a zpěvák Vratko Rohoň dal přednost civilnímu zaměstnání
dopravního pilota, o čtyři roky později ale přichází comeback

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

OZNAMUJE

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

15031210274

15022510203

15012210020

(bývalé stavebniny STAVOMAT)
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PROSTĚJOV A CYKLO
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘED VÝJEZDEM Z GARÁŽE JE SERVIS
díly jako jsou třeba náboje kol nebo
šlapací střed. Pokud si ale sami nevěříte, svěřte své kolo s těmito úkony raději zkušeným servismanům. Ti vám
mohou pomoci i s výměnou lanek,
bovdenů, seřízením řazení a brzd či
servisem odpružení na vašem kole.
Podobné je to s odvzdušněním kotoučových brzd a případnou výměnou brzdové kapaliny v nich.
Nenechávejte ale návštěvu odborného servisu na poslední chvíli, protože
s prvním oteplením podobně uvažuje většina cyklistů a dílny mechaniků
jsou zavaleny prací a čekací doby
jsou výrazně delší.

AKCE prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

Jak na to? nalistujte stranu 19

15031210270

starších 15 let
realizace: studenti školy
vzorek: 320 respondentů
starších 15 let
realizace: studenti školy

alespoň hadrem nebo raději vyprat ve
speciální pračce na řetěz. Tu je možné
koupit už od dvou set korun. S ohledem na přírodu používejte ekologicky odbouratelné čisticí roztoky.
Očistěte rovnou i další součásti převodového ústrojí jako jsou pastorky,
převodníky a kladky přehazovačky
hadrou nebo třeba zubním kartáčkem. Vyčištěný řetěz pak vysušte hadrou a můžete jej prostříknout olejem
s příměsí teflonu. Je vhodné olejem
promazat i pohyblivé čepy brzd, přehazovačky a přesmykače.
Zkušenější a zručnější cyklisté si sami
umí rozebrat, vyčistit a namazat i další

15031310277

Čtyři z deseti
Čtyři
z deseti
oslovených
oslovených
Prostějovanů jezdí
Prostějovanů
jezdí
pravidelně do
pravidelně
do
zaměstnání nebo
zaměstnání
do školy na nebo
kole.
na kole.
vzorek:do
320školy
respondentů

kový je vhodné vyměnit. Ačkoliv jde
o posun jen v řádu desítek milimetrů,
může mít další používání vytahaného
řetězu katastrofální následky s výrazně vyšším ekonomickým dopadem
než je pouhá výměna řetězu - trpí
pastorky na zadním kole, ničí se zuby
na převodnících klik. Když je potom
vinou zanedbané výměny řetězu
potřeba vyměnit i kazetu a pastorky,
může být celková částka za nové díly
i desetinásobek ceny řetězu.
Pro správný chod kola je potřeba jeho
pohybující se části mazat a udržovat
v hladkém chodu. Ještě než se pustíte
do mazání řetězu, je vhodné jej očistit

15031210273

Jezdíte do práce nebo
do školy na kole?

Stejně jako automobil, tak i jízdní kolo si před sezónou zaslouží
svou pozornost. Zvlášť když jsou
moderní jízdní kola jemné mechanismy, které svého majitele mohly
přijít na několik desítek i stovek tisíc korun. Celou zimu možná vaše
kolo nehybně stálo ve sklepě, garáži nebo bytě. Před první vyjížďkou
je tedy vhodné kolo pečlivě připravit. Je potřeba si ale uvědomit, na
co stačím sám, a které úkony mám
už přenechat profesionálům...
Ovšem pozor! Správná péče o kolo
nezačíná až na jaře, nýbrž po skončení sezóny. Kolo byste měli ukládat
k zimnímu spánku umyté, vyčištěné
a promazané. Usnadníte si tím hodně
práce na jaře. Pokud jste tak ale neučinili, nevěšte hlavu - vše se dá většinou
bez stresu dohnat.
Celková očista kola by měla začít zevrubným omytím rámu, vidlice, kol
a dalších součástí. Vhodné je začít houbičkou nebo vlhkým hadrem a poté
vše vytřít do sucha. Pod nánosy špíny
z loňského roku neodhalíte některé
závady jako třeba prasklinku na rámu
v některém ze spojů, vidlici či sedlovce
a přitom zrovna v těchto případech
může jít o poměrně zásadní věc.
Zkontrolujte také stav plášťů a sjeté
nebo staré zpuchřelé pláště vyměňte. Vyhnete se tak defektům i méně
příjemným „zpestřením“. Podívejte
se také na stav ráfků (zda nejsou probržděné nebo „bouchlé“) a brzdových
špalíků či destiček. Všechny tyto úkony zvládnete bez problémů i sami.
S prosbou o radu vás z vašeho oblíbeného cykloobchodu určitě také
nevyhodí.
Z preventivních důvodů je také dobré
přeměřit délku řetězu, k čemuž se používá jednoduchá měrka. Řetěz se při
šlapání postupem času „vytahá“ a ta-

15031310276

Také dnes přináší Večerník další
tématickou stranu související
s aktuálním ročním obdobím.
Po radách a informacích určených motoristům z minulého
čísla nyní cílíme na majitele jednostopých, vlastní silou poháněných dopravních prostředků
- jízdních kol. Cyklistická obec
se neustále rozrůstá, přičemž
původní význam jízdního kola
coby dopravního prostředku
je stále více posouván směrem
k rekreačním aktivitám. Podle
toho je pro každého zájemce
k mání široká nabídka bicyklů
pro různé typy terénu. U všech
je ale jedno společné. Připravit
je po zimním odpočinku na letní sezónu... Text:Tomáš Kaláb
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nabídka realit, nemovitostí a řádková inzerce
FINANCE
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
a poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuji
pro více věřitelů Volejte: 777 551 492

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
do domu, bez poplatku předem. Tel.: Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace zdarma denně na
739 066 462
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Rostislavova
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796 01796
Prostějov
01 Prostějov
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341
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705
341 705
 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz
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ww.jhrealiity.c
cz
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VOLEJTE: 723 335 940

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358

2GNRXSHQtRUQpSĤG\
%\WFLKORYê
'ĤPY.RVWHOFL1+
&KDWXYRNROt3OXPORYD

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

352'È0(,9$â,
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7

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

3529È'Ë0(,9é.83
1(029,7267Ë
1$%Ë=Ë0(9é.83
251e3ģ'<
92/(-7(
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BYTY
Volejte: 739 322 895
2+kk Joštovo po celk. rek
.þ
2+1 Italská 45m2 Novinka
.þ
2NUXåQt85m2 cihla OV
.þ
.ĜtåNRYVNpKR 120m2
.þ
7\ORYDP29
.þ
4+1 Sidl. Svobody po rek.
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Volejte: 723 335 940
2+kk PV PFLKODJDUiå
.þ
'UXåVWHYQt65m2 po rek. FHQDY5.
6LGO6YRERG\
.þ

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

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

1DEt]tPH YêVWDYEX 5'  QD NOtþ 3URVWČMRY ±
9UDKRYLFHORNDOLWD7UiYQtN\
2E\WQiSORFKDGRPXP3R]HPHNP0Rå
QRVWYROE\]YtFHSURMHNWĤ
&HQD.þ
9ROHMWH

1DEt]tPH SURGHM 5'  /LSRYi ]DKUDGD JDUiå
Vhodný k trvalému bydlení i na chalupu, nedaleko
RGOHVDQRYiVWĜHFKD
&HQD .þ 
9ROHMWH

www.realitypolzer.cz

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

Rychlá půjčka 5 až 15 tis. Kč. Půjčíme
skoro každému. Výplata při podpisu
Kvalitní kapela zahraje na podnikových
smlouvy. Pracuji pro 1 věřitele. Tel.:
večírcích, narozeninách, svatbách atd.
607 275 496
776 560 107
Nabízím
rychlou
hotovostní
půjčku
od
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
Stříhání a úprava psů. Telefon Proszástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734. 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé jednání.
tějov 606 166 853.
774 119 937
Pracuji pro více věřitelů.
Nabízím rychlou hotovostní půjčku od
5 do 50 tis. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
1DEt]tPHYêVWDYEXURGLQQpKRGRPĤQDNOtþ
3Y.UDVLFH
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2 0RåQRVW
~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\JDUiåHDSRG
&HQD.þ
9ROHMWH

Sobra – auto.cz, Žeranovská 3. Tel.: 608
933 033. Na trhu již 21 let opravíme vše,
zkušenosti, autoservis osobní a dodávky,
ND – obchod, pneuservis. Konzervace
dutin, ME, TK

15012320038

Kvalitní
služby
od roku
1992

SLUŽBY

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další
èíslo je
v PÁTEK
20. bøezna
v 10.00 hodin

GRATULACE
Dne 13. března 2015
oslavili manželé
RAJCHMANOVI
z Vícova 50 let společného života.
Do dalších společných let přejeme
pevné zdraví, pohodu
a spoustu životního elánu.
Synové Petr a Jan
s rodinami.

Rekonstrukce
605 459 652

koupelen.

Tel.:

Svatební DJ – David Klásek. Svatby, plesy, večírky, dětské akce, hasičské závody, diskotéky…Muzika od 70. let až po
nové hity. – Ozvučení a osvětlení akcí.
10 let praxe. Tel. 799 502 473
Nabízím pánský striptýz pro vaši párty.
Linouš tel.: 704 791 192
Antény Jiříček provádí prodej, montáž,
servis antén a satelitů včetně společných.
Více na www.anteny.kvalitne.cz mob.
776 340 848

REALITY - SOUKROMÁ INZERCE
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Pronajmu novou nadstar. prodejnu 200m2 s výlohou 3x7m
v centru,1patro,nájem 10.000Kč/měsíc. Info 602 553 222
Pronajmu novou garsonku 30 m2,
kuchyňská linka, krásná koupelna, nájem 5 000 Kč+inkaso. Tel.: 602 553 222
Pronajmu 1+k na Žeranovské ul.,
5. patro, po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel.: 608 887 633
Pronajmu obch. prostor v centru Prostějova. Celkem cca 150 m2 vč. skladů
a soc. zař., plynové ústřední topení. Zázemí vhodné i pro cukrárnu, lékárnu,
kavárnu nebo jinou podobnou činnost.
Inf. 606 954 318

Dne 10. března 2015
oslavila své životní jubileum
paní Marie KOPEČNÁ.
Jaký by to byl život
bez maminčiny lásky, byla
by to loterie bez jediné sázky
bez prokvetlých skrání,
bez dotyku dlaní, bez laskavého
pohledu z očí do očí,
že se hlava zatočí.
Máme jediné přání ať je tu maminka
ještě hodně dlouho zdravá s námi.
Milá maminko, přejeme Ti hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
k Tvým narozeninám.
Děkujeme za Tvoji starostlivost,
péči a pomoc v životě.
Blahopřejí manžel, dcera Jana,
Eva s manželem, vnoučata
Tomáš, David, Roman,
Barunka s manželem
a pravnoučata Bianka,
Klárka a Tadeášek.

15031020265

35267ċ-29Krasice
5'ĜDGRYêFHOR
SRGVNOHSHQêVJDUiåtD
]DKUDGRX'ĤPY]DSR
þDWpUHNRQVWUXNFL9ê
&(1$Y5.

Prodám patrový dům, 5+2, 120m2,
Vrbátky. Po částečné rekonstrukci. Součástí je okrasná zahrada se zastřešeným
posezením, bazén, kůlna. Info na tel.:
777 566 990 po 19 hodině.

15021020132

5RGLQQpGRP\

Prodám byt 4+1, cihlový dům, 107m2,
centrum města, cena 749 000 Kč. Tel.:
773 772 009

Vykoupíme váš dům, byt, pozeHledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostě- mek. Případné dluhy, exekuce nejsou překážkou. Tel.: 774 405 644
jově. Spěchá! Tel.: 605 011 310

Koupím novostavbu RD v PV. Tel. Od 1.5. pronajmu cihlový byt 1+1 v pří774 858 723
zemí, blízko centra. Tel.: 602 137 047

Hledám ke koupi nebo k pronájmu zahradu i menší v bezprostředním okolí Pv nejlépe v okolí
Hloučele. Tel.: 602 708 231

Hledáme ke koupi dům se zahradou, nebo pěkný stavební pozemek. Advokáta zaplatíme. Tel.:
774 414 525

Hledáme ke koupi byt 2+1. Tel.:
774 421 818
Pronajmu byt 1+1 bez balkonu. Blízko
centra Pv. Tel.: 728 760 916
Koupím domek nebo chatu v okolí PV.
773 513 220
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Pv.
Podmínka: OV, max. 3. patro,
Prodám RD, obec Hrochov, vhodný na sklep. Nejlépe po rekonstrukci.
chalupu. Cena 330 000 Kč. Platba hoto- T: 605 247 968 ne RK!
vě. Spěchá! T.: 604 942 261
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotoPronajmu dlouhodobě chatku na vosti. 774 409 430
plumlovské přehradě, studna, elektřina, suché WC. Zahrada 700 m2. Mob.: Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlé777 862 826
pe po rekonstrukci, 774 409 430

3
Dlouhodobě se na trhu
pohybuje právě dnes
prezentující se trojice
realitních kanceláří,
kterou může Večerník
jedině doporučit!

15030620258

777 251 878

Stavební firma hledá pozemek pro výstav- Mladý pár koupí byt 2+1 nebo 1+1
bu RD. PV a okolí 739 322 895.
v PV s balkonem, nejlépe v OV nebo s
možností převodu. 792 273 285
REALITNÍ KANCELÁŘ
Koupím byt v PV bez realit.
VNB REALITY
792 284 168
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Pronajmu menší částečně zařízený
aktuálně NABÍZÍ:
jednopokojový byt v domě se za* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč hradou v centru Pv. Volný ihned.
* BYT 2+1, Kral.Háj
540.000 Kč Nájem + inkaso 5 000 Kč. Kauce
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč 1 nájem. Tel.: 725 449 531
* Chata, Březský vrch
430.000 Kč
* St.pozemek, Suchdol
470.000 Kč
* St.pozemek, Vrahovice 1.100.000 Kč Hledáme ke koupi RD nebo byt
* Pronájem kancelář
5000Kč/měs. v PV a okolí. I k rekonstrukci.
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818 Nabídněte. T.: 605 011 310 i SMS
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, DB/P
520.000 Kč Hledám k dlouhodobému pronájmu byt
* BYT 2+1, Dolní
780.000 Kč vel. 4+1 a větší. Tel. 724 751 229
* BYT 4+kk, 114 m2
2.800.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč Koupíme byt 1+1 s balkonem,i pův.stav.
* RD Alojzov
640.000 Kč Tel.: 774 101 818
* RD po rek.Tovačov
2.200.000 Kč.
* Komerč.objekt Držovice 3.800.000 Kč
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Koupíme byt 3+1 s balkonem.
Tel.: 774 739 539
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
Prodám byt 3+1 s garáží, OV, cihla,
* Chaty, zahrady a pozemky
74m2, po částečné rek. Cena po doVíce na: WWW.VNB-REALITY.CZ mluvě, RK nevolat. Tel.: 725 557 261.
Jen vážní zájemci.
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 500 Kč
+ ink. Tel.: 608 887 354

Dnes, tj. 16. března 2015
oslaví své 60. narozeniny naše
maminka, babička
paní Marie ČERNÁ
z Prostějova – Zdětína.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a životního elánu přejí manžel Petr, dcera
Margita s rodinou,
dcera Kateřina s rodinou
a syn Petr s rodinou.

najdete nás
i na:
www.vecernikpv.cz
.cz
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KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta)
vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím
starožitnostiuměleckéasběratelsképředměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile,
obrazy, zbraně, uniformy, vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek
z chromových trubek i barevného umakartu, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci ze stříbra, šperky, staré hračky,
veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky
a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty,
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
Jsou lidé, kteří pro nás znamenají
celý svět… O to těžší je ztratit je
a uchovávat jen ve vzpomínkách…

Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka
trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a
pravdy, měl jeho život smysl
a zůstává navždy zapsán v našich srdcích.

PRODÁM
AKCE do vyprodání zásob.
Prodej bukového palivového dříví.
Cena 500 Kč/prms. + 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

I když jsme řádkovou inzerci

zlevnili, stále PRO VÁS
máme kapsu plnou výhod!
Zadejte si v mìsíci bøeznu
øádkovou inzerci minimálnì

Dnes tj. 16. března 2015
by se dožila 106 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Bohuslav, dcery Halka
a Majka s rodinami.

vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Vojtěch RYMAN
z Držovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka,
dcera a vnučka s rodinou.

Dne 20. března 2015
vzpomínáme 2. smutné výročí,
co nás opustila
paní Dana HUSÁRKOVÁ
z Držovic.
Zarmoucená rodina.

na 3 vydání a získejte od nás slevu

ve výši

10%

na sloupcovou inzerci!
A navíc jakékoli zvýraznìní
máte zcela ZDARMA!
Volejte, pište, objednávejte.
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
Tel.: 582 333 433 nebo 608 960 042

Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky, lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené.
I půdní veteš. Platí stále. Tel.: 602 953 842
Koupíme starožitný nábytek, obrazy,
zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání a platba
hotově. Tel.: 773 113 303.
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Dne 20. března 2015
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
manžela a tatínka
pana Ing. Vladimíra KOKEŠE
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Dne 14. března 2015
uplynulo 20 let, co nás opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Alois PRÝGL
z Vrbátek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 19. března 2015
tomu bude 10 let,
kdy nás opustil syn
Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka, sestra a neteř.

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

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

Prodám králíky kalifornské k chovu.
Tel.: 736 109 819
Dnes tj. 16. března 2015
by se dožil 70. let
pan Jaroslav DOSTÁL
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera, syn s rodinou,
vnoučata Anetka, Andrejka
a Ediček.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám GPS navigaci „Carmin
NÜVI 270“, kompletní sada, cena
dříve 4500 nyní 2500, nepoužívaná.
Tel. 605 510 106
Sazenice velkoplodé, skleníkové vinné révy.
Možno pěstovat i venku. Tel.: 737 188 898
Prodám voliéru na papoušky d 10m x
š 4,40. Cena 19 500 Kč – dohoda. Tel.:
776 885 556

Dne 19. března 2015
uplyne 4. smutný rok ode dne,
kdy nás neočekávaně opustil
náš milovaný syn
pan Luděk MAŘÁK.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a celá rodina.
Všem kamarádům a známým děkujeme
za tichou vzpomínku.

Dne 18. března 2015
by se dožil 80 let
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají děti,
vnoučata a pravnouče.

VZPOMEÒTE na zesnulé
novì v barevném provedení pouze
n

za 200 Kè
tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042
e-mail: inzerce@
inzerce @ vecernikpv.cz

Prodej brambor konzumních á 7 Kč/kg,
krmných á 2 Kč/ kg. Firma Oldřich
Mlčoch, Lešany 36, Tel.: 721 308 323

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

15031020264

Pohřební služba Pavel Makový

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

Jaroslav Vavruša 1936 Prostějov
Poslední rozlouèení
Jaroslav Zouhar 1959 Prostějov Pondělí 16. března
Tomáš Kubíček 1978 Prostějov Edita Hynštová 1937 Prostějov 9.30 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Jiráková 1923 Bedihošť Pátek 20. března 2015
Vlasta Dostálová 1964
Marie Kocourková 1926 Seloutky 12.30 Obřadní síň Prostějov
Brodek u Konice Sobota 21. března 2015
Anežka Horáková 1928 Hruška Alois Přehnal 1933 Klopotovice 13.30 kaple Klopotovice
Jan Medňanský 1947 Prostějov
Pivín Marie Sedláková 1928 Mostkovice
Marie Vojtěchová 1931 Prostějov Eva Brázdová 1945
Prostějov Ludmila Jančíková 1931 Vyškov
Zdeněk Ovad 1962
Niva Eduard Šimek 1946
Marie Petrželová 1928
Bousín František Jančík 1949 Rozstání Ludmila Nedbalová 1933 Tvorovice

U
O
L
OD
R
P
E
AKC

NA!

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

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

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

850 Kč

výběr inzerce ZDARMA + poukaz na stříhání a foukání do Studia
Jiří Malý + prezentace na webu www.vecernikpv.cz + lístek na sportovní utkání a další výhody během celého roku)

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

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Karel Lis 1942
Anna Janotová 1917

15012320036

Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

Prostějov Eliška Kaňáková 1930 Dětkovice
Prostějov Vlasta Rozsypalová 1929 Prostějo

Pohřební stužba A.S.A. TS
Miroslav Mazáň 1963

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

Poslední rozlouèení

Pondělí 16. března 2015
Václav Jíra 1939 Žešov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 18. března 2015
Josef Žoch 1946 Ivaň 11.45 Obřadní síň Prostějov

Prostějov

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

+

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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



Nejsou již mezi námi

Marie Kučerová 1919 Prostějov
Jaroslav Vančík 1933
Prostějov
Anna Ryvolová 1930 Dobrochov
Milan Kolba 1932
Prostějov
Rudolf Konečný 1944
Čechy pod Kosířem

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Přijmeme sekretářku prozatím na
poloviční úvazek. Podmínky: znalost
práce na PC, psaní všemi 10, účetnictví
POHODA. Tel.: 775 935 668
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do HPP invalidní důchodce na pracovní
pozici operátor pultu centrální ostrahy.
Zkrácený pracovní úvazek, místo výkonu Prostějov. Podmínka práce na PC,
komunikativnost, čistý trestní rejstřík.
Informace na tel. čísle: 602 786 692
Řidič – rozvoz a donáška poledního
menu (9-13hod), vhodné pro důchodce. Místo nakládky Kralice na
Hané. Info: 582 342 095
Salon BEAUTY přijme kosmetičku
a nehtařku. Tel.: 777 196 767
Přijmu účetní do HPP, znalost účetního programu Pohoda výhodou. Praxe
nutná. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na Lukas@pneufloryk.cz
Hledám elektrikáře.774 989 007
Přijmeme mechanika do pneuservisu. Požadujeme praxi v pneuservisu,
Ř.P. sk. B. Nástup možný ihned! TEL:
608332170, www.pneuservis-pv.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Zateplování budov
14 000 Kč
Skladník/ce pro výdej nářadí
10 000 Kč
Vrátní,informátoři
55 Kč/ hod
Vazači břemen
14 000 Kč
pokladní v kantýně,
67 Kč/ hod
pracovník/ce pro výdej obědů
Řidič/ka tahačů vnitrostátní dopravy 30 000 Kč
Konstruktér/-ka
18 000 Kč
Ošetřovatel/-ka skotu a koní
15 000 Kč
Mistři stavební výroby
25 000 Kč
Zámečník/-ce
25 000 Kč
Řidič/ka dodávky do 3,5 T
20 000 Kč
Svářeč/-ka
20 000 Kč
Vedoucí oddělení technologie,
30 000 Kč
projektů a konstrukcí
Kuchař/-ka
16 000 Kč
Barmani, obsluha herny
16 000 Kč
Pekař/-ka
13 700 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
jednosměnný
turnusové služby
jednosměnný
dvousměnný

základní
střední odborné
základní
základní
ÚSO

Josef Hanák
Bartoň a Partner s.r.o.
DIOL družstvo
DT Moštárna
EUREST, spol. s.r.o.

pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný

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

Autodoprava
GP Plastics s.r.o.
Chateau de Raey a.s.
JAMASTAV MORAVIA
KITTEC, a.s.
Matěj Pázral
Milan Svoboda
MUBEA – HZP s.r.o.

pružná prac. doba střední odborné
nepřetržitý provoz základní
nepřetržitý
základní

Národní dům Prostějov o. p. s.
Net and Games a.s.
Prostějov, Konečná

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

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

15012310031

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

Přijmeme pracovnici na úklid pekař. Společnost FORTE a.s. se sídlem
provozovny. Dvousměnný provoz Mostkovice 529 přijme do svého
včetně sobot. Info 582 342 095
pracovního kolektivu: opraváře
motorových vozidel, zemědělských
Bezpečnostní a úklidová agentu- strojů. Požadujeme: odbornou
ra přijme do pracovního poměru praxi, čistý trestní rejstřík, dobrý
muže v invalidním důchodu na pra- zdravotní stav, časovou flexibilitu,
covní pozici vrátný. Místo výkonu je ochotu a chuť pracovat. Nabízíme:
v Prostějově. Podmínka čistý trest- stravování v areálu firmy, možní rejstřík. Informace na tel. čísle nost dočasného ubytování v areálu
602 786 692.
firmy, platové ohodnocení v rozmezí 90 Kč až 100 Kč/hod., prac.
Hledáte trvalou práci a nebo jen trvalý doba Po - Pá od 6.00 do 14.30
přivýdělek? Přijmeme manipulační hod. Nástup možný ihned, příp.
pracovníky v důsledku zvýšení drobné po dohodě. Bližší informace podá
výroby v Prostějově. Info denně 10:00 mistr výroby na tel.: 777 750 643
– 15:00 hod. Personální agentura, v 1. po celou pracovní dobu uvedenou
posch. Kravařova 9 PV tel: 602 60 30 67 výše.
Přijmeme pracovitou prodavačku
Přijmu servírku do pivnice v Pros- na HPP do prodejny INTIMMO tějově, samostatnost, odpovědnost, spodní prádlo v OG Arkáda (vedle
Tesco) Prostějov. Zkušenosti s proinfo. tel. 602545530
dejem, spolehlivost, samostatnost,
Hledáme brigádníky do letních občer- práce také o víkendech. Životostvení na plumlovské přehradě. Pro- pis na pohovor s sebou. Kontakt
voz duben – září. Tel.: 777 301 936. nejdříve telefonický: 608 061 241,
Životopisy zasílejte také na email.: Po – Pá 10.00 – 15.00 hod.
kocourek.radek@seznam.cz
Hledám pro žáka 7. třídy doučování
Hledám kolegyni pro striptýzová před- AJ, ČJ, matematika. Nejlépe studentku.
stavení na soukromé párty. Linouš tel.: 100 Kč/hod. Tel.: 608 944 201
704 791 192
Restaurace v centru města přijme kuchaStavební firma hledá stavebního mistra ře/ku a číšníka/ci. Tel.: 605 263 543
(parťáka) na práci v okrese Prostějov. ŘP
Hledám zaměstnankyni na pozici
sk.B nutný. Tel.: 608 984 766
administrativní pracovnice, asistentPřijmu pracovníka do pekař. pro- ka. Práce na PC. Nástup ihned. Tovozovny 3 směnný provoz, info: máš Novák Dr. H.C., Nerudova 11,
582 342 095 9-12 hod
Prostějov tel.: 775 220 192

15031310274

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

15031110267
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soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 10/2015:

Máme tady třetí 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!
Vzhledemkvysokéoblíbenostistávajícíchsoutěží,kteroujstejakověrníčtenářiprokazovalipocelépředchozíroky,najdete
i v těchto 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 19. BŘEZNA 2015,
12:00 hodin, s jedinou výjimkou, kterou je klání o fotografii z našeho města..

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/ - la

Knihařská
David NAVRÁTIL, Okružní 95, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
na koncert VISACÍ ZÁMEK.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/ - la

J Halvadžievová Lenka ŠPALTOVÁ, Fanderlíkova 41, Prostějov
Jana
Výherce
ýh
získává: POUKAZ na občerstvení
v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/ - la

Zuzana VAŇKOVÁ,
Sídl. Svobody 771, Kostelec na Hané
Výherce získává: POUKAZ na konzumaci v hodnotě 400 Kč.
labužníky

SU
DO
KU

15030260237

SUDOKU
6,8,3,3
Olga SVOBODOVÁ, Polišenského 3, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč
na koncert Richarda Müllera!.
KŘÍŽOVKA
hody hody doprovody na kance si skočte z vody Helena MARKOVÁ,
Ptení 68.
Výherce získává: POUKAZ na konzumaci
od RESTAURACE LÁZNĚ v hodnotě 400 Kč..

Dnes můžete zápolit o DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč
na koncert MŇÁGA A ŽĎORP. Nezapomeňte uvádět svá Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
telefonní čísla!! Uzávěrka soutěže v úterý ve 12.00 hodin!!!

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15030260235

15030260236

Zveme vás na posezení a ..... ....

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

ARAB, ARKÝŘ, DXVI, EDÉM, HRON, CHRIE, KONŠ, KUŘÍ, MNICH, MODŘ,
MOŠNA, NEGR, NEUK, NOSIDLA, OLŠE, PAROŽÍ, PRŮRVA, ROUPI, ŘASNO,
ŘEVY, ŘÍŠE, SLAD, SMEŤ, SNĚTÍ, ŠOPA, TRNÍ, ÚSMĚVY, VETO, VSYP

PartneremdnešníhokolajeKAVÁRNAMALÝ
PRINC, kde můžete zápolit o vstupenku
v HODNOTĚ 500 Kč na koncert RICHARDA
MÜLLERA!

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15022560219

Kdo je na
fotografii?
Tentokrát
jsme zabrousili
do sportu a
graficky
lehce poupravili
dnes již
bývalého
profesionálního
tenistu...

15012860073

Výherce tentokrát získá poukaz na konzumaci
od Restaurantu ATRIUM v hodnotě 400 Kč.

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

TIPVečerníku

BASKETBAL
Neděle 22. března 2015:
17.00: Ariete Prostějov – BK Opava
(42. kolo Kooperativa NBL mužů, hala
Sportcentra DDM Prostějov).

FOTBAL

MATEŘINKA 2015
KDY: ètvrtek 19. bøezna 2015, 15:00 hodin
KDE: Mìstské divadlo Prostìjov
Již tento čtvrtek 19. března se v prostějovském Městském divadle od 15.00
hodin uskuteční 16. ročník festivalu MATEŘINKA, který je zařazen do seznamu
akcí akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zároveň
je vyhlášen metodickou akcí pro učitelky
mateřských škol.
„Cílem projektu je přispívat k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku
s důrazem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči
druhým lidem i vůči životnímu prostředí.
Dále pak pomáhat upevňovat význam rodiny
jakonenahraditelnéhopilířelidskéspolečnosti
a napomáhat rozvoji vzájemné spolu-

práce mezi školou a rodinou. A také vytvářet prostor pro výměnu zkušeností
a odborných poznatků mezi pracovníky
v oblasti předškolní výchovy a zároveň pomoci zvýraznit pozici předškolního školství
v rámci celkového výchovně vzdělávacího
systému v České republice,“ konstatoval Tomáš Jachník, hlavní organizátor.
Letošního ročníku se zúčastní celkem jedenáct mateřských škol, z nichž bude jedna odbornou porotou vybrána do celostátního finále, aby reprezentovala naše
město. Finálové klání Mateřinky 2015
se uskuteční tradičně ve městě Nymburk
8. a 9. května 2015.

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 19

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

PLESY

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 16. března
14:00 Pondělní Bijásek
– Sněhová královna
17:30 Chappie
americký sci-fi film
20:00 Vybíjená
úterý 17. března
14:00 Úterní Bijásek
– Sněhová královna
17:30 Chappie
20:00 Okno do dvora – Art film
středa 18. března
17:30 Chappie
20:00 Vybíjená
čtvrtek 19. března
17:30 Rezistence 3D
americké akční sci-fi
20:00 Rezistence 3D

pátek 20. března
15:30 Popelka
17:30 Rezistence 3D
20:00 Rezistence 3D
sobota 21. března
15:30 Popelka 3D
17:30 Perný den
britská hudební komedie
20:00 Perný den
neděle 22. března
15:30 Popelka 3D
17:30 Perný den
20:00 Perný den

Apollo 13
pátek 20. března
20:00 BUTY
koncet populární ostravské skupiny
sobota 21. března
21:00 Narozeninová B2B
Session Apolla 13

vše podstatné také na www.vecernikpv.cz

DUHA

Školní 4, Prostějov
sobota 21. března
15:00 Kamarádi z televize 4
pásmo pohádek
17:30 Žraloci na s(o)uši
animovaná rodinná komedie
20:00 Zejtra napořád
česká tragikomedie

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
středa 18. března
19:00 Vilém Veverka
– hoboj & Martin Kasík – klavír
5. abonentní koncert
sobota 21. března
15:00 Broučci
Čtyřlístek pro děti a rodiče

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 17. března v 9:30 hodin – Promítání filmu pro nevidomé
středa 18. března v 17:00 hodin – M. T.
Majar – beseda s prostějovskou spisovatelkou Markétou Markovou
čtvrtek 19. března v 17:00 hodin – vernisáž výstavy máme rádi malování? –
knihovna pro děti
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí
od 15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba
se hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené
úterý 24. března v 18:00 hodin – HURÁ
DO ŠKOLY! – beseda pro rodiče dětí
před nástupem dětí do MŠ
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
Centrum
pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU –
kroužek pro předškoláky, zaměřený na
rozvoj jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností. Probíhá každou středu od 17 do 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám
s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na
separaci od rodičů a navazování vztahů
s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
prostředí. Probíhá každý čtvrtek od 8.30 do
11.30 hodin.

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.

Ekocentrum IRIS
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
Husovo náměstí 67, Prostějov
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
pondělí 16. března od 14:00 do 18:30 –
Svatoplukova 15, Prostějov
Poznáváme svět – seminář pro pedagogy
sobota 21. března od 9:00 do 13:00 hodin Vážení klienti. I v roce 2015 Vám nabízíme
– Hloučela není popelnice! – akce na možnostvyužítslužebnašehozařízení.Kromě
odborného sociálního poradenství, Vám také
pomoc přírodě
nabízíme zajištění baterií do sluchadel a drobICM Prostìjov
ného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky). Zároveň
Komenského 17, Prostějov
úterý 17. března v 16:00 – Etiopie – beseda vás upozorňujeme na změnu telefonní ho
V pátek 20. března a 27. března bude čísla poradenského zařízení: 775 549 777
Na Vaši návštěvu se srdečně těšíme.
ICM z provozních důvodů zavřeno.

21.3.

Městské divadlo v Prostějově
Bar 12 opic

Ples 12 opic
Prostějov

akce v regionu...
Do Křenůvek na kulečník
Tuto sobotu 21. března 2015 se všichni náruživí kulečníkáři sjedou na tradiční prestižní klání. Kulečníkový
turnaj v Křenůvkách vypukne od 15.00 hodin v místním pohostinství a ve jře
jsou nejenom pěkné ceny... Pořadatelem je SK Křenůvky a bližší informace lze
získat na telefonu 731 014 288, pí. Žídková.
Držovice pořádají
Soutěž ve vaření jarních polívek
V sobotu 21. března zve od 15.00
hodin RC Sluníčko Držovice a obec
Držovice rodiče a prarodiče malých
i větších dětí - školáků na vaření jarních
polívek. Sraz na hřišti TJ Sokol. Vynášet do Romže se bude také Morena
a připraveno bude tvořeníčko pro šikovné prstíky.
V Želči proběhne velikonoční výstava
Děti, pracovnice a přátelé mateřské
školky v Želči zvou všechny na veli-

konoční výstavu, která se uskuteční
v neděli 22. března od 9 do 11 hod.
a od 13 do 18 hod. K vidění budou velikonoční výrobky dětí, lidové kraslice
a netradiční dekorace.
V Myslejovicích pořádají
Josefovskou veselici
Tuto sobotu 21. března od 20 hodin
se v Kulturním domě v Myslejovicích
uskuteční Josefovská veselice. Výtěžek
z akce bude použit ve prospěch dětí
pořádající ZŠ a MŠ. Hrát bude prostějovská skupina No problem.

HÁZENÁ
Sobota 21. března 2015:
13.00: TJ Sokol II Prostějov – HK Ivančice (17. kolo 2. ligy mladších dorostenců, tělocvična Reálného gymnázia ve
Studentské ulici).
15.00: TJ Sokol II Prostějov – HK Ivančice (17. kolo 2. ligy starších dorostenců,
tělocvična Reálného gymnázia ve Studentské ulici).
17.00: TJ Sokol II Prostějov – HK Ivančice (17. kolo 2. ligy mužů, tělocvična
Reálného gymnázia ve Studentské ulici).

POLNÍ KUŠE
Sobota 21. března 2015:
13.00: První den halového mistrovství
republiky (sportovní hala v Kostelci na
Hané).
Neděle 22. března 2015:
9.00: Druhý den halového mistrovství
republiky (sportovní hala v Kostelci na
Hané).

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 17.3.
09.00-10.00
Bruslení pro školy,školky a veřejnost
Středa 18.3.
19:00-20:00
Hodinové bruslení pro veřejnost
Sobota 21.3.
10.00-12.00
Bruslení pro veřejnost
13.00-15.00
Bruslení pro veřejnost
Neděle 22.3.
10.00-12.00
Bruslení pro veřejnost
14.15-15.15
Hodinové bruslení pro veřejnost

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.č. 588 008 095,
724 706 773

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevSEMTAMNÍK
pondělí 16. března od 11:00 - Návště- ná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
va solné jeskyně v ul. Budovcova. Sraz a polohovací lůžka (mechanická, elektricúčastníků v prostorách jeskyně, či dle do- ká). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová
hody v kanceláři SONS a společný přesun. 776 054 299
úterý 17. března od 9:30 - Tradiční promítání komentovaného filmu pro nevi- Regionální pracoviště TyfloCentra
domé. Promítání speciální zvukové verze Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
pohádkového příběhu O pokladech reži- služby nevidomým a slabozrakým občaséra Víta Karase je určeno pro nevidomé nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
a slabozraké čtenáře naší knihovny. MěstSvaz tělesně postižených srdečně zve členy
ská knihovna – podkrovní sál.
čtvrtek 19. března od 8:00 do 11:00 - (i nečleny) do restaurace U Tří bříz na večírek přátelského setkání v pátek 27. března
Tvoření z keramické hlíny v Lipce.
v 16:00 hodin. Živá hudba, tombola.
RÙZNÉ……..
Lazariánský servis zve seniory, handicapova- Vernisáž Hany Studené s názvem „Tajemství
né a rodiče s dětmi na ozdravný pobyt v mě- z šuplíku“ se bude konat v pátek 20. března
síci srpnu v Chorvatsku. Bližší informace 2015 v 17.30 hodin v prostorách Galerie
a přihlášky u pí Zapletalové. Tel.: 776 054 299 u Hanáka.
Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
18. března - UPLATŇOVÁNÍ DPH
V ROCE 2015 - přednáší Ing. Václav Benda
23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
PROBLEMATIKA V NĚMECKU – Dr.
Marcella Pawelka 4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA PRACOVNÍCH
ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ přednáší Robert Křepinský

v Prostějově a jeho okolí

Kulturní klub
b

Sobota 21. března 2015:
15.00: FC Kralice na Hané – TJ Tatran
Litovel (18. kolo krajského přeboru, fotbalový areál v Kralicích).
Neděle 22. března 2015:
15.00: TJ Sokol Určice – TJ Sokol Lískovec (18. kolo divize „E“, fotbalový areál v Určicích).
15.00: Sokol Konice – SK Chválkovice
(18. kolo krajského přeboru, fotbalový
areál v Konici).
15.00: TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Držovice (15. kolo II. třídy OFS Prostějov, fotbalový areál v Přemyslovicích).
15.00: FC Výšovice – FC Dobromilice
(15. kolo III. třídy OFS Prostějov, fotbalový areál ve Výšovicích).

Zveme vás na společné zamyšlení nad
otázkami a záhadami života. Přednášející
biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchačů. Vstupné
je dobrovolné. Neděle 22. března v 9:00
hodin, Společenský dům, Komenského 6.
Muzeum a galerie v Prostějově vás zve
na „MUZEJNÍ PODVEČER“ do budovy na nám. T.G. Masaryka 2 ve čtvrtek
19. března 2015 v 17:00 hodin.

www.
vecernikpv
.cz

TIP

k obrazovce

TAKOVÁ

SOBOTA
20.3.2015
20:20 HODIN

NORMÁLNÍ

RODINKA
Komedie ČR (2008)

Režie: P. Hartl
Hrají: J. Mádl, E. Holubová, M. Labuda,
I. Chýlková, J. Dulava, V. Hybnerová, M.
Zoubková.
Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! V hájence na samotě jich žijí na hromádce už čtyři generace.
Babička překypuje životním elánem a její
vášní je psaní detektivek. Její dcera, paní Hanáková, rázná žena s velkým srdcem, miluje
zpěv, ale protože nemá talent, celý život dělala kuchařku. Pan Hanák je výpravčí, jeho
celoživotními láskami jsou zvířata všech

druhů a velikostí, která chová v domě i okolí.
Starší dcera Pavla má s mužem Petrem, příležitostným kutilem, který většinou spí nebo
jí, dva hyperaktivní syny, jimž nikdo neřekne jinak než Raubíři. Neformálním členem
rodiny je pak pan Poštolka, který v domě
za městečkem tráví podezřele mnoho času!
Jedno úplně běžné rodinné odpoledne oznámí mladší dcera Káča rodině, že čeká dítě.

Zdeněk se chce zachovat jako čestný muž
a s Kateřinou se oženit. Projde šťastně až
k svatbě, nebo bude soužití s takovou normální rodinkou nad jeho síly? Do láskyplného, byť potrhlého prostředí brzy zasáhnou
další události, když se pan Hanák projeví
nejen jako milovník zvířat a Zdeňkova
maminka se rozhodne, že překoná odpor
a seznámí se s novými příbuznými!

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

SPORT

KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPOLEČNOST

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

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

Pondělí 16. března 2015

DRAČICE BÍLÁ Hokejisté odmítají kritiku:
A
NAŠE KAUZA

ŘÁDILA JAKO ZA MLADA

.cz

Číslo 11•Ročník 19
Naleznete
uvnitř

„Za Prostějov jsme bojovali!“
EROŤÁK V JESENCI
LETOS N
NEBUDE
●● Pořadat
Pořadatelé z Mamut Agency
si dávají roč
roční pauzu
strana 28

ČERNO
ČERNOŠKŮV
TÝM
ZVLÁDL NEMOŽNÉ
●● Exkluziv
Exkluzivní rozhovor
se sportovn
sportovním manažerem
strana 30
Trio bývalých či současných Jestřábů nesdílí názor Jiřího
Vykoukala a s kritikou nesouhlasí.
Foto: koláž Večerníku

Jiří Možný

Foto: Josef Popelka

T
OU
DVÌ TISÍCOVKY FANOUŠKÙ
strana

26

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerníku se sportovní manažer Jestřábů
střábů Jiří Vykoukal v rozsáhlém interview
rozhovořil o celé sezoně včetně velkých zásahů do mužstva a mimo jiné
né zmínil trio Jan Kolibár, Robert Jedlička,
Michal Černý jako příklad hráčů, kteří nedostatečně bojovali za klub. Výše zmíněná trojice s touto kritikou nesouhlasí a také se rozhodla k nedávno skončené sezoně obsáhle vyjádřit.
„Přišlo mi nefér, co o nás třech pan Vykoukal řekl. Bojovali jsme za Prostějov několik let, 'Benzin' (Michal Černý
- pozn. autora) dokonce sakra dlouho. Jsme Prostějováci a máme to v srdci. Možná to zní jako klišé, ale je to tak,“
sdělil exkluzivně pro Večerník pětadvacetiletý Jedlička, jenž byl v závěru sezony odeslán do Valašského Meziříčí.
A podobně se ohradil i jeho kolega z obrany Jan Kolibár. „Mohl jsem jít jinam, ale zůstal jsem tu, protože jsem tady PROČ UBÝVÁ
odmala. Byla to pro mě srdeční záležitost, a přišlo mi úsměvné, když jsem se dočetl, že jsem za Prostějov nebojoMLADÝCH FOTBALISTŮ?
val,“ sdělil o rok mladší bek.
Ani to ovšem nic nemění na postoji Jiřího Vykoukala, jenž si za svými názory stojí. „Nechci se k tomu víc vyjadřo●● Večerník se podíval na
vat, ale ať si každý sáhne do svědomí a provede sebereflexi,“ vybídl všechny aktéry.
Rozhovor s Janem Kolibárem a ohlédnutí za uplynulými měsíci s Robertem Jedličkou najdete na hokejové dvou- ožehavé téma
strana 44
straně 38-39, rozhovor s Michalem Černým připravujeme do některého z příštích vydání.

JEDNOU PTENSKÉ DĚTSKÉ DIVADLO
VĚTOU PŘEDSTAVILO NOVÝ MUZIKÁL
●● Pro rodáka z Prostějova Petra Pohla
již hokejová sezona skončila, jeho
Eisbären Berlín nestačil v předkole německého play off na Norimberk, když
ztratil rozhodující utkání v prodloužení.
●● V Prostějově se probouzí k jarnímu životu Botanická zahrada.
A nechybělo málo, mohl být její součástí i originální dům...
čtěte v příštím vydání
●● Fotbalový oddíl z Protivanova už
není TJ Sokol, nově se účastník „B“ skupiny I.B třídy jmenuje SK Protivanov.
●● Antonín Honejsek rozhodl o nedělní výhře Komety na ledě Zlína a
poslal svůj tým do vedení 2:1 na zápasy.
Petr Kumstát zase řídil výhru pražské
Sparty v Hradci Králové, když jedna
z jeho dvou branek byla vítězná. Jeho
tým vede nad Mountfield HK již 3:0
na zápasy.
●● Do Prostějova přijíždí hned dva
cirkusy. Jestli je to i zábava pro dnešní
dobu, to se však teprve ukáže...
●● Pavel Dreksa zažil před týdnem
vítěznou premiéru v dresu Znojma,
proti své Sigmě Olomouc ale v neděli
kvůli nemoci nenastoupil.

PTENÍ Rok se s rokem sešel a místní
dětské amatérské divadlo při základní
škole představilo v premiéře novou
hru Karla Foltina - podle jeho vlastních slov „je to trošku menší kravina,
než to bývalo, je to takové malinko
lyričtější, i když si myslím, že v některých pasážích se můj bláznivej rukopis nezapře“. Řeč je o skoromuzikálu
Dotknout se duhy.
„Po pár letech jsme se vrátili ke klasičtějšímu tipu pohádky,“ avizoval při generálce Karel Foltin, dlouholetý ředitel
školy, dnes vedoucí a režisér souboru,
který podle svých slov píše hry vždycky
tak, aby to děti bavilo už při zkouškách.
„Hudba je převzatá z CD knihovny,
jinak si dělám všechno sám, i ten zvuk
mixuji. Kostýmy nám šijí kantoři, paní
ekonomka, všechny zdroje jsou ze školy, takhle to vždycky bylo a je. Kostýmy
zabírají všecky kanceláře, aby se jim nic
nestalo,“ nechal Večerník nahlédnout
do divadelního aranžmá Foltin.
Dětské divadlo je v Ptení tradice, už od
doby, co stojí školní budova, tedy od padesátých let minulého století. „Já jsem
na školu přišel o dvacet let později, a
když se po revoluce transformovala
Dilia, takže divadelní texty tenkrát
nebyly, pustil jsem se do toho taky.
Děti se domáhaly, že zase chtějí hrát,
a když jsme měli tenkrát dramatika prezidenta, tak jsem si říkal, že to

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Tomáš Kaláb

může napsat kde kdo,“ zašprýmoval režisér. První premiéra jeho hry se konala
v roce 1994.
Divadlo se hraje v aule zdejší základní
školy každý rok, tradičně v předjarním
termínu. Ansámbl tvoří děti od prvňáčků až po deváťáky. Dvěma benjamínkům
se text musel zpočátku předčítat, protože
ještě neuměly číst, když začínaly. Deváťáci odejdou a noví mladí nastoupí na jejich místa. A že pod zkušenýma rukama
vyrostou v průběhu let téměř profesionálové, dokládá představitelka hlavní role
Růženky Eliška Navrátilová.
Jak dlouho takové nastudování hry trvá?
„Se zkouškami začínáme vždycky v září,
do konce února si děti s texty tak samy
blbnou a opravdu zkoušet začínáme týden před premiérou. Ale to už od rána, za
své éry jsem podobný režim zavedl jako

tradici, a další vedení to naštěstí akceptuje. Je potřeba, aby se to dětem zaleželo,
aby to dostaly pod kůži. Některé gagy,
které vypadaly jako režijní záměr, vyšly
od nich. To jenom schválím. Řadu rolí
píšu těm služebně starším hercům na
tělo, pak ještě dodělávám další obsazení,“ pochválil své svěřence po generální
zkoušce Foltin. V průběhu následujících dvou týdnů soubor zahraje asi
šest repríz, na které jezdí děti z celého
regionu Prostějovska, celkem představení zhlédne na 1500 diváků. Na co
se tedy diváci mohou těšit příště? „Nový
nápad zatím nemám, to až o prázdninách. Člověk si potřebuje trochu vydechnout. Musím to mít hotové do začátku
září, první týden v září se dělá konkurz na
doplnění sboru,“ slibuje Karel Foltin další
zajímavý divadelní kus.

zveme na šlágr Večerníku
- VOLEJBAL

Play off začíná: Agelky
jdou po sedmém titulu!
PROSTĚJOV Už jen půldruhý
měsíc zbývá do konce aktuální
volejbalové sezóny, kterou
ženy VK AGEL Prostějov zatím
procházejí skvěle. Senzačně
postoupily do play off evropské
Champions League, suverénně
vyhrály Český pohár. A teď zbývá odškrtnout poslední splněný cíl:
ovládnout posedmé za sebou UNIQA extraligu ČR, jejíž play off startuje právě o nadcházejícím víkendu.
Úřadujícímistryněrepublikysobrovskýmnáskokemčtyřiadvacetibodů
opanovalydlouhodoboučástnejvyššínárodnísoutěžeavečtvrtfinále
se tudíž utkají s osmým celkem tabulky, jímž je TJ Sokol Šternberk.
Série na tři vítězství začne prvními dvěma zápasy v prostějovské hale
SportcentraDDM,atovpátek20.ivsobotu21.březnashodněod17.00
hodin.
„Soupeře po pravdě moc neřešíme a soustředíme se hlavně na sebe.
Pokud odvedeme své standardně kvalitní výkony, měli bychom do
semifináleprojíthladce,“ujistilkoučAgelekMiroslavČada.„Odpočineme
si, pak dobře potrénujeme a věřím, že najdeme zpět dobrou formu
z většiny letošní sezóny,“ plánovala smečařka VK Barbora Gambová
s odkazem na to, že se Hanačkyposlední dobou dvakrát proti Ostravě
herně trápily.
V duelech se Šternberkem jsou naše volejbalistky jasnými favoritkami a vy můžete být v hledišti osobně u toho při sledování, jak budou
svou roli plnit!
(son)

Více volejbalového zpravodajství
hledejte na stranách 40 a 41
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø

přátelské utkání

1.SK
Prostějov

* výsledky * statistiky * tabulky

FC

1
3

Hlučín

Poločas: 0:1
Diváci: 83

Branky: 62. Fládr - 14., 67., 71. z penalty Heinik

ATP Indian Wells - muži:
1. kolo: Veselý - Baghdatis (Kypr) 3:6, 1:1 skreč

WTA Indian Wells - ženy
1. kolo: Smitková (ČR) - Putincevová (Kaz.) 4:6, 4:6, Cetkovská - McHaleová
(USA) 4:6, 5:7, 2. kolo: Karolína Plíšková (14) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 7:5,
Šafářová (10) - Barthelová (Něm.) 6:4, 7:6.

Krasojezdci Němčic
vyjeli deset medailí

ZPROSTĚJOVSKO Navzdory dešti a někde i mírnému sněžení pokračovaly fotbalové přípravy také o víkendu. Určice se s „béčkem“ Holice stejně jako Kralice
s Mostkovicemi neutkaly, naopak v dalších zápasech mimo jiné Klenovice vysoko prohrály s prostějovským dorostem, Držovice deklasovaly plumlovské
„béčko“ a Přemyslovice padly doma s Brodkem u Konice.
(jim)

Branka Klenovic: Všianský z penalty
Sestava Klenovic: Polák – Vitásek, Lakomý, Liška – O. Cetkovský, T. Cetkovský
– R. Cetkovský, Rozehnal, Všianský, Sigmund – Pytela. Střídali: Komárek, Prášil,
Krč. Trenér: Petr Navrátil.
„Zkoušel jsem hráče na různých postech, takže to nebyla špatná generálka. S první
půlí jsem byl spokojen, pak jsme odešli. Kluci si mysleli, že dorostence přejedou, ale
ve skutečnosti přejeli oni nás. Trénují čtyřikrát týdně a na mladý věk mají zkušené
hráče. Byl to velice kvalitní a běhavý soupeř,“ hodnotil klenovický kouč Petr Navrátil.

FC Kralice na Hané – TJ Sokol Mostkovvice neh
hráno

TJ Sokol Držovice – TJ Sokol Plumlov „B“ 8:0
0 (2:0)
Branky: Liška 4, Dokoupil 2 z penalty, Zabloudil, vlastní

TJ Sokol
ol Pøemyslovice – TJ Jiskra Brodek u Konice
e 1:3 (0
0:1)
Branky Brodku: Žondra, Vlček, vlastní

NĚMČICE NAD HANOU, PROSTĚJOV 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 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.
Z oblastního přeboru postoupili do další fáze prakticky všichni, kdo se závodu
zúčastnili, i proto se do své jízdy vydala i sádrou ověnčená Kateřina Vosičková,
která mezi žákyněmi skončila sedmá. A za zmínku stojí i první ostrý start nově
složené němčické čtveřice, která spolu trénuje od loňského podzimu. Ta poslední ověnčená titulem mistrů světa ukončila svou činnost v roce 2007.
Následovaly závody ve Zlíně. Tam na nejvyšší stupeň vystoupali Adéla Přibylová mezi juniorkami a společně s Jaroslavem Vránou i ve dvojici, dále žákovské duo Matoušková, Špačková a Jan Buriánek mezi žáky. Jen čtvrt bodu
chybělo Anetě Šiklingové na juniorské druhé místo a v žákyních dělilo druhou Alenu Florovou a pátou Michaelu Vosičkovou jen půl bodu.
Další akcí bude pro zástupce Němčic první ze série závodů Východoevropského
poháru. Kromě české špičky se tam představí i závodníci ze Slovenska, Německa, Maďarska a Ukrajiny.
(jim)

Oblastní pøebor Olomouckého kraje
v krasojízdì, Nìmèice nad Hanou:
Junioři, jednotlivci: 1. Jaroslav Vrána (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou)
92,96 bodu.
Juniorky, jednotlivkyně: 1. Adéla Přibylová 89,12 b., 2. Aneta Šiklingová (obě
TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 71,13 b.
Junioři, otevřená dvojice: 1. Přibylová, Vrána (TJ Stavební stroje Němčice nad
Hanou) 77,43 b.
Juniorky, dvojice: 1. Šiklingová, M. Vosičková (TJ Stavební stroje Němčice nad
Hanou) 34,82 b.
Žáci, jednotlivci: 1. Martin Kouřil 88,55 bodu, 2. Jan Buriánek 57,62 b., 3.
Šimon Pavelka (všichni TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 37,85 b.
Žákyně, jednotlivkyně: 1. Alena Florová 47,77 b., 2. Michaela Vosičková 44,83
b., 3. Adéla Špačková (všechny TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 38,89 b.
Žákyně, dvojice: 1. Matoušková/Špačková (TJ Stavební stroje Němčice nad
Hanou) 10,89 b.
Žákyně, čtveřice: 1. M. Vosičková, Florová, Reháková, Špačková (TJ Stavební
stroje Němčice nad Hanou) 19,03 b.
Èeský pohár v krasojízdì, Zlín-Prštné:
Junioři, jednotlivci: 1. Ondřej Hanzlíček (SKP Kometa Brno) 110,8 bodu, 2. Martin Kouřil 96,87 b., 3. Jaroslav Vrána (oba TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 81,62 bodu.
Juniorky, jednotlivkyně: 1. Adéla Přibylová (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou)
109,85 b., 2. Kateřina Janáčková (Pankrác Praha) 74,02 b., 3. Aneta Šiklingová (TJ Stavební
stroje Němčice nad Hanou) 73,77 b.
Junioři, otevřená dvojice: 1. Přibylová, Vrána (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou)
83,56 b.
Juniorky, dvojice: 1. Janáčková, Řasová 48,57 b., 2. Němečková, Snopková (všechny Pankrác Praha) 37,28 b., 3. Šiklingová, M. Vosičková (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou)
33,58 b.
Žáci, jednotlivci: 1. Jan Buriánek (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 66,23 bodu, 2.
Radek Jančík (Sokol Horní Heršpice) 66,13 b., 3. Pavel Bartošík 35,13 b., 6. Šimon Pavelka
(oba TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 29,69 b.
Žákyně, jednotlivkyně: 1. Barbora Havlíčková (Sokol Horní Heršpice) 58,6 b. 2. Alena
Florová (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 45,05 b., 3. Natálie Králíková (Pankrác
Praha) 45,03 b., 5. Michaela Vosičková 44,56 b., 6. Adéla Špačková 42,73 b., 7. Helena Pompová 39,81 b., 9. Tereza Řeháková 31,55 b., 10. Kateřina Vosičková 30,67 b., 11. Petra Matoušková (všechny TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 28,53 b.
Žákyně, dvojice: 1. Matoušková/Špačková (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) 8,52 b.

Bureš - Hirsch, Sus, Zatloukal, Krejčíř - Langer, Fládr, Zelenka, Pančochář - Kroupa, Sečkář. Střídali: Rus, Koudelka,
Přikryl, Sykora.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
HLUČÍNA:

Hlaváč - Hudeczek, Heinik, Mac, Malchárek -Váňa, Málek,
Dostál, Ondrušík, Neumann - Hanus. Střídali: Žižka, Mucha,
Badalyan, Sasín.
Trenér: Milan Valachovič.

1.SK Pro
ostìjov U19 – TJ Sokol Klenoviice na
a Hané
é 6:1
1

„Mělo se hrát na hřišti v Biskupicích, ale mrholilo a bylo měkké, tak jsme to zrušili
a hráči dostali volno. V tomto týdnu budeme trénovat v úterý, čtvrtek a pátek na
velkém hřišti v Kralicích,“ informoval kralický lodivod Ivo Gottwald.
„Zápas se kvůli nevhodnému terénu nehrál, musíme si na ně počkat až do příštího
ročníku poháru. Před vyřízením je registrace Jana Waltera z Kostelce a zůstávají u
nás Kuba Jamrich s Markem Pořízkou, naopak syn míří do Kralic. Teď je důležité,
aby se nám vyhýbala zranění a aby ti na hraně zabojovali. Generálku sehrajeme teď
v neděli od půl třetí proti Chropyni. Pokud to půjde, tak v Mostkovicích,“ sdělil
mostkovický lodivod Jiří Kamenov.

Zástupci Němčic začali sezonu na jedničku, v Českém poháru posbírali rovných
deset umístění na pódiu.
Foto: Jiří Vosička

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

PROSSTĚJOV V pátek ráno odlétá
z Prahy přes Paříž a Detroit do Las
Vegas výprava českých reprezentantů v malé kopané. Tucet borců
se zúčastní historicky prvního světového šampionátu v tomto odvětví fotbalu. V něm si naše země
vede parádně, vždyť ve světovém
žebříčku jsou Češi druzí nejlepší
z Evropanů!
„Nejen že jsem nikdy nebyl v Americe,
ale já ještě neletěl ani letadlem, takže to

„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
OCH
HÁŘ
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AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 19

LETÍ DO NEZNÁMA...

bude pro mě něco nového a neznámého,“ culil se Jan Koudelka při dotazu na
blížící se cestování. „Rámcový program
máme, do neděle jsme ve Vegas, poté se
přesouváme do města Ontario. Údajně
bychom mohli navštívit třeba koncert
Eltona Johna, víc se ale dozvíme až na
místě,“ poodhalil doprovodný program
týmu Koudelka.
Podle svých slov bude lehce rozpolcený,
že tady zanechává spoluhráče z „eskáčka“
tak trochu ve štychu. „Ono to tak vždyc-

ky bývá, že člověk odjíždí v nejnevhodnější chvíli. Vím, že bych tady v prvních
dvou kolech byl platný, zvlášť když někteří kluci laborují se zdravím, ale nedá se nic
dělat,“ krčí rameny rychlonohý záložník.
A co by si chtěl z Ameriky domů
přivézt? „Hlavně dobré výsledky a
kupu zážitků, nic konkrétního mě nenapadá,“ zamyslel se nad všetečnou
otázkou. O soupeřích neví nic nejen
on, ale praktickou zkušenost s nimi
neměl žádný Čech, protože se Salva-

dorem, Kazachstánem a USA jsme se
v historii nepotkali. „Rozebírali jsme
jenom spoustu videa,“ připomněl
Honza.
Večerník bude samozřejmě průběh
šampionátu sledovat a na webu bude přinášet krátká hodnocení zápasů z úst nejpovolanějšího. Informace najdete také na
internetové adrese www.malyfotbal.cz.
Přejme tedy Janu Koudelkovi, ať se mu
vrcholná akce jeho dosavadní fotbalové
kariéry vydaří!
(tok)

Juniorky a kadetky VK mají nakročeno
k NEJLEPŠÍ SEZÓNĚ v klubové historii

PROSTĚJOV Extraligová sezóna 2014/2015 ve dvou nejvyšších věkových kategoriích dívčí mládeže má momentálně za sebou dlouhodobou část elitní české soutěže. Pro týmy VK AGEL Prostějov je dosavadní průběh tohoto ročníku velmi úspěšný, když výběr„U19“
díky čtvrté příčce dosáhl svého nejvyššího umístění po nadstavbě v dějinách oddílu a kolektiv„U17“ prvenstvím navázal na podobně
skvělé předchozí roky. Teď zbývá jediné: vysoký potenciál prodat i ve dvou závěrečných turnajích Final Four o republikové medaile.

JUNIORKY
Prostějovské družstvo do 19 let si
během základní části nejen zajistilo
postup do horní skupiny o 1. až 6.
post, ale navíc vybudovalo i hodně
slibnou výchozí pozici ohledně premiérové účasti ve výše zmíněném
Final Four. K tomuto historickému
úspěchu mladé „Agelky“ potřebovaly během nadstavbových bojů
alespoň občas bodovat a především
zvládnout klíčové duely s přímým rivalem v bitvě o průnik mezi nejlepší
kvarteto Španielkou Žižkov.
To se stoprocentně povedlo hned
na úvod druhé fáze extraligy díky
domácím vítězstvím 3:1 a 3:0 nad
tímto sokem. Po nich už byla postupová radost téměř definitivní,
navíc ji naše hráčky ještě zvýraznily
následným triumfem 3:0 na horké
půdě Olympu Praha. Tamtéž sice
vzápětí podlehly 0:3 a ani set poté
nezískaly doma proti Českým Budějovicím, leč potom vékáčko neponechalo nic náhodě v žižkovské
hale. Tamní výhry 3:0 a 3:1 náš tým s
konečnou platností posunuly do top
čtyřky ČR, kromě toho konkurenceschopnost hanáckého mančaftu byla
potvrzena také v posledních dvou
kolech nadstavby (s Olympem 3:2 a
1:3, v Budějovicích 2:3 a 0:3).
„Na rozdíl od minulé sezóny, kdy
jsme zaváhali hned na začátku a
potom neustále doháněli bodovou

ztrátu, nám tentokrát vyšel start do
soutěže mnohem lépe. Díky tomu
jsme celou základní částí prošli docela v pohodě, vytvořili si dobrou
výchozí pozici pro nadstavbu a v ní
potvrdili postup do Final Four, což
byl pro tento ročník náš jasný cíl.
Za jeho splnění bych chtěl holky
pochválit a současně jim poděkovat
za odvedené výkony. Ty sice nebyly
úplně stabilní a střídali jsme lepší zápasy s horšími, ale těch kvalitnějších
bylo přece jen víc. Díky tomu si zahrajeme o medaile, což je výborné,“
shrnul hlavní trenér juniorek VK
Lukáš Miček.

KADETKY
Soubor VK AGEL do 17 let patřil už
v minulých třech letech mezi absolutní špičku republiky ve své věkové
kategorii, postupně obsadil čtvrtou
a dvakrát druhou příčku. Rovněž
v probíhající sezóně měl patřit k
nejlepším, což potvrdil suverénním
ovládnutím základní skupiny „B“.
Do finálové grupy tak vyrážel z vedoucího postu a s jasným cílem tohle výhodné postavení udržet.
Kadetky Prostějova na to zadělaly
úvodním skolením Španielky Řepy
dvakrát 3:0, jenže vzápětí podlehly u
největšího konkurenta Olympu Praha v obou řežbách 1:3, čímž se situace
zkomplikovala. Pak sice následovala
šňůra pěti výsledkových triumfů (nad

Českými Budějovicemi 3:0 a 3:1, na
Španielce 3:1 a 3:2, nad Olympem
3:2), ovšem domácí odvetu s rivalskými Pražankami obhájkyně stříbrných medailí ztratily 1:3. To znamenalo nutnost plného bodového zisku
na závěr nadstavby v Budějovicích,
kde „Agelky“ opravdu dominovaly
dvakrát 3:0 a tím znovu prokázaly
svou nespornou herní kvalitu.
„S celkovým zvládnutím dlouhodobé soutěže jsem velice spokojený. Holky v naprosté většině
zápasů plnily taktické pokyny, bojovaly a hrály s velkou chutí, což
vedlo téměř výhradně k vítězstvím.
Samozřejmě jsme se nevyhnuli ani
některým výpadkům a občas i pro-

hráli, ale to beru spíš pozitivně ve
smyslu poučení, že se pořád musí
makat naplno. Nejvíc mě těší, jak
na danou kategorii kvalitní a technicky vyspělý volejbal dokážeme
předvádět. S děvčaty se moc dobře
pracuje díky tomu, že kolektiv sám
chce a táhne za jeden provaz. Navíc
dostalo během sezóny příležitost
poměrně dost hráček, čímž máme
kádr obehraný ve větší šíři,“ rozebral
kouč kadetek VK a zároveň šéftrenér mládeže v celém klubu Jaroslav
Matěj s jedním podstatným dovětkem: „Hlavní je, aby holky nepřestaly poctivě pracovat a rozhodující
část ročníku zvládly také co nejlépe.“
(son)

Extraliga kadetek ÈR 2014/2015
- koneèná tabulka skupiny o 1. až 6. místo

1. Prostějov
2. Olymp Praha
3. Řepy
4. Č. Budějovice
5. Přerov
6. Šternberk

13
10
9
5
2
4

3
5
2
3
3
1

0
3
3
5
4
2

4
2
6
7
11
13

51:21
52:29
41:33
36:44
25:51
22:49

45
43
34
26
16
16

Extraliga juniorek ÈR 2014/15
– koneèná tabulka skupiny o 1. až 6. místo

1. Olymp Praha
2. Brno
3. Č. Budějovice
4. Prostějov
5. Ostrava
6. Žižkov

12
12
10
9
3
3

3
1
4
1
1
1

1
3
1
1
3
2

4
4
5
9
13
14

50:28
46:29
49:31
34:34
25:51
21:52

43
41
39
30
14
13

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz

kooperativa nbl - 38. kolo

Sportovní sumáø
VK AGEL
Prostějov

3

TJ
Ostrava

0

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

skóre min.
25:16
22
25:23
28
32:30
34

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
OSTRAVY:

Polášková, Zemanová, Zedníková, Kojdová, Nachmilnerová, Součková, libero Spáčilová. Střídaly: Pinková,
Valková, Kukučová, Kvapilová. Připravena byla:
Čuboňová.
Trenér: Zdeněk Pommer.

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK
Házená
Juliánov
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRO NADSTAVBU
Z

V3

V2

P1

P0

Sety

Míče

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)

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)

Prostějov

poločas.

13:11

Mayer, Navrátil – Přikryl 6, Smékal 9, Diviš, Grulich 5,
Oščádal, Dostál 1, Vymětal 3, Zapletal, Švec 2, Palička, Jan
Grepl 1, Humpolíček.
Trenér: Jiří Grepl.

Střelba 2b.: 48/21:46/23 Asistence:
Trojky:
4:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 25/20:27:18 Získané míče:
Doskoky:
44:41 Ztracené míče:

Rozhodčí:
Lukeš, Kučera,
Vondráček
Diváci: 800.

15:20
26:26
5:13
16:9

SESTAVA
DĚČÍNA:

Jelínek 19, Houška 15, Vyoral 14, Stria 10, Bažant 7, Bosák 6, Landa 2, Tucker 1, Linhart 0, Kroutil 0, Hendrych 0.
Trenér: Pavel Budinský

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Talley Dylan 22, Marko Roman 16, Slezák Pavel 12, Švrdlík
Kamil 12, Šteffel David 9, Mrviš Tomáš 5, Nečas Radek 5, Kouřil
Radovan 1, Tomanec Jan 0, Peterka Ondřej 0, Novák Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

Ariete

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 16. KOLO

TJ Sokol
Velké Meziříčí
Sokol II
Prostějov

27
26

poločas.

12:10

Rozhodčí: Hanych – Netík. ŽK: 2:2. Vyloučení: 4:6. ČK: Kosina (Pv).
Sedmičky: 1/1:3/3. Diváků: 139. Pětiminutovky: 4:1, 4:5, 5:6, 8:6, 9:8, 12:10,
14:11, 17:12, 20:16, 23:20, 24:22, 27:26.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Body

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

Ariete

skóre
19:22,
11:25
22:17
22:18
30:47

kooperativa nbl - 39. kolo

SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO
71
24 23 1 0 0
72:5
1925:1397
24 15 1 0 8 51:32
1890:1677
47
24 14 0 2 8 49:33
1881:1741
44
24 9 2 0 13 37:46
1757:1814
31
24 9 0 2 13 37:49
1848:1913
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
1670:1748
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
1259:1764
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.

Děčín

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

„Rozhodla vyšší úspěšnost střelby ze
všech pozic.“ trenér Zbyněk CHOLEVA
kostelecký kouč Jiří Grepl
strana 42
strana 43

DALŠÍ VÝSLEDKY NADSTAVBY EXTRALIGY
28. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: Olymp Praha - KP Brno 3:0 (15,20, 17). Nejvíce bodů:
Hodanová 16, Mlejnková 14, Jančaříková 11 - Fieldová 11, Toufarová 10, Marešová 6.

Tým

27
19

74
82

„Základem úspěchu byla dobrá obrana, pochvalu si
ale zaslouží celé mužstvo.“

„Zklamali mě jedině prostějovští diváci,
kteří pokřikovali, že jsme jen nějaká Ostrava.“
kapitánka Ostravy Petra Poláškovár
strana 41

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

BK

Rozhodčí: Směja – Netík. ŽK: 3:3. Vyloučení: 6:5. ČK: Vymětal, Palička (oba
K). Sedmičky: 3:2. Diváků: 100.

Rozhodčí: Slezák a Peloušek. Čas: 84 minut. Diváků: 400.

1.
2.
3.
4.
5.

* výsledky * statistiky * tabulky

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 16. KOLo

UNIQA extraliga; nadstavbová část - 28. kolo



25

sportovní výsledky

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 7, Burget, T. Jurík 5, Chytil,
Ordelt 1, Münster, Procházka 2, Mikulka 1, Jura, Raška,
Kosina 10.
Trenér: Alois Jurík.

97
71

Prostějov

Quanto Tuři
Svitavy
Střelba 2b.: 58/31:35/15 Asistence:
Trojky:
9:11 Osobní chyby:
Trestné hody:
9/8:13/8 Získané míče:
Doskoky:
35:26 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
23:17,
19:13
19:20
36:21
42:30

Rozhodčí:
Dolinek, Paulík,
Janovský
Diváci: 400.

17:14
14:15
7:3
5:15

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Švrdlík Kamil 16, Talley Dylan 16, Slezák Pavel 13, Novák
Martin 13, Tomanec Jan 12, Šteffel David 10, Peterka Ondřej
6, Marko Roman 6, Kouřil Radovan 5, Sehnal Marek 0, Nečas
Radek 0, Mrviš Tomáš 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
SVITAV:

Abercrombie 26, Šotnar 14, Votroubek 13, Bašta 11, Macela 3,
Teplý 2, Špaček 2, Šindelář 0, Jaroš 0, Jurka 0.
Trenér: Stanislav Petr

„Podali jsme velice důstojný výkon a je jen
„Prohra o šestadvacet bodů je pro nás krutá“
škoda, že jsme nedosáhli na body.“
trenér Svitav Stanislav PETR
trenér Prostějova Alois Jurík
strana 42
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kooperativa nbl - 40. kolo

DALŠÍ VÝSLEDKY 16. KOLA:

NH

Ivančice - Brno „B“ nehlášeno, Hustopeče - Napajedla 27:29, Maloměřice - Kuřim nehlášeno,
Bohunice „B“ - Telnice 29:26.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 16. KOLE


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

16
15
16
16
15
16
15
15
15
16
16
15

13
11
9
8
7
7
5
6
6
4
4
4

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

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

474:413
401:351
454:424
492:465
439:399
429:419
435:426
466:469
405:412
392:442
387:464
381:471

27
22
20
18
16
14
14
13
12
11
10
9

KAM NA HÁZENOU?
17. kolo, sobota 21. března: Kuřim - Juliánov (14.00), Brno „B“ - Maloměřice
(16.30), Sokol II Prostějov - Ivančice (17.00), Napajedla - Bohunice „B“ (17.00),
Hustopeče - Kostelec na Hané (neděle 22.3., 10.30), Telnice - Velké Meziříčí (neděle 22.3., 17.00).

DALŠÍ VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
39. kolo: Kolín - Jindřichův Hradec 106:86 (23:21, 50:39, 83:66). Nejvíce bodů: Bryant 36, Ličartovský
21, Horák 18, Machač 14, Faifr 12 - P. Novák 25, Autrey 19, Robinson 16, Fait a Zuzák po 9. Fauly: 25:29.
Trestné hody: 33/28 - 29/20. Trojky: 10:4. Doskoky: 37:44 * Opava - Pardubice 102:86 (26:15, 51:34,
84:59). Nejvíce bodů: Klečka 24, Gniadek 20, Blažek 14, Cvek 13, Šiřina 12 - Půlpán 17, Sanders, Šoula
a Wall po 10. Fauly: 26:25. Trestné hody: 29/26 - 21/19. Trojky: 4:7. Doskoky: 28:27 * USK Praha - Ostrava 69:56 (12:13, 32:26, 53:35). Nejvíce bodů: Feštr 15, Grunt 13, Slavík 12, Michal Mareš 11 - Dougherty
11, Beaumont, Číž a Jurečka po 9. Fauly: 21:23. Trestné hody: 16/9 - 10/3. Trojky: 6:7. Doskoky: 50:25 *
Brno - Ústí nad Labem 76:73 (19:22, 41:42, 55:44). Nejvíce bodů: Prášil 19, Bennett 16, Krakovič 15,
Marič 12 - Vette 21, Laroche 20, Burnatowski 10. Fauly: 31:21. Trestné hody: 19/14 - 34/22. Trojky: 4:3.
Doskoky: 39:37.
40. kolo: Jindřichův Hradec - Ústí nad Labem 83:80 (18:24, 44:38, 59:50). Nejvíce bodů: Robinson
20, Zuzák 19, Novák 17, White 12 - Laroche 25, Vette 21, Burnatowski 15. Fauly: 20:20. Trestné hody:
24/18 - 26/22. Trojky: 5:6. Doskoky: 36:38. * Pardubice - Kolín 94:50 (25:11, 48:22, 64:37). Nejvíce
bodů: Kotas 19, Sanders 14, Půlpán 11, Bohačík a Wall po 10 - Faifr 14, Bryant 9, Djukanovič 8. Fauly: 18:21.
Trestné hody: 11/10 - 17/11. Trojky: 12:7. Doskoky: 42:41 * Brno - USK Praha 72:61 (18:17, 36:31,
51:48). Nejvíce bodů: Šiška 12, Bennett a Krakovič po 11, Dygrýn 10 - Feštr a Křivánek po 13, Štěrba 12,
Krusič 11. Fauly: 19:21. Trestné hody: 14/11 - 11/8. Trojky: 7:7. Doskoky: 34:32 * Děčín - Opava 82:65
(21:23, 50:32, 71:49). Nejvíce bodů: J. Houška a Stria po 17, Bažant 15, Jelínek 11, Landa 10 - Klečka 13,
Cvek 11, Šiřina 9, Blažek 8. Fauly: 19:17. Trestné hody: 7/4 - 8/6. Trojky: 12:7. Doskoky: 20:30.

Ariete

70
86

Ostrava

Prostějov

Střelba 2b.: 54/26:49/25 Asistence:
Trojky:
4:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 11/6:25/18 Získané míče:
Doskoky:
35:45 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
20:16,
11:27
23:20
16:23
31:43

Rozhodčí:
Matějek, Paulík,
Kurz
Diváci: 250.

12:11
20:17
10:6
9:16

SESTAVA
OSTRAVY:

Zbránek 16, Dougherty 13, Rohde 13, Číž 8, Muirhead 8,
Beaumont 5, Neal 4, Jurečka 3, Urbánek 0, Koloničný 0.
Trenér: Dušan Medvecký

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Slezák Pavel 26, Švrdlík Kamil 26, Marko Roman 13, Nečas
Radek 8, Šteffel David 7, Mrviš Tomáš 3, Kouřil Radovan 3,
Sehnal Marek 0, Novák Martin 0, Peterka Ondřej 0, Tomanec Jan
0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Až na začátek to byl dobrý výkon...“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 38. KOLE


Tým

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

ČEZ Basketball Nymburk
Ariete Prostějov
BK Děčín
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

Z

V1

V2

P1

P0

19
38
38
38
39
38
38
38
38
38
38
38

18
29
29
25
20
18
16
16
14
13
12
9

1
9
9
13
19
20
22
22
24
25
26
29

1662:1313
3296:2939
3045:2785
3253:3055
3065:2982
3049:3108
2872:2891
3155:3315
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LUCIE BÍLÁ A ARAKAIN
ŘÁDILY NA PÓDIU
A „KASKO“ PRASKALO VE ŠVECH

zásluhou panovala po celé takřka
čtyři hodiny jedním slovem elektrizující atmosféra. Oslava třicetileté
spolupráce hudebních ikon se jednoduše povedla. Záplava věrných
příznivců, kteří své idoly podporují
mnohdy už od prvopočátků jejich
vzájemné spolupráce, toho byla
nejlepším důkazem. „Jsem fanouškem kapely Arakain odjakživa,
ještě když s nimi zpíval Aleš Brichta
a věrný jsem jim doteď!“ pyšní se
Pavel Opavský, který si koncert náležitě užíval spolu s dvěma tisíci dalších, kteří dorazili do prostějovského
´kulturáku´ užít si hudební událost
letošního roku.
Už jste někdy viděli prostějovské Bílé a kapely Arakain si podobný Úvod pátečního večera si vzala na
„kasko“ narvané k prasknutí? Ti pohled nejen dopřáli, ale hlavně vy- starost ostravská partička Absolut
z vás, kteří dorazili na koncert Lucie zkoušeli na vlastní kůži. Právě jejich Deafers, a pak už pódium patřilo

Koncertní turné k příležitosti třicátého výročí vzájemné
spolupráce zpěvačky Lucie Bílé
z Prostějova
a kapely Arakain je bezpopro Večerník
chyby jedinečnou hudební
Petra
událostí letošního roku a tak
HEŽOVÁ
vás asi nepřekvapí, že na jejich
prostějovský koncert dorazili
všichni, kteří se počítají mezi fanoušky těchto výjimečných legend tuzemské scény. Pokud jste v pátek večer u toho chyběli,
máte rozhodně čeho litovat! Tento pocit rozhodně netíží dvě
tisícovky nadšených příznivců, jež do posledního místečka naplnily sál Společenského domu. „Koncert byl opravdu velký nářez rockové muziky,“ pochvaloval si úspěch Tomáš Grepl, majitel
spolupořádající agentury MAMUT Agency.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

netové stránky www.vecernikpv.cz

dcházejícím víkendu

QD]½SDV\

Foto: www.vkprostejov.cz.

hlavním postavám - skupině Arakain, jež působí na scéně nepřetržitě už
třiatřicet let, a několikanásobné Zlaté
slavici Lucii Bílé, kteří fanouškům
naservírovaly songy z posledních let
i starou dobrou klasiku. Nechyběly
hity jako například Satanica, Metalomanie či rocková romantika Chtěl
bych ti říct, při které byli fanoušci
doslova ve svém živlu. „Arakain patří
k mým oblíbeným vedle Kabátů a třeba kapely Nazareth. Proto když jsem
se dozvěděl, že tu budou vystupovat,
neváhal jsem,“ usmíval se Stanislav
Trpík, který na koncert dorazil spolu
s manželkou Marií. „Já jsem zase velkou fanynkou Lucie Bílé, moc jsem se
těšila, že ji uvidím naživo.“
Právě Lucie Bílá příjemně překvapila fanoušky nejen skvělým outfitem

perfektně padnoucí rockové královně, ale i bezprostředním kontaktem
s publikem. „Lucka je úžasná, mnohem lepší než v televizi,“ zhodnotila
svoji pěveckou oblíbenkyni Martina
Lukášová.
Prostějovští fanoušci si koncert užívali a oslavence Lucii Bílou a kapelu
Arakain pustili z pódia až těsně před
půlnocí. „Byl to super zážitek, doufám, že zde nevystupovali naposledy,“ neskrýval spokojenost prostějovský fanoušek Martin Ježek.
Nadšeni z vysoké návštěvnosti
a skvělé koncertní atmosféry byli
nejen pěvecké hvězdy večera, ale
i pořadatelé a manažer kapely Arakain Petr Kubáň. „Už před třemi lety,
když tu Arakain koncertoval, jsme
měli skvělé ohlasy a musím říct, že

jsem spokojen i letos.“ Podobně se
za pátečním večerem ohlédl i Tomáš
Grepl z MAMUT Agency. „Byl to
opravdu velký nářez rockové muziky. Arakain hrál průřez svojí tvorbou
a společně s Luckou představili i novou písničku Ty a já. A ve chvíli, kdy
společně na jednom pódiu zazpívali
Toužimský a Bílá Apages satanas,
otřásalo se ´Kasko´ v základech.
Děkujeme všem za účast a skvělou
atmosféru, kterou Prostějov dlouho nezažil!“ Jak dále připomenul,
na další koncerty se mohou všichni
těšit již tuto sobotu, kdy ve Společenském domě vystoupí Iné kafe
v rámci svého tour. „V dubnu pro vás
připravujeme jedinečné spojení legendárních skupin Kreyson, Citron
a Traktor,“ prozradil dále Grepl.

jaký byl koncert lucie bílé & skupiny arakain
2x foto: Petra Hežová, 2x foto: Josef Popelka

Do bitev o další extraligové zlato
přitom AGEL vyráží v plné síle díky
tomu, že se již uzdravila Ana Bogdanovic a menší potíže vyléčila Stefanie
Karg i některé její parťačky. Platí tudíž:
vzhůru za titulem číslo sedm!
VWUXÄQ½YL]LWNDVRXSHÔH
7-6RNROhWHUQEHUN

Díky úzké spolupráci s olomouckým
oddílem se šternberský tým žen vyšvihl mezi ženskou elitu českého volejbalu. Několikaleté úspěšné působení
v 1. lize završil roku 2009 postupem do
extraligy, v níž postupně obsadil sedmé,
deváté, osmé, deváté a sedmé místo.
I tentokrát asi dopadne obdobně.

5HDOL]DÄQÉWÙP
Hlavní trenér: Martin Hroch
Asistentka trenéra: Jana Teplá

+U½ÄVN½VRXSLVND
1 Natálie Dudová – smečařka
2 Denisa Kepplová – smečařka, libero
5 Alexandra Sochorcová – blokařka
7 Adéla Borovcová – smečařka
8 Lenka Oborná – smečařka, univerzálka
9 Markéta Janečková – smečařka
10 Eliška Ticháčková – nahrávačka
11 Martina Šenková – univerzálka
12 Michaela Jurčíková – blokařka
14 Nela Citovecká – libero
15 Michaela Kubíková – univerzálka
20 Michaela Konečná – blokařka

Dívèí extraligy
znají termíny Final Four

Špičkoví předskokani Absolut Deafers si získali srdce pro- Lucie Bílá a Jan Toužimský si na pódiu notovali a bylo Nechyběla ani pořádná kytarová sóla v podání členů Zlatá slavice se s tím vůbec nepárala a rozjela to naplno
stějovského publika svými songy i osobitým projevem.
vidět, že jsou opravdu sehranými profesionály.
kapely Arakain.
od podlahy.

Frontman Jan Toužimský si užíval koncert v Prostějově i spolupráci s Lucií Bílou

„Vždycky byla a vždycky bude spojovaná s Arakainem!“
pro Večerník

Petra
HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Kapela Arakain
je stálicí na českém hudebním nebi a na svém turné
k příležitosti oslav třiatřicátého výročí své existence zavítala i do Prostějova. Večerník
vám exkluzivně přináší rozhovor přímo s frontmanem
legendární kapely a zpěvákem Janem Toužimským (na
snímku J. Popelky). Ten si na
čtenáře Večerníku našel čas
ještě v průběhu pátečního
koncertního vystoupení...
●● V sále se tísní dva tisíce
vašich fanoušků. Co vy na to?
„Je to úžasné, cítíme se fantasticky,
když se nám povede dostat na jedno místo tolik lidí, kteří mají rádi
naši hudbu. Jde o skvělý pocit!“
* Jak jste se těšili konkrétně
k nám do Prostějova?

„Upřímně říkám, že moc. My jsme
tu hráli naposledy tuším před třemi lety a bylo to tady opravdu fantastické. Dlouho jsme na zdejší atmosféru vzpomínali. Jsou tu prima
lidi, tak jsme spoléhali na to, že ten
skvělý zážitek po těch třech letech
zopakujeme.“ (úsměv)
●● Vy sám působíte jako součást
Arakainu již od prosince 2004.
Pořád vás zpěv a účinkování
v kapele baví?
„Pořád! Možná i proto, že se s kapelou stále snažíme o nějaké inovace,
netradiční spolupráci se zajímavými lidmi, aby to bavilo nás i naše fanoušky. Loni jsme hráli s česko-ruskou metalovou kapelou Dymytry,
abychom zase přinesli něco trochu
jiného a lidi na nás pořád chodili.
Proto i teď ke třiatřicátému výročí
Arakainu jedeme aktuální turné
s Lucií Bílou. Chceme, aby fanoušci
dostali něco zvláštního, výjimečného a aby na nás nezanevřeli...“
●● Ptát se, proč jste si k oslavám
třiceti let existence kapely přizvali
právě Lucii Bílou, je asi zbytečné...
„Lucie vždycky byla a vždycky
bude spojovaná s Arakainem, takže to byla jasná volba.“

●● A jak se vám s touto žijící
legendou české hudební scény
spolupracuje?
„Je to naprosto skvělá spolupráce, Lucie je výborná profesionálka každým coulem. Přiznávám,
že někdy je to těžší, protože je to
nejlepší česká zpěvačka, takže má
spoustu i jiných aktivit, časově je
obrovsky zaneprázdněná, takže
skloubit termíny je někdy vážně
složité. O tom by mohli hodně povyprávět naši manažeři. Ti, když
dávali dohromady koncerty, to
musel být největší masakr. (smích)
Jinak je ale spolupráce s Lucií Bílou fantastická a navíc je s ní sranda. Prostě si to užíváme.“
●● Třiatřicet let existence kapely, to už je hezká řádka společně
stráveného času. Neměli jste někdy chuť si říct: „A dost!“ a vše
skončit?
„To si říkáme v podstatě pořád.
(úsměv) Ne, samozřejmě někdy
přijdou takové stavy, kdy toho
máme až nad hlavu, protože jak
jste řekla, trávíme spolu opravdu
spoustu času. Jsme spolu v autě,
jsme spolu na hotelech, dlouhé hodiny v šatnách... Za tu dobu si toho

PROSTĚJOV Vcelku očekávané dvojice se
střetnou v prvním kole play off UNIQA extraligy volejbalistek ČR 2014/2015, neboť
nadstavbová část soutěže proběhla i dopadla dle obecných předpokladů. Večerník
se před startem čtvrtfinále zaměřili na to,
jak podle nás výsledkově vyústí jednotlivé
série...

VK AGEL Prostìjov
7-6RNROhWHUQEHUN

Oslava třicátin ‚áček‘ a rockové královny proběhla jak jinak, než s plným sálem fanoušků. Tak to má být! Foto: Josef Popelka

spoustu řekneme, a už si mnohdy
nemáme spolu co říct, naopak se
máme upřímně opravdu plné zuby
navzájem. (smích) Zkrátka a dobře
někdy je to těžké, ale nás to nepřestává bavit.“
●● Slavíte nějak ta Kristova léta,
kterých kapela letos dosáhla?
Mám na mysli oslavu s dortem
a dárkem v podobě nového CD
vašim fanouškům?
„Možná v Praze si nadělíme něco
dobrého, ale dort asi ne, to nikdo
nemusíme. (smích) Dárkem je pro
nás celé toto turné a vlastně každý
koncert. Popravdě jsme ještě nepřemýšleli o tom, jestli by z té letošní spolupráce a koncertní šňůry
mělo vzejít nějaké ´cédéčko´ nebo
´dévédéčko´. To se asi uvidí až
později...“
●● V Prostějově jsme se na vaše
vystoupení moc těšili, mohou
vaši fanoušci doufat, že se tu
zase brzy objevíte?
„My přijedeme určitě hrozně rádi,
protože je to tady moc pěkný.
Ale to v první řadě samozřejmě
záleží na pořadatelích, jestli nás
budou chtít a jestli si nás pozvou.“
(úsměv)

Prostějov (son) - Premiérově v dějinách českého volejbalu se juniorky i kadetky VK AGEL Prostějov
současně dostaly do závěrečného Final Four svých extraligových soutěží.
Kdy budou bojovat o medaile?
Starší věková kategorie „U19“ má
dva rozhodující turnaje elitní čtyřky
na programu 10. až 12. dubna v Brně
a 25. a 26. dubna v Praze, juniorské
„Agelky“ postoupivší ze čtvrtého
místa se pokusí alespoň o bronz.
Mladší věková kategorie U17 se
o cenné kovy popere 17. až 19. dubna
v Praze a 1. a 2. května v Prostějově,
přičemž náš kadetský výběr je coby
vítěz dlouhodobé části hlavním favoritem na zlato.
.UDMVNÙSÔHERUPXzÕYUFKROÉ

“

Cítíme se fantasticky, když
se nám povede dostat na jedno
místo tolik lidí, kteří mají rádi naši
hudbu. Jde o skvělý pocit!
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Prostějov (son) - Už jen posledních
jedenáct duelů zbývalo před uplynulým víkendem odehrát z přeboru
Olomouckého kraje volejbalistů
2014/2015. V této soutěži působí
dva oddíloví zástupci našeho okresu
a poprvé v historii může nastat situace, že Sportovní klub K2 Prostějov
skončí v celkové tabulce výše než TJ
Sokol Otaslavice.
Prostějovské družstvo aktuálně figuruje na osmé pozici s bilancí šesti
vítězství a dvanácti porážek, což je
nejlepší zápasový poměr za dobu jeho
účinkování v kraji. Otaslavický tým
naopak strádá, je až devátý a byť jej
čeká ještě pět utkání, před regionálního rivala se bude jen těžko dostávat.
Průběžné pořadí KP mužů
2014/2015: 1. Olomouc 52, 2.
Hodolany 45, 3. Troubky 40, 4.
Šternberk 36, 5. Šumperk 34, 6.
Štěpánov 25, 7. Samotišky 25, 8. K2
Prostějov 15, 9. Otaslavice 11, 10.
Mohelnice 10, 11. Přerov 3.

Tady není absolutně co řešit. Suverénní „Agelky“ v aktuálním ročníku českých soutěží ještě
neprohrály a jdou na osmý tým tabulky, který
by měly navzdory jeho zimnímu zlepšení třikrát
jasně porazit. Dá se počítat i s tím, že Sokolkám
nepustí ani jeden set.

v celém tomto ročníku tápe a po mnoha letech vůbec nepostoupila do skupiny o 1. až 5. místo. Přesto
bude Frýdku-Místku v rozhodujících duelech sezóny vzdorovat, ovšem víc než jedno vítězství doma to
QD]½SDV\
Vicemistryně republiky sice během nadstavbo- nepřinese. Favorizovaný Sokol si postup pohlídá.
vé části trochu tápaly a ztratily skvělou formu
Královo Pole Brno
z úvodu sezóny, jenže podobný výkonnostní pokles potkal i hanáckou ekipu. A protože papírově
- TJ Ostrava
mnohem silnější Olympačky se dokážou dobře
QD]½SDV\
připravit na důležitá utkání, neměly by mít s nejNejvyrovnanější
řežbu očekáváme v souboji
bližším protivníkem vážnější problémy.
čtvrtého a pátého družstva tabulky. KP sice střídá
kvalitní výkony se slabšími, kdežto mančaft od
7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
polských hranic celý rok překvapuje velmi solidní
6.832ORPRXF
volejbalovou produkcí a nad očekávání dobrými
QD]½SDV\
výsledky. I tak nakonec uspěje výše nasazený tým
Loni posílený kolektiv ze severu Moravy se ne- tažený zkušenými oporami, byť do semifinále
ustále zlepšuje, v nadstavbě dokonce atakoval proklouzne nesmírně těsně až díky zvládnutí rozdruhý Olymp. Naopak olomoucká družina hodující páté bitvy na své půdě.
(son)

39.2O\PS3UDKD
9.3ÔHURY

TIP VEÈERNÍKU
QDNRQHÄQÅSRÔDGÉ81,4$
EXTRALIGY 2014/2015

1. VK AGEL Prostìjov
7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
39.2O\PS3UDKD
4. KP Brno
5. TJ Ostrava
6.832ORPRXF
9.3ÔHURY
7-6RNROhWHUQEHUN

BARBORA GAMBOVÁ: „MOJE VÝKONY JSOU STABILNĚJŠÍ NEŽ DŘÍV“
Prostějovská volejbalistka věří, že po odpočinku a kvalitních trénincích půjde forma týmu zase nahoru
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Velkého herního
vytížení si v poslední době užívá
mladásmečařkaVKAGELBarbora
Gambová. Zatímco všechny duely evropské Champions League
v první polovině sezóny proseděla téměř celé na lavičce, od
února nastupuje do zápasů skoro
pokaždé v základní sestavě. A co
je ještě důležitější, většinou odvádí dobré výkony - tak jako ve
čtvrtek proti Ostravě (13 bodů za
9útokůpřiúspěšnosti45%,3bloky
a 1 eso). Následný pozápaosový
rozhovor se týkal jak tohoto dramatického mače, tak blížícího se
play off extraligy...
ƔƔ Co říkáte na právě skončené střetnutí?
„Začaly jsme docela dobře a první set
v pohodě získaly, jenže potom nás Ostrava zatlačila servisem. Měly jsme problémy
s příjmem, samy jsme navíc podávaly špatně a tím soupeřkám umožnily rychlý útok.

Na ten se nám moc nedařilo ani v obraně,
celkově tak byl náš výkon od druhého setu
slabší. Tím pádem měla většina utkání dost
vyrovnaný průběh a tři nula jsme vyhrály
jen tak tak.“
ƔƔ Výběr TJ vás už podruhé v krátké
době hodně potrápil. Čím si tuto skutečnost vysvětlujete?
„Těžko říct. V minulém vzájemném
utkání možná hrála roli trochu únava, protože jsme u nich nastoupily
v pondělí k dohrávce po předchozím
náročném programu. Naše forma tehdy nebyla ideální, naopak jim se dost
dařilo a těžily hlavně z výborné obrany.
Podobně to vypadalo dneska, i když
tentokrát jsme zápas zvládly navzdory
tomu špatnému podání o něco líp a bez
ztraceného setu.“
ƔƔ Neměly jste ostravské trápení zpřed
deseti dnů trochu v hlavách? Především
během zbytečně nervózních koncovek
druhé i třetí sady...
„Nemyslím si, že bychom my měly nějaký
problém v hlavě. To spíš soupeře mohla
vzpomínka na minulý vzájemný zápas
psychicky povzbudit, a jakmile se Ostravě ve druhém setu začalo dařit, hrála dost
kvalitní volejbal, který nám dělal problémy.
Proto tak vyrovnané střetnutí, jež se z naší
strany určitě dalo zvládnout lépe.“

ƔƔ Může to být pro vás varování směrem k extraligovému play off, že nemusí
být úplně jednoduché?
„My i bez dneška víme, že nás nečeká nic
lehkého. Rozhodně však záleží v první
řadě na našich vlastních výkonech. Tentokrát jsme zahrály hůř, a proto vznikly
potíže, zatímco při dobře odvedené
práci bychom měly vítězit jednoznačně.
Teď nám určitě prospěje třídenní odpočinek, pak pořádně potrénujeme a já
věřím, že forma půjde zase nahoru. Abychom předváděly stejně kvalitní volejbal,
jako ve většině dosavadní sezóny.“
ƔƔ Zvedá vám momentálně náladu
fakt, že rozhodující výměny v dramatické koncovce duelu jste uhrála vy?
„Samozřejmě to potěší, ale získání těch posledních bodů nebylo zdaleka jen o mně,
byť jsem je zakončila. Trochu pomohlo i
štěstí, člověk má v danou chvíli pochopitelně radost. Hlavní přitom je, že utkání
skončilo tři nula a nemusely jsme jít do
čtvrtého setu.“
ƔƔ Jak si užíváte současné období, kdy
dostáváte hodně prostoru ve střetnutích?
„Určitě je příjemné častěji naskakovat do
zápasů a ne jen trénovat. V Lize mistryň
odehrály na smeči skoro všechno Kossy
s Táňou, čímž byly docela unavené

“

V Lize mistryň odehrály na smeči skoro všechno
Kossy s Táňou, čímž byly docela unavené a potřebovaly si
odpočinout.

a potřebovaly si odpočinout. Tím pádem jsem teď dostala větší prostor já, za
což jsem samozřejmě ráda a snažím se
svou šanci co nejlíp využít.“
ƔƔ Cítíte na sobě od předloňského příchodu do Prostějova herní zlepšení?
„Snad jo, i když to pro mě bylo složitější
tím, že jsem zatím obě sezóny tady začí-

nala po zranění řešeném operací v podstatě od nuly. Každopádně se snažím na
sobě pořád maximálně pracovat, ve všech
ohledech cítím posuny k lepšímu a věřím,
že jsem teď schopná odvádět stabilnější
výkony na vyšší úrovni než dřív.“
ƔƔ Ve čtvrtfinále ligového play off jste
mohly teoreticky narazit na Přerov, odkud pocházíte. Přála jste si tuhle variantu, nebo ji naopak nechtěla?
„Po pravdě jsem tohle vůbec neřešila
a beru takového soupeře, jaký přijde. Určitě bych neměla problém hrát proti Přerovu
v tom smyslu, že něco takového za žádnou
cenu nechci, zároveň jsem si ho však ani
vyloženě nepřála. Teď už je mi to ale docela
jedno, spíš v minulé sezóně první rok po
přestupu do Prostějova jsem hlavně v prvních vzájemných zápasech bývala ještě
nervózní. Což ale postupně opadlo, navíc
v Přerově se kádr dost obměnil. Takže momentálně beru tyhle souboje už v pohodě
jako každé jiné normální utkání.“ (úsměv)
ƔƔ V úvodním kole vyřazovací části
nakonec jdete na Šternberk. Co od této
série očekáváte?
„Jak už jsem řekla, věřím v naši zlepšenou
formu a tím i kvalitnější výkony, kterými
bychom všechny tři čtvrtfinálové zápasy
měly vyhrát jednoznačným způsobem.
A tím pádem hladce postoupit dál.“

Ženy VK se ZNOVU TRÁPILY s Ostravou...
VK PV
=$=1÷/2
3:0
TJ OV
1$7,6.29&(
jak se utkání vyvíjelo...

Bodový vývoj - první set: 0:1, 2:1,
4:2, 5:4, 7:4, 7:6, 11:7, 14:8, 15:10,
17:10, 19:11, 19:14, 21:14, 22:16,
25:16. Druhý set: 2:0, 5:1, 7:2, 7:4,
9:4, 9:6, 11:8, 13:8, 13:11, 14:13,
16:15, 18:15, 18:17, 20:17, 21:20,
24:20, 25:23. Třetí set: 0:2, 1:3, 4:3,
6:5, 6:7, 9:7, 10:10, 13:10, 16:14,
18:14, 18:17, 19:21, 22:22, 23:24,
25:24, 26:25, 27:26, 28:27, 28:29,
29:30, 32:30.

vace. Svěřenky kouče čady chtěly Severomoravankám ukázat, že za rovnocennost
minulého vzájemného duelu mohl pouze
jejich herní výpadek a reálně jsou o mnoho lepší. Na druhé straně sítě platil přesný
opak v podobě touhy navázat na nečekaný
zisk cenného bodu, navíc ostravské družstvo mělo v případě senzačního vítězství
3:0 nebo 3:1 ještě šanci poskočit na čtvrté
místo tabulky před play off. Favorit pro
změnu hájil neporazitelnost od českých
soupeřů v aktuální sezóně.

OBRAZ HRY
Domácí kolektiv se celé střetnutí nebývale trápil na servisu, který jednak často
kazil a pokud jej dal, neměl obvyklou
kvalitu. Výběr TJ tím pádem většinou
(hlavně od poloviny zápasu) neměl problémy s přihrávkou, mohl uplatnit svou
silnou zbraň v podobě rychlého útoku
a snižoval tak úspěšnost „vékáčka“ v obraně, jindy mnohem vyšší. Kromě toho se
hostům dost často dařilo zvednout těžké
míče výborným polem, proto měla druhá
i třetí část naprosto vyrovnaný průběh. Ve
prospěch úřadujících mistryň republiky
nakonec rozhodla větší zkušenost s vypjatými bitvami, do jisté míry pak rovněž
trocha štěstí doplněná chybami protivnic
ve stěžejních okamžicích.

PROSTĚJOV Čistě výsledkově sice
prostějovské volejbalistky nedávné
těsné střetnutí v Ostravě odčinily,
neboť v posledním kole nadstavbové části UNIQA extraligy žen ČR
2014/2015 doma téhož soupeře zdolaly 3:0. Ovšem z herního hlediska se
„Agelky“ opět moc nevyznamenaly,
protože kromě úvodního dějství
umožnily TJ zase držet vyrovnaný
krok a jen se štěstím nepřišly minimálně o jeden set, který si protivnice
za svůj dobrý výkon objektivně zasloužily. Leč nestalo se a obhájkyně
ZLOMOVÉ MOMENTY
titulu tak ovládly dlouhodobou fázi
nejvyšší národní soutěže s obřím náTentokrát se jich vyskytlo povícero.
skokem čtyřiadvaceti bodů.
Úplně první byl docela nenápadný
VÝCHOZÍ SITUACE
a spočíval ve vyrovnání herního obrazu,
Oběma týmům nechyběla zvýšená moti- k čemuž došlo od stavu 7:2 ve druhém

dějství. Do té doby totiž měly „Agelky“
zřetelně navrch, zatímco ve zbytku mače
už nedokázaly papírového outsidera
volejbalově předčít. Navíc mančaft od
polských hranic postupem času ještě přidával na herní intenzitě, a když v závěru
druhé sady odvrátil tři setboly za sebou
(z 24:20 na 24:23), nakoplo jej to ještě
víc. Sám pak měl v dramatické koncovce
maratónského třetího dílu tři možnosti
poslat utkání do čtvrtého setu, leč ženy
VK pokaždé hrozbu s vypětím všech sil
zažehnaly a rozhodujícím zlomem urvaly výhru 3:0 proměněním až pátého
mečbolu!

OSOBNOST DUELU

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Utkání bylo z naší strany slabé především vinou podání, které jsme takhle špatné neměli
snad za celý soutěžní ročník. Soupeř toho výborně využil svým rychlým útokem, který
jsme hůř blokovali, a v obraně se nám nedařilo pořádně chytit. Tím pádem byl vývoj
střetnutí kromě úvodní sady pořád nejistý i naprosto vyrovnaný. Projevila se také absence lehce zraněné Stefanie Karg, neboť vyléčená Ana Bogdanovic není po dlouhé pauze
ještě v ideální formě. Hlavní problém však vězel ve zmíněném servisu: pokud ten nejde,
poznamená to hru celého týmu...“

Zdenìk POMMER - trenér TJ Ostrava:
„Úvod nevypadal nijak slibně, ale holky zabojovaly a od druhé sady se Prostějovu dokázaly herně vyrovnat, s čímž jsem samozřejmě spokojen. Jen škoda koncovky třetího setu,
kdy jsme vedli o dva body a udělali nevynucené chyby. Což se pak opakovalo i při našich
setbolech v úplném závěru. Právě vinou těchto zaváhání jsme utkání neprotáhli do čtvrté
sady a to trochu zamrzí, protože jsme zde určitě měli na jiný výsledek než 0:3. I tak můžu
celý tým pochválit za kvalitní výkon a každopádně mám radost, že jsme jasnému favoritovi
před play off tak vzdorovali.“

Slovinská blokařka Sonja Borovinšek
opět prokázala, jak při své herní nenápadnosti dokáže být pro tým Prostějova
platná a přínosná. Sice dosáhla v součtu
3HWUD32/h.29VPHÄDÔND7-2VWUDYD
„jen“ osmi bodů, čímž se řadila k zá- „Jsme spokojené s odvedeným výkonem, jímž se nám povedlo potvrdit výsledek 2:3 z mipasovému průměru, ale většinu z nich nulého vzájemného zápasu na našem hřišti. Zklamali mě jedině někteří prostějovští diváci,
zaznamenala v momentech, kdy to VK kteří na nás pořvávali, že jsme jen nějaká Ostrava... Přitom jsme favoritovi jako jediné z ligy
AGEL hodně potřeboval. A především vzaly v této sezóně bod a tentokrát jsme znovu měly minimálně na set! Tyhle pohrdavé
pokřiky nás možná i trochu vyhecovaly. Celkově se hraje dobře, když není proti papírově
útočila se suverénně nejvyšší úspěšností jasně silnějšímu družstvu co ztratit. A kvalitně zahraný volejbal tady nás hodně těší.“
ze všech plejerek na palubovce, která dožený míč náhodně zasáhl do hlavy, davé pokřiky domácích fanoušků.
sáhla skvělých sedmdesát procent.
odrazem na druhou stranu kurtu sot- Sice právem, ale těchto stupidních
va přelezl pásku a užaslým, zároveň projevů nebylo víc, nýbrž pouze jeZAJÍMAVOST UTKÁNÍ
bezmocným Ostravankám spadl pří- den v přesném znění: „Tak už zaberte,
Čtvrteční děj osvěžilo hned několik ku- mo na zem. Majstrštyk hodný inspek- hrajte něco. Vždyť je to jen Ostrava!“
riózně vybraných balónů v poli, jež navíc tora Clouseaua!
Každopádně tento zařvaný výrok svědčí
často vedly k následnému zisku bodu.
o úrovni i inteligenci daného „příznivce“,
Do top kategorie „Borec na konec“ se
který tím zbytečně pokazil jinak slušnou
ATMOSFÉRA ZÁPASU
přitom nevědomky zařadila navrátildiváckou kulisu čtyřmi stovkami navštíkyně po zranění Ana Bogdanovic, Kapitánka TJ Petra Polášková si po veného a velmi zajímavého duelu. (son)
která stála u sítě ve chvíli, kdy ji odra- skončení souboje stěžovala na pohr- Statistiky z utkání najdete na straně 25.

navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

Původní zpravodajství

KATHLEEN WEISS
Ve statistikách čtvrtečního utkání prostějovských volejbalistek s Ostravou byste u nahrávačky VK AGEL nic výjimečného nenašli, což je ale u hráček tohoto postu vcelku
běžné. Přesto i tři dosažené body za dvě esa a jeden blok
jsou solidní, ovšem německá reprezentantka si naše ocenění zasloužila něčím jiným.
Stejně jako ve většině ostatních zápasů této sezóny po
hřišti doslova létala, aby byla u každé nahrávky včas,
což tentokrát ještě umocnil často nepřesný příjem jejích
spoluhráček. Katy se tím však nenechala nijak rozhodit, téměř všechny míče díky své rychlosti opravdu stíhala a s vysokou úspěšností je posílala útočnicím do
výhodných pozic. Vrcholem umění výtečné „Agelky“
přitom bylo, když na poslední chvíli doběhla těžký
balón za pravou postranní čárou a dokonale přesným bagrem za hlavu jej famózně nahrála na patnáct
metrů až k opačnému kůlu. Bravo!

Y]½MHPQÅ]½SDV\
v aktuální sezónì
5. kolo extraligy (1. listopadu 2014):
Šternberk - Prostějov 0:3 (-16, -14, -14)
14. kolo extraligy (18. prosince 2014):
Prostějov - Šternberk 3:0 (8, 21, 19).
&HONRY½ELODQFH

PROSTĚJOV vs. ŠTERNBERK

16:0 na zápasy
48:1 na sety

pro Večerník

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Už šest mistrovských titulů za sebou získaly prostějovské volejbalistky. K přidání
sedmého v řadě jim zbývá posledních devět vítězných duelů
během nadcházejícího play off
UNIQA extraligy žen 2014-2015.
Vyřazovací boje elitní české soutěže přitom startují úvodním
kolem již koncem tohoto týdne.
A tým VK AGEL se ve čtvrtfinálové sérii na tři výhry střetne
s TJ Sokol Šternberk, přičemž
má výhodu prvních dvou utkání v domácím prostředí haly
Sportcentra DDM. Na programu
jsou v pátek 20. a v sobotu 21.
března shodně od 17.00 hodin.
Favorit je dopředu jasně daný z mnoha různých důvodů. Za prvé: „Agelky“
téměř celé jedno desetiletí suverénně
dominují ženskému volejbalu v České
republice. Za druhé: také letos ligovou
soutěž ovládly naprosto jednoznačně,
zatímco soupeř skončil po nadstavbě až
osmý. Za třetí: „vékáčko“ v play off neutrpělo porážku už téměř dlouhých šest
roků! A za čtvrté: v aktuálním ročníku
má náš klub opravdu velmi silné družstvo, jež prokázalo svou vysokou kvalitu

jak skvělým tažením v evropské Champions League, tak spolehlivým opanováním Českého poháru.
„Před nedávnem jsem řekl, že si hodně cením našeho dlouhodobého potvrzování
role favorizovaného celku bez jakýchkoliv
fatálních výpadků. Teď je čas tuhle skutečnost znovu potvrdit přímo na hřišti.
Šternberk rozhodně nemůžeme brát jako
slabého či lehkého soupeře, byť před sezónou dost omladil kádr a v dlouhodobé fázi
obsadil až osmé místo. Přesto má ve svém
středu některé zkušenější opory, během
roku se postupně zlepšoval a dokáže hrát
velice solidně. Takže pozor na jakékoliv
podcenění, do všech vzájemných soubojů
musíme jít plně koncentrovaní a naplno,“
zdůraznil před startem vyřazovacích bojů
Miroslav Čada, hlavní trenér Prostějova.
Jak vypadala příprava jeho svěřenek
na čtvrtfinále? „Po závěrečném duelu
nadstavby s Ostravou dostaly holky dva
dny volno, aby si pořádně odpočinuly

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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a pro nejdůležitější období domácí sezóny se daly po všech stránkách dohromady. Pak jsme vcelku normálně trénovali
s tím, že zaměření na kondiční stránku
bylo vzhledem k větší únavě děvčat méně
intenzivní než loni. Každopádně do vy-

řazovací fáze jdeme kvalitně nachystaní a
věřím, že neklopýtneme. Navíc by se naše
výkony měly v průběhu play off postupně
zlepšovat tak, aby stejně jako v minulých
letech forma týmu vygradovala ve finále,“
nadhodil lodivod Čada.

VK narazí na Šternberk ve čtvrtfinále už potřetí
PROSTĚJOV V minulosti se volejbalové „Agelky“ střetly
s TJ Sokol Šternberk v prvním kole play off UNIQA extraligy žen ČR již dvakrát. Pojďme se podívat, jak to ve
dvou vzájemných sériích výsledkově vypadalo.
Poprvé na sebe oba kluby narazily ve vyřazovacích bojích nejvyšší
národní soutěže v roce 2010 a prostějovský favorit udělal s hanáckýmprotivníkemkrátkýproces.Domajejsmetl3:0(9,16,17)a3:0
(16, 19, 14), v hale Sokolek duel skončil také 0:3 (-17, -16, -21).
Podobně hladce proběhl rovněž druhý případ čtvrtfinálového
poměřování „vékáčka“ s TJ, tentokrát na jaře 2012. Na vlastním
hřišti prostějovské volejbalistky triumfovaly 3:0 (9, 12, 14) a

3:0 (23, 18, 14), ani venku pak úřadující mistryně republiky
neztratily sadu po jednoznačném rezultátu 0:3 (-11, -21, -10).
Výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy jasně dokládá též celková bilance vzájemných mačů, kde ženy VK zápasově vedou
16:0 při setovém poměru 48:1.
„Z našich i soupeřových ambicí logicky vyplývá, že bychom
měli být a taky jsme po herní stránce někde jinde. Proto většinou nemáme v utkáních se Šternberkem žádné vážnější
problémy, až na výjimky vyhráváme všechny sety pod dvacet
bodů. Což chceme zopakovat i v nadcházející sérii,“ sdělil hlavní trenér výběru AGEL Miroslav Čada.
(son)
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Champions League už zná Dvě vítězné série „Agelek“: aktuálně neprohrály se soupeři z ČR
kompletní složení Final Four už 41 utkání a V PLAY OFF NEPADLY DLOUHÝCH ŠEST LET!
a CEV Cup všechny semifinalisty

PROSTĚJOV Odvetné zápasy pokročilé fáze play off v obou nejvyšších evropských pohárech volejbalistek stanovily postupující týmy, které si to jak v Lize
mistryň, tak v Poháru CEV rozdají o medaile. Kde tedy propukla radost a kde
naopak zavládl smutek?
&KDPSLRQV
League

Ostře sledovaný souboj titánů mezi dvěma tureckými velkokluby dotáhl do zdárného konce Vakifbank Istanbul, který po
domácím skolení Fenerbahce 3:1 dokázal na hřišti městského rivala podlehnout
jen 2:3, a to mu stačilo k postupu. Musel
však přitom dotahovat manko dvou sad,
tudíž bitva gigantů nepostrádala maximální dramatičnost a rozhodně stála za to.
Totéž se dá říct o druhém střetnutí mezi
Curychem a Eczacibasi. Volero totiž odčinilo hladkou porážku 0:3 v Istanbulu
domácím vítězstvím 3:1, tudíž musel
rozhodnout dodatečný zlatý set. Ten urvaly přemožitelky Prostějova poměrem
15:12 a mohly slavit plánovaný průnik
do polského Final Four.
Naprosto hladce tam prošlo italské Busto Arsizio, které Dynamu Moskva ani
v jednom vzájemném utkání nepustilo
jedinou sadu a ruského soka doslova
zničilo. Kouč české reprezentace Carlo
Parisi tak naplno prokázal své trenérské
schopnosti.
Výsledky 2. kola play off Ligy mistryň
2014/2015
Vakifbank Istanbul – Fenerbahce Istanbul
3:1 (23, 26, -19, 16) a Fenerbahce Istanbul
– Vakifbank Istanbul 3:2 (20, 20, -21, -15,
12); postupuje Vakifbank Istanbul
Eczacibasi Istanbul – Volero Curych 3:0
(21, 19, 22) a Volero Curych – Eczacibasi
Istanbul 3:1 (23, -24, 27, 19), zlatý set

12:15, postupuje Eczacibasi Istanbul
Busto Arsizio – Dynamo Moskva 3:0 (14,
22, 18) a Dynamo Moskva – Busto Arsizio
0:3 (-23, -19, -26), postupuje Busto Arsizio
PROSTĚJOV Suverenita, s jakou
prostějovské volejbalistky procházejí
&(9&XS
v posledních letech českými soutěžemi, jim zajišťuje hned dvě zajímavé
šňůry vítězství. Ty jsou i díky přeO třech členech elitního kvarteta nebylo svědčivé dominanci žen VK AGEL
žádných pochyb, neboť ve čtvrtfinálových
odvetách si Rabita Baku hladce poradila
s francouzským Beziers, polské Sopoty
drtivě přejely rumunské Bacau a Rusky PRAHA Čtvrteční program záz Krasnodaru nemilosrdně vyplenily palu- věrečného kola nadstavbové části
bovku Nantes coby dalšího celku z Francie. nabídl vedle nečekaně dramatické
Drama tak přinesla pouze vyrovnaná dvo- bitvy Prostějova s Ostravou již poujice Galatasaray Istanbul versus Omička ze střetnutí Olymp Praha - KP Brno.
Omsk, v níž slavila úspěch turecká síla díky Suverénně jej ovládl domácí celek
domácí výhře 3:1 i následnému ovládnutí 3:0 (15, 20, 17), který tím potvrdil
druhou příčku v tabulce, zatímco
rozhodujícího zlatého setu 15:12.
Výsledky čtvrtfinále CEV Cupu žen Jihomoravanky zůstaly navzdory
porážce čtvrté a první kolo vyřazo2014/2015
Dynamo Krasnodar – VB Nantes 3:0 (12, vací fáze budou proti ostravské štice
17, 11) a VB Nantes – Dynamo Krasno- začínat na vlastním hřišti.
dar 0:3 (-21, -17, -17); postupuje Dynamo „Jsem rád, že se nám povedlo zakončit
nadstavbu vítězstvím. Přestože jsme neKrasnodar
VB Beziers – Rabita Baku 1:3 (-22, 26, -14, byli druhým nejlepším týmem této části
-21) a Rabita Baku – VB Beziers 3:0 (16, soutěže, splnili jsme cíl, kterým bylo druhé
místo pro nasazení do play off. Těšíme se
22, 17); postupuje Rabita Baku
Omička Omsk – Galatasaray Istanbul 3:0 na čtvrtfinálový souboj s Přerovem a zve(19, 26, 22) a Galatasaray Istanbul – Omič- me všechny naše fanoušky,“ oplýval kouč
ka Omsk 3:1 (13, -25, 23, 15), zlatý set PVK Stanislav Mitáč dobrou náladou.
U jeho amerického kolegy z lavičky Králo15:12; postupuje Galatasaray Istanbul
Stiinta Bacau – Atom Sopoty 0:3 (-15, -21, va Pole logicky nastal opak. „Byli jsme hor-18) a Atom Sopoty – Stiinta Bacau 3:0 (14, ší ve všech činnostech a dostali to, co jsme
17, 13); postupuje Atom Sopoty (son) si zasloužili,“ řekl Andre Gonzalez. (son)

Olymp se zvedl

v aktuálním ročníku nadále prodlužovány. Vydrží také po uzavření končící UNIQA extraligy 2014/2015?
První série výher, na kterou chceme
upozornit, se však zdaleka netýká jen letošní sezóny. Jde totiž o šňůru zápasů bez
porážky v play off nejvyšší české soutěže,
jíž „Agelky“ započaly před téměř šesti
roky a trvá až dosud. Naposledy padly
v extraligových vyřazovacích bojích 15.
dubna 2009 na hřišti KP Brno, tehdejší
bitva skončila ve prospěch Králova Pole
těsně 3:2 (20, -20, -19, 32, 9). Od té chvíle pak následovalo čistě v play off národní elity sedmačtyřicet výher Prostějova
za sebou bez jediného klopýtnutí!

plesů uvítal Kostelec na Hané

Takřka stejně dlouhou sérii výsledkových triumfů přitom „vékáčko“
táhne v soutěžních duelech proti
soupeřům z ČR (UNIQA extraliga,
Český pohár) v absolutním součtu.
Jako zatím poslední výběr Miroslava
Čady zdolal Olymp Praha 27. února
2014, a to ligově ve své hale 3:1 (19,
23, -20, 21). Poté Hanačky nastartovaly vítěznou jízdu momentálně čítající
41 střetnutí v řadě, což je mimochodem druhá nejdelší šňůra bez porážky
v domácích soutěžích během osmileté
historie našeho klubu. Výš zůstává už
pouze památná série 112 výher bez
přerušení mezi lety 2009 a 2013.

Samotné volejbalistky úřadujícího šampióna republiky však žádné překonávání
rekordů nijak moc neprožívají. „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,“
pronesla nedávno kapitánka VK Solange Soares naprosto výstižně.
Ještěže jsme tady my, abychom pokořování nových maxim pohlídali...
(son)

KOSTELEC NA HANÉ Kostelecká sokolovna ožila v pátek před
druhým březnovým víkendem
Sportovním plesem, pořádaným
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK.
„Jsme rádi, že jej můžeme podruhé spolupořádat se Sokolem
Centrum Haná, takže se sportovní pořadatelská obec rozšířila,“
upozornil místostarosta místního
Sokola David Ševčík.
Letos byl mimořádně posunutý
termín, který vždy připadá na první
březnový víkend. Důvod? „Velmi
jsme stáli o prostějovskou kapelu
Romantica, s níž máme ty nejlepší
zkušenosti. Kvůli tomu jsme přesunuli ples na termín, který vyhovoval
oběma stranám,“ vysvětlil Ševčík.
Kapacita sálu, čítající na tři stovky míst, byla podle jeho slov vyprodána doslova během několika
hodin. „Ceníme si přízně sponzorů,

FOTOGALE

BYLI JSME
U TOHO

Parket kostelecké sokolovny se zpočátku plnil pozvolna, k půlnoci už ale
„trsali“ úplně všichni.
Foto: Tomáš Kaláb
díky nim jsme shromáždili téměř dvě prodloužil, čehož ovšem využily
stě zajímavých cen. Takové množství první nedočkavé taneční páry, aby
by nebylo možné losovat při tom- si vychutnaly prostor na parketu.
bole, proto jsme vybrali čtyřicet nej- Úderem deváté hodiny zahájil oficihodnotnějších, ostatní jsme zařadili álně ples jménem pořadatelů David
mezi přímé ceny, které si výherci po Ševčík. Bezprostředně poté předpůlnoci vyzvednou,“ přiblížil letošní vedly děti sestavu aerobiku a jako
tombolu, jejíž hlavní cenou byla ben- bonbónek pro hosty následovala
zinová sekačka, místostarosta zdejší- ukázka street dance pod názvem
ho Sokola. Ještě doplnil, že množství Cesta do školy v podání opravdocen je se sportovním zaměřením.
vých mistryň. Ples vyvrcholil jedVzhledem k systému losování lístků nu hodinu po půlnoci losováním
do tomboly se začátek plesu mírně tomboly.

Dojem za to stále umí vzít
Prostějovská kapela uspěla na Portě v Bludově
PROSTĚJOV Je to tam! Prostějovská
hudební scéna si na konto připisuje
další soutěžní úspěch. Folkrocková
skupina Dojem si v sobotu 7. března
přivezla ze severomoravského kola
Porty v Bludově cenu za krásné třetí
místo.
Dojem v Bludově ukázal, že má posluchačům i porotě stále co nabídnout.
Kapela v různých obměnách existuje již
dvanáct let a za tu dobu posbírala už pěknou řádku úspěchů, ať už se jedná právě
o soutěžní festival Porta, Moravského
vrabce nebo největší přehlídku amatérských kapel Zahrada v Náměšti na Hané.
K soutěžení na Portě se vrátili po několika letech, během kterých pilovali nový
repertoár v aktualizovaném obsazení
s bicími. Při vyrovnané konkurenci čtrnácti hudebních skupin a písničkářů je
třetí místo určitě nesporným úspěchem.
Všichni členové skupiny přesto svorně
tvrdí, že spíše než o samotný úspěch jim
jde především o to, aby si zahráli v příjemné přátelské atmosféře, která podle jejich
slov v Bludově vládne vždycky.

INÉ KAFE!

O

RM

A
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro vás také v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na blížící
se koncert slovenské punk-rockové kapely INÉ KAFE, která vyrazila na své největší turné v historii. Vystoupení
se uskuteční již tuto SOBOTU 21. BŘEZNA 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že
„kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 16. do čtvrtku 19. března, přičemž hned ČTVEŘICE Z VÁS bude moct do Společenského
domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity této partičky ze země našich sousedů.
Hosty koncertu pak budou RYBIČKY 48 a ZOČI VOČI.
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
VE KTERÉM ROCE DOŠLO K UKONČENÍ EXISTENCE KAPELY,
KTERÉ SE NAKONEC UKÁZALO JAKO DOČASNÉ?

Spokojení muzikanti z kapely Dojem zapózovali s krásnou cenou, kterou obdrželi
za třetí místo na bludovské Portě.
Foto: Pavla Vašková

„Chtěli jsme ukázat, že s Dojmem
je potřeba stále počítat. Že jsme to
ještě nezabalili. Navíc se do Bludova
vždycky rádi vracíme, už jen kvůli fajn lidem, které tady potkáme.
Zahrajeme si nejen na podiu, ale
i v hospodě, popovídáme si. Je to pro
nás takový příjemný výlet,“ popisuje
motivaci k účasti na Portě kapelník
Jirka Krč, který je rád, že se tato soutěž

stále více otevírá i novým stylům a nezůstala ustrnulá pouze ve své původní
škatulce.
Účastí na Portě letos muzikantské
soutěžení skupiny Dojem nekončí.
Zúčastní se totiž 8. května ještě postupového kola Moravského vrabce
v Zábřehu na Moravě. Takže pokud
si chcete ve státní svátek udělat výlet,
můžete Dojem přij
přijet podpořit. (pav)

AKCE
PRodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ

VEČERNÍK

o DVĚ

Nahrávačky: Tiziana Baumruková (Olymp Praha), Šárka Šloufová
(KP Brno) a Nicole Šmídová (VŠ Plzeň).
Blokařky: Sarah Cruz (VK AGEL Prostějov), Veronika Jandová (Olymp Praha),
Justýna Frommová (Olymp Praha) a Markéta Bízková (Španielka Řepy).
Útočnice: Pavla Meidlová (VK AGEL Prostějov), Vendula Valášková (VK AGEL
Prostějov), Daniela Černá (České Budějovice), Gabriela Kopáčová (KP Brno),
Klára Mikelová (KP Brno), Anna Suchá (KP Brno) a Hana Judlová (VŠ Plzeň).
Libera: Adéla Stavinohová (VK AGEL Prostějov) a Eva Valentová (České Budějovice).
mácí družstvo, Turecko, Nizozemsko,
Belgii a Polsko. No a vzhledem k tomu,
že všechny čtyři „Agelky“ se významně
podílely na postupu z kvalifikace do
závěrečného klání nejlepších zemí starého kontinentu U18, mají solidní naději zasáhnout rovněž do medailových
bojů.
(son)

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „INÉ KAFE“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 19. BŘEZNA, 14.00 hodin. KVARTETO výherců budeme
kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE na sebe UVÉSTTELEFONICKÝ KONTAKT.
Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.

hLUvÉQRPLQDFH
YROHMEDOLVWHN¤5QD0(
kadetek 2015

vBrandýsenadLabem(11.až14.března).
Na samotné mistrovství přitom odcestuje užší tým ČR v počtu dvanácti
plejerek, jež hlavní kouč Aleš Novák
vybere těsně před odjezdem do bulharského Plovdivu. Právě tam tuzemský mládežnický nároďák čekají boje
v základní skupině, kde narazí na do-

klikni na

ikpv.cz
www.vecern

Mistrovství Evropy kadetek je za dveřmi,
v přípravě jsou čtyři mladé Prostějovanky
PROSTĚJOV Od 28. března do
5. dubna 2015 se v Bulharsku uskuteční Mistrovství Evropy volejbalistek do
18 let, kde mezi dvanácti zúčastněnými celky nebude chybět ani reprezentace České republiky. A je reálná šance,
že tento vrcholný mezinárodní turnaj
věkové kategorie kadetek absolvují
hned čtyři mladé hráčky VK AGEL
Prostějov!
Právě kvarteto členek prostějovského
klubu totiž momentálně prochází přípravou na kontinentální šampionát,
jenž na Balkáně odstartuje už za necelé
dva týdny. Smečařky Pavla Meidlová
a Vendula Valášková, blokařka Sarah Cruz
i libero Adéla Stavinohová byly v širším
šestnáctičlenném výběru jak na úvodním
soustředění v Luhačovicích (3. až 6. března), tak na druhém tréninkovém kempu

RIE
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„Agelky“ otevírají čtvrtfinálovou sérii play off extraligy proti Šternberku dvěma zápasy o na

Koruny
LEVNĚJI
strana 19

15022710222

VEČERNÍKU

ÈTVRTFINÁLE PLAY-OFF
předehrávka 1. zápasu,
pátek 20. března, 17:00 hodin:
Prostějov - Šternberk
1. zápas, sobota 21. března,
17:00 hodin:
Prostějov - Šternberk, Olymp Praha
- Přerov, Frýdek - Místek - Olomouc,
KP Brno - Ostrava
2. zápasy, neděle 22. března,
17:00 hodin:
Olymp Praha - Přerov, Frýdek - Místek - Olomouc (18:00), KP Brno Ostrava.

27

kultura v Prostějově a okolí

VRCHOL NÁRODNÍ VOLEJBALOVÉ SEZÓNY Jeden z posledních letošních

AGELKA PODLE

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU?

Pondělí 16. března 2015
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EROŤÁK
JESENEC
C Tak to je nečekaná zpráva! Po deset
let patřil začátek března
let
JJeesenci erotice. Tento rok
v Jesenci
bude vše jinak. Ples, jehož
byl Večerník tradičním
mediálním partnerem, se
v místním „kulturáku“ letos
konat nebude. Neznamená
to ovšem, že by měl zcela
skončit.

Před dvěma lety se při žhavé půlnoční lesbi show představily tyto dvě
krasavice.
Foto: archiv Večerníku

v Jesenci
letos

NEBUDE
Společensko-erotický ples v Jesenci patří
k jediné akci podobného druhu široko
daleko. Zamilované páry si na něm mohly nejen zatančit, ale také najít inspiraci
pro jarní noci, které je nejlepší strávit společně v posteli. Po deseti letech ovšem
budou muset všichni návštěvníci za zábavou vyrazit jinam, což naznačil Erotický
bál v prostějovském H-clubu, o němž už
Večerník nedávno informoval.
Erotický ples si pro tento rok udělá pauzu. Organizace podobné akce je totiž velmi náročná, pořadatelé se proto rozhodli
nabrat dech do dalších ročníků. „Po
deseti letech přišel čas na menší pauzu.
V příštím roce načneme dalších deset let
existence Společensko-erotického plesu,
který by se měl vrátit v novém a ještě
atraktivnějším kabátě,“ potvrdil Večerníku Tomáš Grepl z pořádající Mamut
Agency.
Zatím poslednímu plesu kralovala ba-

culatá striptérka Mery, která se ukázala
jako pořádný mazlík. Předchozí ročník
se zas nesl ve znamení sexy vojand. Jeho
hvězdou se stal návštěvník Láďa, který
následoval profesionálního striptéra
a ač zcela střízlivý, neváhal, a před publikem se svlékl zcela do naha.
Obrovský ohlas u publika sklidilo také
vystoupení dvojníka Michaela Jacksona,
který se představil na šestém ročníku. „To
si tehdy lidi sedli na zadek! Bylo to i tím,
že pro všechny šlo o velké překvapení.
Nevěděli o něm ani samotní účinkující,“
zavzpomínal Grepl.
Program erotického plesu poslední dobou jel v zajetých kolejích. Po přehlídce
luxusního spodního prádla a dalších
lechtivých atrakcích všechny přítomné
pravidelně do varu dostávala hlavně
erotikou nabitá půlnoční show. Tak doufejme, že se Společensko-erotický ples
v Jesenci za rok opět vrátí...

TO SE POVEDLO! Dětský bazárek v obležení maminek
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
z Prostějova
pro Večerník

PETRA
HEŽOVÁ

Uplynulou sobotu se nově v prostorách
prostějovské sokolovny uskutečnil v pořadí druhý výprodej dětského a kojeneckého zboží, který i tentokrát proběhl v režii organizací RC Lodička, Modrý koník
a za přispění prostějovského Okrašlovacího spolku a pod záštitou Aleny
Raškové, první náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov. Vstup na
akci byl opět zdarma a Večerník, jakožto
mediální partner akce, u toho nemohl
chybět.
Děti rostou jako z vody a protože peněz
není nikdy nazbyt, rozhodly se organizátorky z RC Lodička a webového portálu
Modrý koník opětovně uspořádat bazárek dětského oblečení, který se i loni za
již zmíněného přispění Okrašlovacího
spolku a první náměstkyně prostějov-

netové stránky www.vecernikpv.cz
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ského primátora těšil velké přízni maminek. Ani na druhém ročníku této akce
tomu nebylo jinak. „Jsem moc ráda, že
si maminky na akci zvykly a vypadá to na
základ příjemné tradice, kdy budou moci
prodat oblečení, ze kterého děti vyrostly,
a naopak nakoupit za rozumnou cenu
něco nového,“ míní Milada Sokolová
z Okrašlovacího spolku, který akci opětovně zaštítil.
Do prostor sokolovny se dostavily
mimo jiné i Regina Šverdíková z Fondu ohrožených dětí, Zuzana Šutová
z jazykové školy Big Ben a první náměstkyně primátora Alena Rašková,
které se také podílely na organizaci
akce.
Novinkou letošního bazárku bylo místo konání, které se z finančních důvodů
přesunulo ze Společenského domu do
prostor zdejší sokolovny a ukázalo se, že
to byl výborný tah. „Jsme nadšení z toho
velkého prostoru, kam se všechno pohodlně vejde, včetně padesátky prodejkyň,
skákacího hradu i tisícovky návštěvníků,
kteří tu už od rána měli možnost vybrat si

Toužíte po zmìnì image?

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

MILUJE
ME
VEČER
NÍK
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Organizátorky sobotního druhého ročníku nezapomněly ani
na doprovodný program, který byl opět pestrý.

Jiří Možný
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mohou hledat na originální seznamce
➢ ze strany 3

Obrovský zájem vyvolal druhý ročník akce, která je určena
nejen současným maminkám a jejím ratolestem.

PROSTĚJOV Před rokem se stal Jan Kolibár (na snímku) společně s Robertem Jedličkou nejproduktivnějším obráncem Jestřábů
při cestě z druhé ligy do první a společně vládli i bilanci plus/minus.
Právě skončený ročník se ale třiadvacetiletému zadákovi příliš nevydařil. I vinou zlobícího třísla nastoupil jen do necelé poloviny utkání základní části, ve skupině play out se již na ledě neobjevil vůbec.
I proto, že prostějovský klub poslal svého odchovance na střídavé starty
do druholigového Valašského Meziříčí. A nyní se smiřuje s tím, že bude
muset změnit působiště, neboť o něj jeho kmenový oddíl nestojí.

Hledáme ètenáøky do

Zklamané ženy - ale i muži 2x foto: Petra Hežová

Velké téma se rozevírá nejen mezi
místním něžným pohlavím. Osamocená žena s dítětem už prý
normálního a nezadaného chlapa
v Prostějově nenajde, a to ani kdyby
se rozkrájela. „Myslíte si, že zde žije
muž, který nemá na každém rohu
dluhy, má normální práci, nehledá
jen flirt, nebude to hrát na víc stran
a rodina pro něj bude vším?“ ptá se
sugestivně čtyřiačtyřicetiletá paní
Hana na facebookové skupině Prostějov. A drtivá většina z členů odpovídá stejně: „NEŽIJE!“
Paní Hana je přitom pouze jednou
z mnoha žen, které zůstaly i s malým
dítětem samy. Hledání otce pro malou
dceru už ale vzdala. „Už to bude pět
let, co jsme s dcerou zůstaly samy a seznamování již neřeším. Partnera jsem
kdysi nechala odejít za jinou. Kdybych
vydržela, nebo uměla odpustit, možná
by to bylo jiné... Poslední dobou na mě
přitom dopadá samota, nemůžu spát,“
svěřila se paní Hana.
Její příspěvek vyvolal bouřlivou diskusi, do které se zapojila celá řada
nezadaných Prostějovanek. Z ní vyplynulo, že najít vhodného partnera
je v našem městě stále těžší a těžší.

Některé z žen tak už od mužů očekávají maximálně příležitostný
sex... „Samozřejmě bez toho, aby
o tom moje dcera věděla,“ vyjádřila
se třeba paní Lucie. S něčím takovým se však většina dam přece jen
nechce smířit. „Mě takové ´pobavení´ ubíjí, nic mi nepřináší. Cítím pak
strašné prázdno a je mi ještě hůř,“ reagovala na takový postoj právě paní
Hana. Každá z osamělých žen má
s chlapy své obvykle špatné zkušenosti. Přesto se občas alespoň v koutku duše neubrání snění o tom, že na
ně někde čeká „princ na bílém koni“.
„Toho bílého koně bych možná někde sehnala, ale normálního chlapa
v Prostějově? Tak to asi těžko!“ shrnula celou debatu paní Mirka.

Své srdce jsem
radìji vìnoval dceøi...
Prostějovští muži na tom s navazováním kontaktů logicky nejsou o nic
lépe než ženy. Navíc právě oni bývají
výrazně častěji opuštění ženami, než
tomu bývá naopak. Ze statistik ČSÚ
například vyplývá, že návrh na rozvod podávají ve dvou třetinách případů právě ženy. Faktem je, že o pocitech osamění nemluví chlapi tak často
a otevřeně jako naše něžné polovičky.

39

„Je asi nemožné, abych tu i nadále hrál za stávajícího vedení,“ nezastírá obránce Jan Kolibár

HLASTE SE!

6WĜHGQtRGERUQiãNROD
p odnikání a obchodu

Za vším hledej ženu, nebo v případě prostějovského bazárku dětského
oblečení rovnou hned žen několik.
Foto: Petra Hežová
z pestré nabídky dětského oblečení, hra- ky se věnovaly nákupům, pro děti byla
ček a všeho, co maminky a děti mohou připravená zábava v podobě kreativní
potřebovat,“ přiblížila organizátorka akce dílničky, již zmíněného skákacího hradu
Jana Valentová z RC Lodička. „Osvědčilo nebo hrátek s angličtinou. A i tentokrát
se nám upozornění na akci v novinách měla akce charitativní nádech. „Neproi na internetu, takže s návštěvností mů- dané oblečení a hračky mohou maminžeme být opravdu spokojené,“ libuje ky věnovat Fondu ohrožených dětí či
si Zuzana Zapletalová ze společnosti Azylovému domu ADDAR,“ doplnila
Modrý koník, která si z nabídky bazárku Valentová.
vybrala několik pěkných kousků obleče- Další BAZÁREK dětského oblečení
organizátorky plánují na říjen a Vení i hraček.
Akce se těšila velkému zájmu nakupují- černík vás o podrobnostech bude pocích i prodávajících, a zatímco mamin- chopitelně informovat.

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz

ŠANCE PRO VÁS PROSTĚJOVŠTÍ ODCHOVANCI SE ZLOBÍ! „BOJUJEME!“

Navíc své negativní emoce obvykle
skrývají za „silácké řeči“.
„Kdo by dneska věřil nějaké ženské?
Nežiju v celibátu, ale ženy, které potkávám, na mě doma určitě nepočkají.
Dokážu žít pro jiné věci, než je po*raná
láska,“ vyjádřil se například Marek.
I z těchto „chlapáckých“ vyjádření je
jasně patrná zejména nejistota a bezradnost. I mezi muži se ovšem najdou takoví, kteří o své samotě a zklamání přece
jen dokáží otevřeně hovořit. „Chtěl
jsem mít rodinu a to je pryč. Žádnou
další možnost pro sebe už nevidím.
A co se týče sexu, tak ani na ten není
odvaha. Co když by se člověk zase zamiloval? Bylo by to tu zase... Láska je
krásná věc, ale než být zklamaný, to je
lepší být sám. Své srdce jsem tak věnoval své dceři a myslím, že ona je jediná
žena, která mě bude milovat až do konce života,“ napsal například pan Marcel
z Prostějova.

Pomùže Prostìjovanùm
SEZNAMKA??
SEZNAMKA
Zklamané ženy a opuštění muži, kteří
už nehledají trvalý vztah, samozřejmě
nežijí jen u nás. Mnozí mladí odcházejí
z Prostějova do větších měst, kde najdou nejprve vzdělání a pak i práci, načež
odstartují osobní život. Ovšem právě

anonymní prostředí metropolí dlouhodobějším vztahům vůbec nepřeje. A tak
někteří z nich z tohoto důvodu přemýšlí
o návratu do „rodného hnízda“.
„Zrovna jsem si říkala, že kdybych se
vrátila zpět do Prostějova, tak by se
mi partner snad hledal lépe. Výhoda
menšího města je v tom, že pokud se
s někým poznáte, časem zjistíte, že
máte alespoň nějaké společné známé,“
vyjádřila se například slečna Petra. Jak
je však patrné, i u nás je situace s hledáním „životní lásky“ stále horší...
Tento stav proto chtěla změnit právě
zmiňovaná seznamka určená lidem
z Prostějova a okolí, která vznikla
v polovině října loňského roku na
Facebooku. „Věřím, že mužů a žen
toužících po lásce je v Prostějově dost.
Akorát jsou někde schováni. Ti, co mají
Facebook se však brzy objeví v této skupině, která je určena jen pro slušné lidi,“
vyjádřil se její zakladatel Jiří Svatoš.
Po pěti měsících fungování má skupina necelou padesátku členů. Zda
tato seznamka skutečně pomůže najít
„toho pravého” či „tu pravou“ ovšem
stále zůstává otázkou. „Hledání vztahu
na sociální síti je podle mě absolutní
kravina,“ netajil se se svými pochybnostmi jeden z diskutujících. „Lepší
něco než nic,“ uzavřel ale další.
Tak co, zkusíte to?

15031370278
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Záchrana se nakonec vydařila, jak hodnotíte sezonu?
„Je pozitivní, že se podařilo soutěž
udržet, ale z mého pohledu se mi teď
cokoliv těžko hodnotí, protože jsem
do toho už vůbec nezasáhl. Od prosincového zranění jsem vlastně jen
paběrkoval. Ale fandil jsem, aby se
zachránili.“
Připouštěl jste si i variantu,
že by se to nemuselo podařit?
„Když jsem viděl, jak to tady po celou
sezonu fungovalo, tak jsem věděl, že se
to podařit nemusí...“
Můžete být trochu konkrétnější?
„Oproti loňskému kádru se na začátku
sezony udělaly nějaké změny, jádro ale
zůstalo a parta se udržovala, kolektiv
byl na výborné úrovni. Přišel pan trenér Sršeň, který měl týmu co dát, jenže bohužel to ani tak netrénoval on...
Pak chtěl sám skončit, neměl totiž úplně pravomoci jako hlavní trenér, tím
byl někdo jiný! Nepovedly se nějaké
zápasy, začalo se vše točit, prostřídalo
se tu hodně hráčů. Na začátku sezony
s námi byli Švára, Knéďa, Márty Belay.
Kdyby tu zůstali déle, protože s Prostějovem už postoupili a něco k němu
cítili, tak by to možná dopadlo dobře.
Pak ale přišli kluci, kteří si to zde jen
odehráli, a bylo jim úplně jedno, jak to
dopadne...“
Jak se tyto faktory projevovaly na mužstvu?
„Třeba když jsme hráli v Třebíči,
tak tam byli dva kluci, u nichž jsme
nevěděli, jestli jsou obránci, nebo
útočníci. (pokrčí rameny) A stalo
se, že přijeli dva hráči z Třince, s nimiž se nepočítalo, tak zase jeli zpátky domů. Projevovalo se to podle
mě hodně negativně, protože parta nebyla, zbylo nás jen pár kluků
a každý týden vedle mě seděl někdo
jiný, neměl jsem ani čas se s nimi
poznat. Nebyla tu taková parta jako
loni.“

Vstup do sezony se nepodařil. Myslíte, že to chtělo větší
trpělivost?
„Myslím si, že měli nechat pana Sršně
s panem Zacharem, aby tým dál trénovali. Celkově stačilo dát mužstvu větší
šanci a ne hned s tím vším tak míchat.
Kdyby tady zůstalo jádro, tak věřím, že
by se vše otočilo a týmovým duchem
bychom třeba hráli i kýžené desáté
místo.“
Cítil jste, že byste za Prostějov nebojoval naplno, jak
zmínil sportovní manažer Vykoukal?
„To je blbost, takový pocit jsem vůbec
neměl! Jsem sedm let v ‚A‘-týmu, zažil jsem tu různé trenéry i vedení a za
Prostějov chtěl vždy hrát, hlavně první
ligu. Mohl jsem jít několikrát jinam,
ale vždycky jsem zůstal, protože jsem
se tady narodil a bydlím zde odmala. Byla to pro mě srdeční záležitost,
a přišlo mi úsměvné, když jsem se dočetl, že jsem za Prostějov nebojoval...
Někteří hráči se tu během sezony sjížděli vyloženě to jen odehrát a nasbírat
kanadské body, které ani neměli, ale
hlásili si je, aby měli lepší statistiku do
další sezony... Odevzdával jsem tomu
všechno, postupně už jsem z toho všeho byl psychicky unaven. Snažil jsem
se ale naplno.“
S jakou pozicí v týmu jste počítal?
„Vrátím se ještě do minulého roku.
Tehdy nás kontaktoval pan Málek,
který nám řekl, že chtějí mít v kádru
i Prostějováky, ale vzniká jakýsi projekt
gladiátorů. Že přijdou jiní hráči, kteří
budou na lepší úrovni než my. Nám
bylo naznačeno, že budeme bojovat o
čtvrtou lajnu, abychom si zahráli. Věřili jsme si, první nabídka byla sedm
tisíc korun, museli bychom ale být na
zimáku od devíti do dvou, k tomu by
žádná brigáda nešla. Dohodli jsme se
nakonec na deseti tisících s tím, že to
zkusíme a o místo se popereme. Vyšlo
to a s Jedlisem (Robert Jedlička - pozn.
autora) jsme vyhráli kanadské bodo-

vání i statistiku plus/minus. Tak prostě dopadla loňská sezona.“
A jak jste viděl situace loni
v létě?
„Bylo to obdobné. Měli jsme smlouvu
na letní přípravu do konce srpna, že
budeme pobírat deset tisíc měsíčně.
A když tu vydržíme, tak že nám doplatí zbytek do patnácti tisíc. Jenže na
konci léta mi řekli, že pokud podepíšu
smlouvu na dva měsíce, tak mi teprve
doplatí zbytek do patnácti tisíc. Jedlisovi, Mártymu (Martin Belay - pozn.
autora), Švárovi (Filip Švaříček – pozn.
autora) sdělili, že jim nedoplatí teď nic,
jedině až za dva měsíce, pokud o ně
budou mít zájem. Ale když o nás nebudou mít zájem, tak nám nic nedoplatí a máme si hledat po první čtvrtině sezóny angažmá jinde. Takové nám
Prostějovákům stanovili podmínky...“
Mohlo to být dáno i tím, že
spoléhali, že vy jako Prostějováci budete ochotni hrát i za horších podmínek?
„Je to možné. Nešlo pak už ani o peníze, i když mě štvalo, že tu přišli hráči
na stejné úrovni jako já a měli dvakrát
tolik. Ale celkově přístup a jednání od
pana Vykoukala, že to tak musí být.
Ani nám neřekli, že nám prodlužují smlouvu, přišlo mi to poštou. Tak
s námi jednal!“
Připravoval jste se i na variantu, že by vám smlouvu neprodloužili a skončil byste tady už
na konci října?
„Nastupoval jsem v první lajně s ‚Roupíněm‘ (David Roupec - pozn. autora), to byla jediná pořádná posila do
obrany, jediný bek, který tu byl vidět.
Hrálo se nám spolu super. Nedostávali
jsme moc gólů, dávali jsme je, takže
Když jsem odehrál nějaké přáteláky
a mistráky, tak jsem věřil, že to zvládnu
a do týmu se dostanu.“
Velkou část sezony jste ale nakonec promarodil. Jak se vše
seběhlo?
„Poprvé mě zranění potkalo při zápase
s Ústím nad Labem, píchlo mi v tříslu.
Druhý den jsem šel k doktorovi na
magnetickou rezonanci a zjistili mi, že
tam mám potrhaná vlákna, takže dva
tři týdny absolutní klid i bez posilovny
či plavání. Takže jsem odpočíval. Pak
jsem přišel na zimák a šel na led, ještě
tu byl pan trenér Zachar, který mi říkal, ať si jen tak v klidečku pobrusluji,
tak jsem to bral. Na konci tréninku ke
mně ve výstroji přijel pan Vykoukal
a ptal se mě, jak jsem na tom. Říkal

jsem mu, že v pohodě, že jsem se jen
tak sklouznul a nezapotil, nezabíral
jsem naplno, jen jsem měl nějaký pohyb. On ale potřeboval, abych hned
hrál...“
Tak jste se vrátil do sestavy?
„Říkal jsem mu, že nemůžu,
ale trval na tom, že musím hrát, prý
mě potřebuje. Vyhráli jsme 2:0, pak
jsem měl trénink, zápas, trénink, zápas
a křuplo mi v tom znovu, načež jsem
se vrátil až po Vánocích. To už jsem
byl docela dlouho mimo led a bylo
to pro mě strašně těžké. Neměl jsem
individuální plán, naskočil na dva zápasy a poslali mě do Valašského Meziříčí, kde jsem odehrál dva zápasy ve
stylu, že jsem měl ice time tak tři minuty za třetinu. Nepochopil jsem,
proč nám vedení domluvilo střídavé starty do posledního týmu
druhé ligy a ještě jsme tam zahřívali lavičku. A další zápas doma
mi to zase nevydrželo, tak už to
nemělo cenu. Pan Holibka mi
říkal, že kdyby se to zhoršilo,
musel bych na operaci.“
Jaké máte další plány? Čekáte, jak se to
vyvine v Prostějově?
„Na to čekat nebudu. Pan Vykoukal mi dal jasně najevo, že
se mnou nepočítá. Mrzí mě
to, protože Prostějov pro mě
znamená hodně. Je to pro mě
smutné, ale je asi nemožné,
abych tu hrál za stávajícího vedení. Oni o mě nebudou
mít zájem a já bych pod
nimi hrát nechtěl...“
Takže si sháníte
něco jiného?
„Momentálně mám hokeje plné zuby, i když
jsem dlouho nehrál. Vše
bylo strašně unavující. Na-

„Přece jenom je to pro mou kondici.
Důležitá je odvedená práce na ledě
a věřím, že tu jsem plnil i přes několik nepovedených zápasů na maximum. Důkazem bylo i vyjádření pana Vykoukala,
který nejprve při negativním monologu
k našim výsledkům v první čtvrtině sezony pokáral několik hráčů a pak vyzvedl
mou snahu bojovat za tým Prostějova
s tím, že jsem jediný, kdo i přes nejnižší finanční ohodnocení na ledě nechává vše,“
upozornil nejproduktivnější bek předminulé sezony z řad Jestřábů.
Dodal, že každý má v týmu nějakou úlohu, někdo dává góly, někdo umí nahrát,
někdo skáče do střel. „Nemám pocit, že
bychom s Honzou za Prostějov nebojovali, skákali jsme do střel a opravdu jsme
šli do každého zápasu naplno. Jednou mi
dokonce málem prostřelili i suspenzor.
(smích) Z těchto důvodů mi přijde nepochopitelné vyjádření pana Vykoukala
k mé osobě, protože má snaha a bojovnost v zápasech nepolevily. Přesto jsem

Nový Jičín a má o mě zájem. Jsou
tam tréninky od šesti večer, zápasy
dvakrát týdně a cestování není tak
hrozné. Nabídl mi víceméně stejné podmínky, ne-li lepší, než jaké
jsem měl tady v první lize. To by šlo
skloubit.“
Jaké by to bylo hrát proti
Prostějovu?
„Uvidíme. Může se stát, že tu hokej nebude vůbec... A pokud bych
hrál proti, tak bych to bral tak, že
přijedu domů a budu se chtít předvést.“ (úsměv)

Foto: Josef Popelka

“

ROBERT JEDLIČKA:
„Skákali jsme do střel“
PROSTĚJOV Ještě jako junior zažil
poslední sestup Jestřábů do druhé
ligy, následně se propracoval až do
prvního obranného páru a po boku
Jana Kolibára tvořil duo složené
z čistě prostějovských odchovanců.
Ještě před rokem patřil Robert Jedlička při postupu mezi nejproduktivnější zadáky i nejúspěšnější borce v hodnocení plus/minus, právě
skončenou sezonu už však na Hané
nedohrál a byl odeslaný na hostování
do druhé ligy.
„Přišlo mi nefér, co o nás třech pan
Vykoukal řekl. Bojovali jsme za Prostějov několik let, ‚Benzin‘ (Michal Černý
– pozn. autora) dokonce sakra dlouho.
Jsme Prostějováci a máme to v srdci.
Možná to zní jako klišé, ale je to tak,“
sdělil klidným hlasem pětadvacetiletý
zadák. Upozornil, že dělal věci navíc
před tréninkem i po něm, jen nemá potřebu se někde ukazovat a hlásit, co vše
dělal.

jdu si nějakou brigádu v Prostějově,
abych měl nějaký příjem, a příští sezonu vůbec nevím. Možná někam
do první ligy, jestli mi to za to bude
stát, případně hrát
někde v kraji druhou ligu. Najdu
si k tomu zaměstnání a budu to mít bez
nervů. Už jsem
mluvil s panem Flašarem,
který trénuje

se ke konci sezony nehodil ani na hnůj
a byl jsem odeslán, bez jakékoliv možnosti
vrátit se zpět do domácího klubu, směr
Valašské Meziříčí,“ smutnil Jedlička.
V Prostějově se během celé sezony i vinou rozsáhlé marodky a nelichotivých
výsledků protočila spousta hráčů. Vysoký obránce se domnívá, že některým
z nich mohl být osud Prostějova úplně
jedno. „Trochu mě mrzí, že tu déle nezůstal pohromadě ten tým, co první ligu
vybojoval. Ani to zdravé jádro, které tu
zůstalo v létě, nedostalo více šancí. Věřím,
že bychom toho srdcem a partou dokázali
ubojovat víc. Místo toho se stále zkoušeli
noví hráči a nikam to nevedlo,“ poukázal.
A ještě jednou se vrátil k úspěšnému
postupovému ročníku, kdy v Prostějově
vznikl silný kolektiv. „Předešlou sezonu vybírali hráče podle charakteru a ti
kluci ho opravdu měli. Bohužel se pak
všechno trochu zvrtlo a těchto hráčů tu
byl během letošní sezony nedostatek,“
(jim)
upozornil Robert Jedlička.

Už jsem mluvil s panem Flašarem,
který trénuje Nový Jičín. Nabídl mi
víceméně stejné podmínky, ne-li lepší,
než jaké jsem měl tady v první lize.
AKCE prodloužena 9j2%/«%(1»9(é(51«.
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TREFA D

„Práce v Prostějově mě bavila a budu rád, pokud bych pokračoval“
Exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Na jestřábí
lavičku nastoupil v době, kdy se
mužstvu výsledkově nedařilo
a v prvoligové tabulce se ocitlo až za Havlíčkovým Brodem.
Pro začátek jeho působení
se hodil úryvek z písně Jarka
Nohavici 'pane Čechu, půjdem
do rizika'. Svou misi ovšem
Zdeněk Čech (na snímku) zvládl,
někdejší kouč mládežnických
reprezentací přivedl Jestřáby
k vytouženému třináctému místu
a sestup do druhé ligy nenastal.
Třiašedesátiletý trenér tak svůj
úkol splnil a nyní může čekat, jestli dostane šanci zůstat u mužstva
i pro další sezonu.
Vaše záchranářská mise dopadla úspěšně, jak jste tedy
spokojen?
„To, že jsme to zachránili, je velké pozitivum a jsem maximálně spokojen
s tím, jak všechno nakonec dopadlo.
Přišel jsem, když byl tým poslední
a hrálo se o všechno. Buď to vyjde,
nebo nevyjde...“
Kde vidíte rozdílové faktory,
že se uhájení prvoligové příslušnosti podařilo?
„Mužstvo jsme postupně zkonsolidovali a přišli i noví hráči, které jsme
dotáhli. Tým začal více ukazovat
svou sílu, trochu jsme změnili hru

a pro diváky to mohlo být docela zajímavé, protože určitě byla lepší než
předtím.“
Kdy z vás osobně spadlo ono
nepříjemné napětí?
„Počítal jsem s tím, že rozuzlení
přijde až na konci skupiny play out
a moje slova se potvrdila. Důležité
bylo, že jsme udělali body s relativně
silnými mužstvy a nejdůležitější pak
skutečnost, že jsme ze šesti zápasů
porazili Havlíčkův Brod pětkrát. To
bylo rozhodující.“
Byl jste po celý domácí klíčový zápas proti Havlíčkovu
Brodu optimistou?
„Věřil jsem tomu, že to nemůže být
tak špatné, jak jsme začali. Spíše se
jednalo o to, že se udělaly chyby, které normálně ti kluci ani neudělají. Ale
stalo se a góly jsme dostali. Jakmile
jsme v přesilovce snížili na 1:2, tak
celému týmu narostla křídla, začali
na ledě létat, vytvořili jsme si obrovský tlak, donutili soupeře k chybám.“
Má podle vás skupina o udržení dobrý formát, když
Šumperk ani Most neměly o co
hrát?
„Je to docela spravedlivé. Přece tři
týdny zápasů, kdy už je více než půlka
sezony pryč, nemohou rozhodovat o
tom, kdo spadne, nebo ne. Ta soutěž
je dlouhodobá a mužstvo musí delší
dobu prokázat výkonnost, aby ji mohlo hrát. Tím, že body zůstávají a že se
to tak hraje, tak je to dle mého správné. Na první ligu mám ale celkově
trošku jiný názor. Je to sice věcí výkonného výboru, mělo by se to ale změnit.
V takovém formátu se mi nelíbí.“

Jak byste první ligu změnil?
„Zaprvé by se dalo uvažovat
o dvou skupinách - moravské a české - aby se tolik necestovalo. A dále
je to druhá nejvyšší soutěž v republice, takže by měla být dlouhodobá.
Když si to vezmete, tak Litoměřice
skončily sezonu už patnáctého února. Mužstva by měla hrát co nejdéle,
minimálně do poloviny března.“
Takže byste dosavadní nahuštěný program rozvolnil?
„Přesně tak. Proč by měly hrát týmy
třikrát týdně? Je tam spousta studentů, a i když za hokej něco mají, nejsou
všichni profesionálové. Soutěž je
strašně nahuštěná. Určitě se nemusí hrát tolik zápasů v play off, klidně
mohou vyřazovací soutěže hrát jen
první čtyři mužstva o to, kdo bude
hrát baráž do extraligy. A soutěž by
měla být delší pro všechna mužstva.“
Prostějov již dohrál, máte vy
představu o vlastní budoucnosti?
„To vůbec ne. Ale zatím o tom momentálně ani nepřemýšlím. Je strašně
moc času, teprve začíná březen a soutěže skončí v půlce dubna. Zatím to
tedy nijak neřeším a neuvažuju nad
tím, co bude a nebude. Jestli bude
v Prostějově zájem, abych pracoval
dál, tak budu mít zájem i já, ale pokud
to bude jinak, tak to řešit nebudu...“
A chtěl byste tu po krátké
zkušenosti pokračovat?
„Bavilo mě to. Tyto dva měsíce mě
zase celkem obohatily, byl jsem tu
rád a s klukama se mi docela dobře pracovalo. Nemyslím si, že jsem
v takovém věku, že bych měl jen se-

dět doma a nic nedělat. Pokud budu
mít jakoukoliv příležitost trénovat
hokej, tak ji přivítám.“
Jak výrazně bude nutné
obměnit stávající kádr?
„Určitě bude potřeba kádr změnit
a změní se. Hodně hráčů zde bylo
na hostování, takže se kádr de facto
rozpadne. Teď odcházejí a jsou to
kluci z extraligových klubů. Vedení
musí mít představu, koho by chtělo
přivést, a pak na tom musí začít pracovat. A musí se stanovit koncepce
na další sezonu. To je nejdůležitější
úkol pro vedení klubu.“
Co vás na práci v Prostějově
tak bavilo?
„Já jsem tuto nabídku přijal proto,
že jsem část kluků znal z mládežnických reprezentací, takže jsem s nimi
již pracoval. Věděl jsem, že to jsou
šikovní hokejisté, a většina z nich to
potvrdila. Trošku chyběla jen větší
herní disciplína, na tom se musí zapracovat, ať už to povede kdokoliv.
To v první lize být musí a bez toho to
nejde.“

Co konkrétně tím myslíte?
„Třeba jen to, že když se začne
dařit, tak se nesmí stát, že tři útočníci
propadnou a soupeř odjede tři na
dva, nebo propadnou beci a je to
dva na jednoho. Hráči musí
vědět, jak tyto herní situace vyřešit a umět
to uhrát tak, aby
se těchto situací stávalo co
nejmíň.“

hrát víc, protože jsem se cítil dobře, ale
zápas jsem nedohrál. To ale byla věc
trenérů. Občas mě to mrzelo, někdy
jsem ale začínal ve čtvrté lajně a dohrával všechno. Byla to taková houpačka...“
(pokrčí rameny)
ƔƔ Prostějov vedli hned tři hlavní
trenéři. Lišili se výrazně?
„Začal tady pan Sršeň, který měl svou
taktiku hrát to podobně jako v Porubě
- víc bruslit, být agresivnější, abychom
nestáli a nečekali, jak bude hrát soupeř.
To nám ale nešlo. Chyběla nám disciplína, byli jsme hodně vylučovaní a připadlo mi, že zpočátku sezony jsme odpadali
ve třetí třetině. Pak pan Sršeň skončil a
zůstali tady pánové Zachar s Vykoukalem, kteří na to navázali. Nakonec přišel
pan Čech, ten tomu dal zase něco jiného. Postavil lajny, jak to viděl, a nechal to
hrát, takže se jednotlivé formace sehráJiří Možný
ly. To byl zlomový bod před play out.
Zvykli jsme si na sebe jako hráči a vyšlo
ƔƔ První ligu jste hrál víceméně opět to. Předchozí trenéři to až moc točili,
po šesti sezonách. Byla taková, jakou
jste si ji pamatoval?
„Řekl bych, že nyní byla rychlejší. Je tam
více mladých hráčů, je to dravější, někdy
až zbytečně moc ulítané. Ale takový je
trend, hokej jde takto stále více dopředu
a někdy až na úkor techniky.“
ƔƔ Oproti předešlému ročníku jste
odehrál skoro všechna utkání, takže
tělo po celou dobu poslouchalo?
„Ano, fungovalo dobře. (úsměv) Minulý rok jsem měl problémy, že mi praskl
meniskus, letos jsem vydržel celý a jsem
za to rád. Říkal jsem si, že chci odehrát
všechno, což se mi podařilo, i když
v některých zápasech jsem nebyl moc
vytížený a odehrál jen několik střídání. je ale pravdou, že to měli těžké, občas
Ale připraven jsem byl stále.“
jezdili hráči z Třince, Pardubic, Mladé
ƔƔ Jak jste vnímal svou roli, když jste Boleslavi...“
byl kapitánem, ale až ve třetí čtvrté ƔƔ Jak to všechno bylo znát na atmolajně?
sféře v kabině?
„Bral jsem to tak, jak to je. Když tu byl „Bylo to těžké. Jádro sice bylo stále stejpan Sršeň a začala liga, tak mi sám říkal, né a drželi jsme při sobě, ale když se to
že se mnou zpočátku počítá spíše do de- točilo, tak někteří hráči přijeli vyloženě
fenzivy, na oslabení a na takové věci. Do na zápas. Ale na druhou stranu ti, co tu
sezony jsem tak šel, že budu vytěžovaný byli, tak zapadli. Nebyli konfliktní, pohlavně na defenzivní práci, to se potvr- kecali jsme s nimi a bylo to v pohodě.
dilo. Někdy mě to ale štvalo, že nemohu Parta se ale takto neudělá. Nebylo to

takové jako minulý rok, kdy jsme byli
pohromadě od začátku sezony až do
konce. Na druhou stranu trenéři hledali
ideální složení.“
ƔƔ Šlo by najít nějaké mezníky, které
určily, že sezona bude právě taková?
„Možná to bylo zlomové před Vánocemi, kdy jsme měli snad jedenáctibodový náskok na Havlíčkův Brod,
ale neudrželi jsme to. On se zvedl
a bodoval, my naopak ne. Vyhráli jsme
jeden zápas, pak čtyřikrát nebodovali. Pravdou je, že často jsme po dvou
třetinách vedli, ale pak stejně prohráli. Možná, že letní přípravu jsme
měli až příliš dlouhou, mohlo se na
nás podepsat, že jsme byli přetažení
a chyběl odpočinek. S odstupem času
to ale celé vidím kladně. Celou dobu
jsme byli dole a po nějakém zlepšení
vždy opět přišlo pár špatných zápasů. I
když tu byly jiné ambice, tak jsme si ve
finále vyzkoušeli, že to není jako druhá
liga a je dobře, že zde první liga zůstala.“
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Musí se stanovit koncepce
na další sezonu. To je nejdůležitější úkol pro vedení klubu.

jsme nedali více než dva
góly. Klukům, co to loni
táhli, to tam nepadalo.
Na trénincích jsme stále
pracovali,
nacvičovali
jsme, pak ale přišel zápas a
stále jsme někoho hledali,
netlačili jsme se do brány.
Měli jsme hrát tak jako
v závěru sezony.“
ƔƔ Sezona skončila před
pár týdny, užíváte si odpočinku?
„První týden jsem nedělal
nic a užíval jsem si
dětí, během sezony
jsem na ně moc času
neměl. Teď jsem si
sehnal práci a uvidíme, co bude...
Možná to byla
moje poslední sezona v Prostějově, možná
úplně. Nechám se překvapit,

věc vedení, jestli budou mít zájem.
Pokud ne, tak se zřejmě poohlédnu
po druhé lize a nějaké práci a už
se pomaličku budu chystat
na závěr. Musím přiznat, že
mým snem je hrát do čtyřiceti, to mám ještě dva tři
roky.“ (smích)
ƔƔ Užíváte si nyní hokeje
jako fanoušek?
„Ano. Sleduji první ligu, extraligu i druhou ligu, všude mám
kamarády. V Pardubicích
je Matouš Venkrbec,
v Přerově ‚Šeba‘ a spol.,
dále Vsetín, který by
chtěl postoupit
do první ligy,

teď to nějak neřeším. Do konce března
bych ale chtěl mít jasno, jsme domluveni s vedením, že se nám budou ozývat,
když bude něco nového.“
ƔƔ Nebyla by škoda skončit kariéru
poté, co jste odehrál téměř všechny
zápasy?
„Pravdou je, že si moc nedokážu představit, že bych nehrál. (úsměv) Profesionálně se tomu věnuji dvacet let a byl
by to velký skok. Kdyby tu byla nějaká
možnost hrát, tak bych chtěl, je to ale

ČERNÉHO

MATOUŠKOVÁ DEBUTOVALA V ČESKÉM „ÁČKU“
Prostějovská fotbalistka reprezentovala ČR na kyperském turnaji

což by byla paráda. Olomouci sice přeju extraligu, ale kdyby náhodou spadla
a Přerov postoupil, byl by tu krásný trojúhelník. To by bylo pro fanoušky úplně
top.“ (úsměv)
ƔƔ A jakou radost vám dělali právě
fanoušci?
„Chtěl bych jim za sezonu poděkovat. Byly dobré zápasy, někdy to byla
tragédie, ale chodili a fandili, i když
tam od nich byla krátká přestávka.
To mě trošku mrzelo, fanoušci totiž

Dvaadvacetiletá útočnice Sparty Praha se již třikrát ocitla
v nominaci, ale při kvalifikaci o mistrovství Evropy proti
Arménii ani v kvalifikaci o světový šampionát s Estonskem
se na trávník nedostala. Po zveřejnění původní nominace
pro turnaj na Kypru sice někdejší hráčka Kostelce na Hané,
Slovácka a Bohemians Praha figurovala jen v pozici náhradnice, poté však nahradila nemocnou Ringelovou a na ostrov
nacházející se ve Středozemním moři také zamířila.
Při remíze s Belgií 2:2 ani porážce 0:1 s Mexikem se ještě
na hřiště nepodívala, v závěrečném duelu základní skupiny
„C“ proti Jihoafrické republice už tomu ale bylo jinak. Její
chvíle přišla v osmdesáté minutě, kdy vyběhla na trávník
místo střídající Chlastákové. Účastnila se tak vítězství 1:0,
které Českou republiku poslalo do souboje o konečné místo proti Austrálii.
Favoritem závěrečného střetnutí české reprezentace na
turnaji byly soupeřky a výsledek 2:6 tomu také odpovídal.

Co však bylo také velice podstatné, na pozici levé krajní záložnice odehrála celé utkání Gabriela Matoušková.
Vítězkami celého klání se staly hráčky Anglie, které zdolaly 1:0 Kanadu, třetí skončilo Mexiko po výhře 3:2 nad
Itálií. A za českým národním týmem skončily výběry Skotska, Nizozemska, Finska, Jihoafrické republiky, Korejské
republiky a Belgie.
Nyní už rychlonohé hráčce a někdejší atletické šampionce
začnou ligové povinnosti, do jarní části vstoupí její Sparta
Praha v sobotu 28. března duelem proti zatím posledním
Pardubicím. Zatímco sparťanky zatím ztratily jen porážkou v derby se Slavií a jsou za ní o skóre druhé, naopak
Východočešky dosud jen jednou vyhrály a jednou remizovaly.
Na podzim stihla Matoušková naskočit do devíti ligových
zápasů, v nichž dvakrát skórovala, další dva starty nabrala
v předkole kontinentální klubové soutěže.
(jim)

Klenovice lákají
posilu z Kanady!
zjistili jsme
KLENOVICE NA HANÉ O kmenového hráče prvoligového Slovácka Ondřeje Maděrku mají
eminentní zájem funkcionáři Klenovic. Třiadvacetiletý ofenzivně
laděný fotbalista toho sice v poslední době moc neodehrál, když
strávil přibližně rok a půl společně s někdejším hráčem Konice či
Určic Jakubem Coufalem v Kanadě, ve čtrnáctém celku krajského
přeboru si však od něj i přesto
hodně slibují.
„Je to mladý kluk, který vyšperkuje
naši zálohu. Měl teď sice absenci
a ještě má menší zdravotní problémy, ale pořád je to kvalitní hráč.
Osobně jsem ho sice neviděl, ale
doporučil nám ho pan Kubalák. Má
zkušenosti z ligového dorostu a měl
by patřit do osy mužstva,“ přiznal
velká očekávání hlavní kouč Petr
Navrátil.

Samotný hráč je ale raději trochu opatrnější a brzdí přílišný optimismus. „Ještě
musím jít na vyšetření s kolenem. Pokud bude v pořádku, tak bych měl být
k dispozici, ale jen jako výpomoc na
pár zápasů. Vypadá to totiž, že koncem
května bych se měl vydat do Anglie,“
upozornil někdejší velký talent.
A jak se vlastně dostal do hledáčku Klenovic? „Asistentem týmu je
pan Krč, pod nímž jsem začínal jako
malý v Prostějově. Velice dobře mě
zná. Ještě v divizním Vyškově jsem
odehrál pár přáteláků proti celkům
z krajského přeboru, takže soutěž
trochu znám,“ zmínil.
Otazníkem je ale jeho aktuální výkonnost, i kvůli zranění nemohl
absolvovat zimní přípravu. „Sám
nevím, jaké to bude, ještě jsem netrénoval. Musí se rovněž domluvit
kluby mezi sebou. Krajský přebor
by pro mě ale po roce a půl pauzy
byl dobrý na rozjezd, pak bych si rád
i v Anglii našel nějaký klub. Stále
ještě chci ve fotbale něco dokázat,“
prozradil Ondřej Maděrka. (jim)

TOMÁŠ KALÁB

Umírá naděje opravdu poslední?
Lidové rčení sice obsahuje moudro
prověřené staletími, někdy je o něm ale
oprávněná pochybnost. Výjimky ostatně existují všude.
O naději jsme přemýšleli už při
ohlášení nominace na letošní první
kolo Davisova poháru. Stejně jako
v případě Fed Cupu i v této soutěži
chyběly tradiční opory. Jenže zatímco v ženském poháru si děvčata se
svými soupeřkami hravě poradila,
muži to měli složitější, byť ani Austrálie nemá tým, co kdysi mívala
Rosol prvního sin
singla rozehrál výbor-

FOTBALOVÉ SNĚŽENKY UŽ KVETOU

Foto: Josef Popelka
chodí na hokej a ne na někoho jiného... Na poslední zápas s Havlíčkovým
Brodem přišly téměř tři tisíce lidí,
to byla paráda. Pomohli nám velice
a jezdili i ven. Chtěl bych jim poděkovat za celou sezonu, za fandění,
podporu, chorea. Nevím, proč se
hraje třeba v Kadani, Benátkách, Mostu, kde se na hráče dívá padesát lidí,
z toho je čtyřicet rodičů. Tyto kluby
by měli vyškrtnout a dát tam místo
nich ty, které mají fanoušky.“ (úsměv)

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

Gabriela Matoušková (vlevo dole) si z Kypru přivezla nejen první dva starty v ženské reprezentaci, ale i spoustu zážitků.
Foto: Facebook

GLOSA VEČERNÍKU

www.vecernikpv.cz

“

Nakonec přišel pan Čech. Ten postavil
lajny a nechal to hrát, takže se formace
sehrály. To byl zlomový bod před play out.
Předchozí trenéři to až moc točili...
ƔƔ Jak jste se srovnávali s nevydařeným vstupem do soutěže po postupové euforii?
„My, co jsme tu zůstali, tak jsme se
všichni těšili na sezonu. S Litoměřicemi
i Třebíčí jsme dvě třetiny hráli dobře, ale
pak přišla ta třetí a byli jsme potrestaní za
chyby. Nebyli jsme schopni hrát celých
šedesát minut a ve třetí třetině nastaly
výpadky, dostali jsme z nich dva tři góly
a my jsme nebyli schopni své šance
proměnit. Měli jsme dlouhou sérii, kdy
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PARALIMNI, PROSTĚJOV Na svém kontě má už spoustu zápasů v první lize žen, zahrála si kvalifikaci o Ligu
mistryň, celkem šestkrát oblékla dres reprezentační „devatenáctky“ a nyní se Gabriela Matoušková konečně dočkala i premiérového startu v seniorském „A“-týmu. Stalo se tak na dvanáctičlenném turnaji Cyprus
Women‘s Cup v jedenáctitisícovém Paralimni.

Kapitán Lukáš Duba:Å0RæQiWRE\ODPRMHSRVOHGQtVH]RQD´
PROSTĚJOV S „céčkem“ na dresu vedl prostějovské Jestřáby
do téměř všech utkání nedávno
skončeného ročníku Lukáš Duba
(na snímku). Sedmatřicetiletý
útočník se tak po jednom startu
v šumperském dresu ze sezony
2011/2012 znovu vrátil do druhé nejvyšší soutěže, v níž se mu
podařilo překonat hranici čtyř
stovek odehraných střetnutí.
V základní části příliš prostoru
nedostával a posbíral jen čtrnáct
bodů za čtyři branky, deset asistencí a třináct záporných bodů,
naopak ve skupině o udržení
za šest duelů zaznamenal hned
čtyři zápisy a jeden kladný bod.

sport

Už je to tady, mohou si s nadšením zakřičet
fotbaloví fanoušci. Po první a druhé fotbalové
lize totiž otevírá své brány jarní část rovněž tří
nižších moravských soutěží. A formou dohrávek
se tak stane i v případě okresního přeboru a III.
třídy. Po mnoha týdnech úplné zimní pauzy,
následné dřiny v podobě nabírání fyzičky
a ladění sestavy při sérii přípravných utkání se
tak opět bude hrát naplno o body. Diváci se
mohou těšit v MSFL, divizi i krajském přeboru
na řadu zápletek, „eskáčko“ se chystá na boj
o prvenství, Určice s Klenovicemi o záchranu,
Kralice s Konicí mají nakročeno k umístění
uprostřed. Pro všechny čtyři oddíly však shodně
platí přání, aby jejich hra i dosažené výsledky
vedly k co největším návštěvám a platilo v jejich případě, že fotbal se hraje pro lidi. Pokud se
k tomu přidá i příjemné jarní sluníčko, mohlo
by se to podařit, kochání se pohlednou hrou vedoucí k vítězství a to vše navíc za energií nabíjejícího počasí je příjemným zážitkem.

ně, od třetího setu však diváci v hale i
u televizních obrazovek nevěřícně zírali, jak mu zápas pomalu, ale s neúprosnou jistotou protéká mezi prsty.
Až do posledního mečbolu se nemá
házet flinta (v tomto našem případě
raketa) do žita, poslední míček ale
potvrdil zisk prvního bodu soupeře.
V sobotu se za stavu 0:2 hrálo právě
o onu naději. Vývoj debla byl zpočátku opačný, výsledek ji ale českým
barvám ještě uchovati ráčil. V první
nedělní dvouhře pak vzala definitivně za své. Znovu se prokázalo, že

postavení na žebříčku ATP je jedna
věc, zkušenosti a psychika věc druhá.
V obrácené situaci se ocitla na světovém šampionátu biatlonistka Soukalová, která v běhu na 15 km s nejlepším
časem přečkala dojezdy očekávaných
rivalek a zcela reálně pošilhávala po
zlatu. To však byla ještě na trati Ruska
Jurlovová s vysokým startovním číslem, jejíž mezičasy nevěštily pro české
ambice nic dobrého. A to všechno ve
chvíli, kdy už výprava téměř slavila.
Předčasně se vzdávat člověk nemá.
Ovšem slavit taky ne.

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny LEVNĚJI
Jak na to? nalistujte stranu 19
NĚKTEŘÍ JESTŘÁBI JSOU VE PŘI
Snad se nikdo ze zainteresovaných neurazí, cílem titulku není zesměšnění, ale spíše odlehčení
jinak neradostného tématu. Když se mužstvu
nedaří, vždy se hledají příčiny a musí se z toho
vyvodit důsledky. A ožehavým okamžikem se
vždy stane, když dojde k vyřazení někoho ze stabilních členů sestavy, kteří toho v klubu mnohé
prožili a podíleli se na nedávných úspěších.
Osobně jsem v posledních měsících úspěšně
spolupracoval jak s panem Vykoukalem, tak triem hráčů Černý, Jedlička, Kolibár a domnívám
se, že naše vztahy byly na velice profesionální
úrovni. I proto je v tomto sporu velice těžké
postavit se na jednu či druhou stranu. Měl jsem
možnost vyslechnout si názory celé čtveřice
a nejsmutnějším na celé věci je fakt, jakým se
vše událo. „Benzin“ toho za Prostějov odehrál
spoustu a zasloužil si důstojnější rozloučení
s jestřábím dresem před zaplněným zimákem,
stejně tak je překvapivé, že se právě duo mladých
obránců a odchovanců klubů stalo nepotřebné.

EXOTICKÁ POSILA KLENOVIC
S trochou nadsázky se dá říci, že by se nejnovější
tváří v šatně Klenovic mohl stát hráč ze Severní Ameriky. Fotbalově sice Ondřej Maděrka
vyrůstal na Hané a následně se prosadil až
do nejvyšší dorostenecké soutěže a třetí ligy
dospělých, poslední rok a půl ovšem strávil
tento mladík prací a cestováním po Kanadě.
A stal se z něho takový světoběžník, že ani nyní se
pravděpodobně doma dlouho neohřeje, aspoň
z jeho slov vyplývá, že by se koncem jara vydal
rád za kanál La Manche. I z tohoto pohledu je
klenovická akvizice trochu nekonvenční, kvůli
zranění a chybějící přípravě totiž nebude k dispozici pro první kolo, kvůli plánu odcestovat do
zahraničí nevydrží v krajském přeboru ani do
konce ročníku. Dalšími otázkami také je, jakou
roli bude mít ve skutečnosti plnit, jak mu to po
tak dlouhé přestávce půjde a jak se také vlastně
bude dařit všem jeho spoluhráčům. Podle jmen,
která se podařilo ulovit, by to mohlo být nadějné
a záchrana by mohla vyjít.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Prostějovské volejbalistky zvládly
celou základní část i nadstavbu
bez porážky, když ve čtyřiadvaceti
zápasech před play off ztratily jediný bod. Nejbližší výzvou bude ve
čtvrtfinále Šternberk.
DEBAKL
Jestřábům se sice podařilo uhájit
prvoligovou příslušnost i pro následující období, klidná atmosféra
v oddíle ale nepanuje, o čemž svědčí
i poslední vystoupení tria prostějovských hokejistů.
ČÍSLO VEČERNÍKU

5

Už jen pět dní zbývá do začátku fotbalového jara, jako první
z regionálních celků rozehrají
zbytek sezony hráči 1.SK Prostějov, kteří v sobotu od jedné odpoledne nastoupí na půdě Holice.
VÝROK VEČERNÍKU
„NEJEN ŽE JSEM
NIKDY NEBYL
V AMERICE, ALE JÁ
JEŠTĚ NELETĚL ANI
LETADLEM!“
Fotbalista 1.SK Prostějov Jan Koudelka, který se chystá reprezentovat
ČR na mistrovství světa v malé
kopané, jež se koná za mořem...
KOMETA VEČERNÍKU

GABRIELA
MATOUŠKOVÁ
Někdejší fotbalistka Kostelce na
Hané a nyní hráčka Sparty
Praha
Pra si na kyperském
turnaji
tu
odbyla premiéru
v ženském reprezentačním „áčku“. Konkrétně v duelu s Jihoafrickou republikou.
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Sportovec města bude

znám již tento pátek
PROSTĚJOV Tomáš Berdych,
Petra Kvitová, nebo Libor Jiroušek. Někdo z této trojice se
v pátek večer stane Sportovcem
města Prostějova pro rok 2014.
Slavnostní vyhlášení nejlepších
sportovců statutárního města
Prostějova začíná v prostorách
Hotelu Tennis Club v 18.00
hodin.
„Osobně se těším velmi a věřím, že
návštěvníci večera budou spokojeni jak s výsledky ankety, na kterých

se podílela celá sportovní komise,
tak i s doprovodným programem,“
přiznal před uveřejněním výsledků v pořadí jedenáctého ročníku
předseda Sportovní komise Rady
města Prostějova Pavel Smetana.
Celým programem bude již tradičně provázet Michal Slavík a na
pořadu bude odtajnění nejlepších
nejen v hlavní kategorii, ale již tradičně i ocenění talentu roku, týmu
roku mezi mládežníky a dospělými, Hvězdy prostějovských médií

či uvedení nových laureátů do síně
slávy.
„Oproti loňskému roku jsme nově
zařadili jednu kategorii, kterou
však nechci zatím blíže specifikovat
a kterou zveřejníme až na slavnostním večeru,“ zůstal Pavel Smetana
přece jen trochu tajemný.
A co se týče doprovodného programu, ten obstarají video medailonky
obdarovaných, vystoupení mladých
talentovaných umělců i jedné zatím
neodtajněné celebrity.
(jim)

Nominace v anketì Sportovec mìsta Prostìjova za rok 2014
SPORTOVEC ROKU 2014
Mgr. Libor Jiroušek
(parašutismus, ASO Dukla Prostějov)
Petra Kvitová
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
Tomáš Berdych
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
TALENT ROKU 2014
Daniel Ponížil
(sportovní gymnastika, TJ Prostějov)
Lukáš Petržela
(fotbal, 1. SK Prostějov)
Bonifác Hájek
(parašutismus, ASO Dukla Prostějov)
Tomáš Roba
(nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
Ondřej Vystavěl
(orientační běh, Oddíl
orient. sportu SK PV)
Michael Roba
(lukostřelba, Lukostřelba Prostějov)

Eliška Hubáčková
(krasobruslení, KRASO-bruslení Prostějov)
Michal Hlahůlek
(lukostřelba, Lukostřelba Prostějov)
David Píchal (fotbal, 1. SK Prostějov)
Michaela Čepová
(squash)
Jakub Vejmoval
(zápas, TJ Sokol I Prostějov)
Michaela Zatloukalová
(volejbal, VK Prostějov)
Kristýna Piňosová
(jachting, Jacht klub Prostějov)
Jan Koudelka
(malá kopaná, 1. SK Prostějov)
Luděk Helis
(cyklistika, SKC TUFO Prostějov)
Matyáš Roubík
(zápas, TJ Sokol I Prostějov)
Alexander Vyroubal
(korfbal, SK RG Prostějov)
Pavel Burget
(zápas, TJ Sokol I Prostějov)

TÝM ROKU 2014
Volejbalistky VK AGEL Prostějov
Tenisté TK Agrofert Prostějov
DTJ Prostějov
Raftaři Tomi-Remont Prostějov
Ariete Orli Prostějov
Parašutisté ASO Dukla Prostějov
Lukostřelci Lukostřelby Prostějov
MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU 2014
Raftaři Tomi-Remont Prostějov
(junioři + juniorky)
Tenisté TK Agrofert Prostějov
(všechny kategorie)
Korfbalisté SK RG Prostějov (starší žáci)
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov (žáci)
Cyklisté SKC TUFO Prostějov(junioři)
Oddíl orientačního sportu SK Prostějov
(dorost)
Korfbalisté SK RG Prostějov
(mladší žáci)
Korfbalisté SK RG Prostějov (dorostenci)

Manažer Miroslav Černošek si vyzkoušel nevídané - pořádat dvě špičkové akce současně

„Pro mne osobně to znamenalo být na obou
místech. Ale přiznám, více jsem byl v Praze...“
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Petr
KOZÁK
PROSTĚJOV Přestože je
zvyklý pracovat i dvacet hodin denně a stresové situace
zvládá už několik let s bravurou, o předminulém víkendu měl pořádnou honičku.
Známý promotér a první muž
nejen prostějovského tenisu
totiž zažil něco mimořádného. V jednu chvíli na dvou
vzdálených místech České
republiky totiž pořádal akce, které by kdykoliv jindy
byly středem dění. Tentokrát
se však o pozornost dělily.
A doslova rozpůlit se místy
musel i šestašedesátiletý
manažer Miroslav Černošek.
Spolumajitel marketingové
společnosti TK PLUS a majitel agentury Česká sportovní zkoušku ohněm zvládl na
jedničku. Jak daviscupové
klání v Ostravě, tak i halové
mistrovství Evropy v atletice,
které se uskutečnilo Praze,
sklízí ještě několik dnů po
skončení za organizaci a celé uspořádání slova uznání
a vzdušné pochvaly ze všech
koutů světa. Především atletický šampionát přinesl
spoustu vzrušujících zážitků,
na nichž se nese Černoškův
rukopis. O dojmech se prostějovský rodák rozpovídal
v exkluzivním interview pro
Večerník.
●● O předminulém víkendu byly
vaše společnosti u spolupořádání
dvou velmi významných akcí - tenisového Davis Cupu a Halového
mistrovství Evropy v atletice. Jak
se vám podařilo takto výrazný objem zvládnout?
„Z mého osobního pohledu bohužel tento termínový konflikt nastal
a především pro pracovní tým České sportovní to znamenalo velký
nápor. Ale za pomoci kluků z TK
PLUS, kteří pomohli při daviscupovém klání v Ostravě, se to bez
problémů podařilo zvládnout!“
●● Jaké byly přesné úkoly a role vašich agentur při Davisově poháru
a evropském šampionátu?
„Při Davis Cupu odpovídáme prakticky za vše s výjimkou výkonu hrá-

čů... (úsměv) Při halovém mistrovství
Evropy byl náš úkol zejména v oblasti
marketingu a také při provozu O2
arény. Tu naštěstí moji lidé ze spousty
akcí jako jsou právě tenisové zápasy
v Davisově poháru, Fed Cupu, ale
také z duelů NHL či basketbalového Final Four velmi dobře znají.“
●● Co bylo na tom všem martýriu
vůbec nejtěžší?
„Asi přesuny a jejich množství
mezi Prahou a Ostravou. Lidé najeli tisíce a tisíce kilometrů auty
nebo pendolinem, bylo to někdy
hodně na knop a stresující, ale
jak už jsem řekl, zvládli jsme to!“
●● Jak jste zvládal hektický nápor
vy osobně - byl jste více v Praze či
Ostravě?
„Pro mne osobně to znamenalo
být na obou místech. Ale přiznám,
více jsem byl v Praze. Proč? Přece
jenom HME bylo jednorázovým
významným sportovním vrcholem a atletika v souvislosti se Zlatou
tretrou je pro nás jedním z profitujících, dominantních sportů.“
●● Prožil jste si třeba nějaký kritický moment?
„Kritické momenty pochopitelně
byly, ale v přípravě akcí. Stavba atletické dráhy, velmi obtížný moment
vznikl například díky určité utopenosti z pohledu hlediště a diváků.
U Davisova poháru byla nejobtížnější
především samotná sestava týmu, což
se bohužel negativně projevilo i ve
výsledku...“
●● Organizačně tedy vše klapalo.
Sportovně však uspěli jen atleti,
naopak tenisté míří do baráže. Je to
pro vás velké zklamání?
„Budu upřímný, před zápasem s Austrálií jsem nebyl optimistou. Ze dvou
důvodů - především to byli chybějící
Berďa a Štěpec, dlouholeté opory
týmu, za něž momentálně nemáme
náhradu. Přece jen Lukáš i Jirka nejsou zkušenými daviscupovými hráči
a ani jejich výkonnost před startem
v Ostravě nebyla optimální. V posledních třech turnajích oba vypadli
v prvním kole, což ti na sebevědomí
nepřidá. Bohužel v utkání se právě
tyto faktory ukázaly jako klíčové.“
●● Našel byste na ostravském klání alespoň něco pozitivního?
„Asi jen výkon deblu a zejména Adama Pavláska. V pátém setu to rozhodl
ON!“
●● Tiskem už pobleskly informace, že jste si s Tomášem Berdychem
plácli na nedávné večeři v Dubaji.
Je v tomto směru něco nového?
Dovedete si představit, že by Berďa
ať už z jakýchkoliv důvodů nenastoupil? A co by pak čekalo český
tým?
„Nejsem žádný špičkový tenisový odborník, ale věděl jsem, že bez

máše je světová skupina hodně
Tomáše
rožena. Proto jsem všechno úsiohrožena.
lí věnoval jeho startu buď v zápase
vrtfinále, nebo souboje o záchranu.
u.
čtvrtfinále,
dařilo se, a za to jsem moc rád! Ale
Podařilo
hužel jde o souboj záchranářský...“
bohužel
● O nikterak zářivé budoucnos●●
ti mužského tenisu se napsalo již
st. Vy jste znám dokonalou p
éččí
dost.
péčí
vysvětto talenty, čím si vysvětete, že se mladým
lujete,
lapcům
chlapcům
nedaří
ůnik do užší svěprůnik
vé špičky? Nadějí
tové
ěl český tenis v
měl
sledních letech
posledních
ed několik...
hned
odívejte, jsme
„Podívejte,
měrně malá
poměrně
mě,
země,
sice
s velkou tradicí,í, ale je
zdee zhruba
jen padesát
tisícc potenciálních hráčů
onálních
a hráček. A podíte se na USA nebo
vejte

“

Foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní

Víte, co mne nejvíce těší? Za prvé - oba
mistři Evropy, Pavel Maslák a Jakub
Holuša jsou v ´mojí´ marketingové stáji.
A za druhé - ti nejlepší včetně francouzského
tyčkaře Lavillenieho budou startovat na Zlaté
tretře šestadvacátého května
tohoto roku. Máme se na co těšit!

Anglii či Švédsko. V současnosti
máme ve stovce čtyři hráče, což
není úplně málo, ale sešlo se to tak,
že opory chyběly a druhá dvojice
neměla potřebnou formu či herní
pohodu. Je ale faktem, že v holkách
jsme na tom podstatně lépe. Věřte,
vnímáme tento fakt a pracujeme
denně na tom, abychom tento obrázek zlepšili. A budoucnost ukáže, byť
u kluků skutečně není optimistická!“
●● A kdybyste měl být v některých
případech konkrétní...
„Především sám Adam Pavlásek
musí na sobě zapracovat, má na to!“
●● Naopak čeští atleti veřejnost
přímo nadchli. Čekal jste takový

úspěch a následné pozitivní ohlasy? Vzešlo z halového mistrovství
Evropy i něco podstatného pro
Zlatou tretru, za kterou už několik
let stojíte?
„U atletiky to oproti tenisu vypadalo
všechno opravdu mnohem nadějněji. A to nebyl v hale oštěp s Veselým a Špotákovou... (úsměv) Ale
víte, co mne nejvíce těší? Za prvé
- oba mistři Evropy, Pavel Maslák
a Jakub Holuša jsou v ´mojí´ marketingové stáji. A za druhé - ti nejlepší včetně francouzského tyčkaře
Lavillenieho budou startovat na
Zlaté tretře šestadvacátého května
tohoto roku. Máme se na co těšit!“

●● Pozitivním krokem, za nímž
stojíte vy osobně, je smíření Radka
Štěpánka a Ivo Kaderky. Skutečně
věříte tomu, že tito dva pánové mohou spolu opětovně vycházet?
„Věřím, nevěřím. Chtělo to zklidnit
a hlavně vidět dopředu... Řekli jsme
si: co bylo, to bylo a jdeme dál. Vyslovil jsem názor, že říkat věci, které nepodporují prodejnost a význam toho
produktu, je pro mě špatně. Nebyla
to žádná velká sláva, ale každopádně
jsme se dohodli, že komunikace mezi
nimi bude korektní a slušná a už se
nebudeme dívat nazpátek. Jsem přesvědčený, že jsme udělali takové kroky, aby se ty věci neopakovaly.“

●● Co vás v poslední době potěšilo?
„Řekl bych, že mě překvapil po nějaké době klidný průběh projednávání
Veřejné finanční podpory sportu pro
rok 2015 v Zastupitelstvu Statutárního města Prostějov. Za to děkuji...“
●● Co nejbližšího vás a vaše společnosti nyní čeká?
„Spousta tenisové a atletické práce.
A také ve spolupráci s Olomouckým
krajem v prostějovském divadle
9. dubna „Kulturní počiny za rok
2014“ a se Statutárním městem
Prostějov „Sportovec města“, který
se koná už tento pátek dvacátého
března.“

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal

Zabrat musí hlavně Určice a Klenovice
ANALÝZA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

PROSTĚJOV Pro týmy
z Moravskoslezské fotbalové
ligy, divize i krajského přeboru
začne fotbalové jaro již o nejbližším víkendu. U regionálních zástupců to tak znamená,
že zimní přestávka je minulostí
pro celkem pět mužstev - 1.SK
Prostějov, TJ Sokol Určice, FC
Kralice na Hané, Sokol Konice
a TJ Sokol Klenovice na Hané.
Nejlepší výchozí pozici má jednoznačně prostějovský celek. Tomu
aktuálně patří bronzový stupínek
a vedení se netají na rozdíl od minulých let ambicemi zaútočit na celko-

vé prvenství. Výhodou i nevýhodou
pro něj může být, že na vedoucích
pozicích jsou rezervy oddílu, jejichž
„A“-týmy budou pravděpodobně
v příštím ročníku nastupovat
v první lize. Olomouc i Slovácko tak
může využít spolupráce obou svých
výběrů, stejně tak je ale otazníkem,
jestli by měly zájem o postup do vyšší soutěže a budou pro ně výsledky
tak podstatné. V zimě se rovněž
psalo hodně o problémech čtvrtého
Zábřehu a překvapením je pátá pozice Kroměříže. Z tohoto pohledu
se tak před „eskáčkem“ otvírá velká
šance vylepšit loňskou i předloňskou třetí příčku.
Zcela opačné starosti mají divizní Určice, kter jsou zatím druhé od konce
čtyři body za čtrnáctým Lískovcem.
Právě proti „Bílému baletu“ z Brněnska vstoupí v neděli domácím střetnutím do závěrečné porce třinácti fotba-

lových víkendů a jedné vložené středy.
Mužstvo prošlo přes zimu několika
velkými změnami. Těmi zásadními
jsou zejména nástup Petra Gottwalda na pozici hlavního kouče,
příchod mladého Marka Hlocha do
obrany a návrat gólového Michala
Trajera z rakouského angažmá.
Z odchodů naopak bude nejvíce bolet ztráta Davida Javoříka
s Radimem Vaňkem, zaměstnání jim ale více nedovolilo.
Přáním je posunout se o kousek výš, což by se podařit mohlo.
A v létě by se pak vedení oddílu mohlo
v klidu a po zvážení všech argumentů
rozhodnout, jestli v divizi pokračovat
i nadále, nebo se spíše dobrovolně vrátit do krajského přeboru.
Z trojice v krajském přeboru si nejklidnějších vod užívají hráči Kralic. Těch se ujal tradiční záskok při
neúčasti bývalého hlavního kouče

Ivo Gottwald, přišla nová gólmanská jednička i vysoký útočník
z Frýdlantu, k tomu všemu se změnilo rozestavení i celkové herní pojetí.
Přípravné zápasy naznačily, že by
mužstvo fungovat mohlo, reálné je
tak i vylepšení aktuálního umístění.
To naopak hlavní výhrou Konice
bylo v zimní pauze udržení stávajícího kádru. Neodešel prakticky
nikdo, naopak se ještě vrátil Martin
Schön, jenž pamatuje ještě divizní
časy tohoto celku. Závěr podzimu
se hráčům nevydařil, pokud se ale
podaří zopakovat úspěšný vstup
do ročníku, nemusí z toho být i přes
nesmírně vyrovnanou tabulku velké
starosti.
Těm se naopak zřejmě nevyhnou
v Klenovicích. Mužstvo sice prokázalo, že je schopné svádět i vyrovnané bitvy, dlouho však scházely
body. Přes zimu došlo k několika
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Sledujete fotbalové
dění v regionu?

proměnám ve všech řadách kromě
postu brankáře a jména posil vypadají slibně, až samotné ostré souboje však ukážou, jak tomu ve skutečnosti je. I vzhledem k velkému
nadšení a úsilí všech funkcionářů,
nováčkovskému nadšení a účasti
několika zkušených hráčů by se ale
záchrana podařit mohla.

Tip Veèerníku
na umístìní:
1.SK Prostìjov

65 % mladých
respondentů
z Prostějovska sleduje
dění okolo
regionálního fotbalu.

2. místo
TJ Sokol Urèice
13. místo
FC Kralice na Hané
6. místo
Sokol Konice

vzorek: 250 respondentů
ve věku 15 – 20 let
realizace: studenti školy

9. místo
TJ Sokol Klenovice na Hané
13. místo

Tomáš Bureš: „Kdybychom si řekli, že soutěž dohrajeme, je to alibismus!“
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Pro shrnutí zimní přípravy a výhledu pro jarní
část si Večerník vybral kapitána Tomáše Bureše, jehož nesmírné zkušenosti, nadhled
a schopnost rady mladším
spoluhráčům jej činí mužem
na svém místě. Burešovi vyšel mezi třemi tyčemi skvěle
podzim a lze jen doufat, že si
výbornou formu přenese i do
velmi těžkých bojů ve druhé
polovině sezóny.

Jak celkově hodnotíte zimní
přípravu?
„Celý tým v jejím průběhu pracoval
dobře, z toho mám rozhodně dobrý
dojem. Co je horší, že nás pronásledovala série zranění a tréninků se tak
účastnil užší kádr. Projevit by se to
mohlo v průběhu sezóny jak tím, že
někteří kluci z přípravy na nějaký čas
vypadli, tak snížením konkurence na
určitých postech. Nikdy není dobré,
když hráč považuje své místo v sestavě za jisté. Do budoucna si nikdo
z nás nevidí, tak musíme věřit, že se
to v mistrovských zápasech nijak neprojeví.“
Mrzela vás osobní absence na
pražském soustředění?
„Po pravdě řečeno ani moc ne. Já jsem
se Spartou ligu hrál, vím, jak vypadá
ostrý zápas, nikoli jen přípravný. Přínos to měl být především pro kluky, kteří takový zápas ještě nezažili
a možná ani nezažijí.“ (úsměv)

Jaké dojmy máte z dalšího
kempu, který proběhl tradičně v Ústí nad Orlicí?
„Je škoda, že takové výborné prostředí není podpořeno kvalitní tréninkovou plochou. Z hlediska přípravného kempu je areál ideální na léto,
v zimě jsme se potýkali s umělým
povrchem.“
Co se dá usuzovat z výsledků
přípravných utkání, mají nějakou vypovídací schopnost?
„Já jsem si pro sebe jakýsi obrázek
udělal. Pokud mužstvo chce pracovat
a hrajeme s kvalitnějším soupeřem,
tým umí bránit, dobře se posouvat
v bloku a máme typy hráčů pro rychlé protiútoky. Jakmile přijde soupeř,
s nímž musíme tvořit hru, začínáme
mít problémy. Když zkrátka budeme
čekat na svou příležitost, můžeme
porazit každého. Jakmile začneme
moc vymýšlet, nemusí to dopadnout
vždycky optimálně.“

me o něco hrát. Pravdou je, že máme
nesmírně těžký los a po třetím odehraném kole může být všechno jinak.
Ale momentálně máme ambice hrát
co nejvýš.“
Na který zápas jara se nejvíc
těšíte?
„Hodně důležité bude hned druhé
jarní kolo. A navíc může být i atraktivní pro diváky. „
Rezerva Sigmy bude zároveň
i nejtěžším soupeřem?
„Ze současného pohledu určitě.
Na diváky musíme
Jakmile se sezóna rozjede, může být
myslet v první řadě.
všechno jinak. Když mužstvo chyFanoušek musí vidět,
tí špatný den, může být obtížným
že hrajeme za Prostějov
soupeřem i poslední „béčko“ Opavy.
Z hlediska kvality kádru by to měla
a CHCEME VYHRÁT
být bezesporu rezerva Sigmy.“
za Prostějov!
Jaká panuje pár dnů před
Platí snaha o vítězství v soustartem jarní části nálada
těži?
v kabině?
„Kdybychom si řekli, že soutěž do- „Během přípravy byla atmosféra vehrajeme, je to alibismus! Vždy musí- skrze pozitivní, s klukama se dobře
Co chce tým na jaře předvést
domácím fanouškům?
„Já bych si moc přál, aby na nás lidé
chodili a viděli, že mužstvo hraje za
Prostějov, chce vyhrát za Prostějov.
Aby si uvědomili, že jsme prostějovský
tým, viděli tam místní kluky a ti kluci
nechali na hřišti všechno. I domácí
zápas se může prohrát, ale fanoušek
musí vidět, že tým bojoval do poslední
minuty. To by mně osobně stačilo.“

“

pracuje. Teď před začátkem sezóny
se trochu projevuje ten aktuální úzký
kádr, s trochou nadsázky si říkáme,
že nebude mít kdo hrát... (pokrčí rameny) Všudypřítomná zranění jsou
jediným negativem, které nás pronásleduje před vstupem do mistrovských zápasů. Věřím ale, že atmosféra
prvního mistráku, na který se všichni
těší, veškerá negativa přebije.“
V Holici vás přes její postavení v tabulce nic jednoduchého asi nečeká?
„Na první utkání je soupeř vždy
dobře připravený a motivovaný. Olomoucký tým 1.HFK má hodně mladých hráčů, takže očekávám agresivní
běhavý fotbal. Většina z nich prošla
Sigmou, takže fotbal hrát umí. Bude
to klasický zápas o první brance, pokud půjdeme do vedení, můžeme jim
nastřílet klidně pár dalších branek,
v opačném případě se výsledek bude
těžko otáčet.“

V generálce „eskáčko“ padlo, Kroupa neměl nabito „Musíme zjednodušit hru
Původní
reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA

1.SK Pv
FC Hlu

1:3

OLŠANY U PROSTĚJOVA Přesně
sedm dnů před startem jarní části
MSFL se svěřenci trenéra Jury utkali v tradičním azylu na hřišti v Olšanech s fotbalisty Hlučína. Také poslední přípravné utkání „eskáčka“
ale poznamenala široká marodka,
tudíž základní sestava doznala opět
několika změn. I když se prostějovským hráčům podařilo brzy po
změně stran srovnat skóre, soupeř
se zásluhou třígólového střelce
mohl radovat z vítězství.
Na rozmáčeném terénu se dala očekávat spíše bojovnost než fotbalová
krása, přesto hrstka fanoušků, která si
v chladném a deštivém počasí našla cestu do Olšan u Prostějova, byla
svědky pohledných akcí. Oba týmy
se v probíhajícím ročníku utkaly již
dvakrát, přičemž pokaždé se z vítězství
radovala družina svěřence Františka
Jury. Tak jako v soutěžním utkání,
i v tom sobotním zápase dalo vítězné
mužstvo tři branky.
Přestože šlo o přípravu, od úvodu byla
na hráčích znát důležitost utkání. Do
větších akcí se žádné z mužstev nepouštělo. Skóre se však měnilo po necelé čtvrthodince. Standardní situaci
beze zbytku využil nejvyšší hráč v poli,
hlučínský Vojtěch Heinik - 0:1. A že to
nebude jeho poslední trefa v zápase,

se mohli fotbaloví příznivci přesvědčit ve zbývajícím průběhu střetnutí.
Prostějovští rozhodně zbraně nesložili
a také oni se snažili překonat hostujícího gólmana. Nejblíže k tomu měl
kanonýr Kroupa, to by však musel
z hranice malého vápna zakončit razantněji. Po půlhodině hry se přeci jen
nejlepší střelec Prostějova prosadil, byl
však přistižen v ofsajdu a branka tak
správně nemohla platit. Přes optickou
převahu hostí se již do poločasu skóre
nezměnilo.
Do druhé půle poslal hostující trenér
hned kvarteto nových tváří a rázem
bylo hlučínských plné hřiště. Zásadní
změnou bylo rozestavení z jednoho
útočníka na dva hrotové hráče, což se
v útočné fázi také projevilo. Obrana
Prostějova musela odolávat většímu
množství ataků ze strany soupeře.
Ale také útočníci prostějovského SK
zaměstnávali hostující obranu. Po jednom z faulů za hranicí velkého vápna
si režii přímého kopu vzal na starost
Zdeněk Fládr a přesnou střelou k tyči
srovnal v 62. minutě skóre zápasu - 1:1.
Vypadalo to, že by se domácí hráči
mohli nadechnout k obratu, proti však
byl hostující Hlučín. Sečkář přesným
centrem našel volného Kroupu, který
poslal hlavičku do míst, kde se záhy
objevil i brankář Hlaváč a výborným
zákrokem udržel remízu svého týmu.
Na straně druhé musel po přesné trefě
Muchy zasahovat Bureš. Z další standardní situace již vyšel vítězně hostující Heinik, který opět využil svých
předností a za přispění tyče poslal již
podruhé svůj tým do vedení - 1:2.
O pouhé čtyři minuty později fauloval
ve vápně Zatloukal hlučínského Ondrušíka a z nařízeného pokutového kopu
dokonal hattrick Vojtěch Heinik - 1:3.
Ani prostřídání prostějovských řad
nevedlo již ke vstřelení branky, ke slib-

a dodržovat disciplínu,“
má jasno Lukáš Zelenka
FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Kanonýr Kroupa se snaží zkrotit míč pod svoji kontrolu, do sítě jej však
nasměřovat nedokázal.
Foto: Josef Popelka
nému zakončení se dostal “špílmachr“
Zelenka, brankáře hostí u bližší tyče ale
nenachytal. Prosadit se už nedokázali
ani hosté, a tak se z vítězství nakonec
radovalo mužstvo z Hlučína.

To svou premiéru v jarní části sezóny
odehraje v sobotu 21. března ve Vyškově.
Prostějov zajíždí ve stejný den na horkou holickou půdu, kde se pokusí obrat
o body 1.HFK Olomouc.

ÚSTY
TRENÉRŮ

František JURA - 1.SK Prostìjov:
„Dostali jsme všechny branky ze standardních situací, navíc od jednoho
hráče, což by se nemělo stávat. Vypracovali jsme si šance hned v první
půli, ale i ve druhé jsme měli blízko k další brance. Výsledek mohl být klidně i remízový, musím ale uznat, že soupeř byl lepším týmem, přehrál nás
především ve středu hřiště. I když se jednalo o přípravný zápas, tři obdržené branky mne mrzí, to se nám v přípravě ještě nestalo. Přechodová fáze
nám tolik nevycházela, vyhořeli jsme na proměňování vyložených šancí.“
Milan VALACHOVIÈ - FC Hluèín:
„I když byl terén těžký, lépe jsme v zápase kombinovali, vypracovali si více šancí, takže si myslím,
že výhra je zasloužená. Šlo nám hlavně o sehrání
a přiblížení už nadcházejícímu soutěžnímu zápasu, kdy hrajeme v nedalekém Vyškově, což je velice podobný soupeř jako Prostějov. Snažili jsme se
hrát rychlý, běhavý fotbal s míčem u nohou, což se
nám i povedlo. Utkání rozhodně splnilo svůj účel.“

OLŠANY U PROSTĚJOVA
VA
Tradiční opora prostějovské záým
ložní řady, díky jejímž typickým
olukolmicím se dostávají spoluežihráči do obrovských příležiout
tostí, musela také skousnout
nepovedenou generálku na
ávě
nadcházející jarní část právě
SFL.
probíhajícího ročníku MSFL.
užJak hodnotil hru celého mužstva, co je třeba zlepšit, ale i to,
hou
jak sám je připraven na druhou
káš
část sezóny prozradil Lukáš
zivZelenka (na snímku) v exkluzivním rozhovoru Večerníku.

Josef Popelka
●● Generálka před startem
jarních bojů vám příliš nevy-činy
šla. Kde jste viděl hlavní příčiny
neúspěchu?
„V první půli jsme toho soupeřii tolik nedovolili, snažili se hrát v bloupa
cích, a kdyby Karlos (Karel Kroupa
- pozn. red.) proměnil šance, mohlo se utkání vyvíjet úplně jinak. Ve
druhé půli jsme soupeři nechali
více prostoru a ten udeřil ze standardních situací. K nám se bohužel
při koncovce štěstí obrátilo zády.“
●● Co je tedy potřeba zlepšit,
aby se něco podobného neopakovalo i v sobotu na půdě olomouckého týmu v Holici?
„Musíme více bojovat a hlavně
dodržovat disciplínu. Je nutné
zjednodušit hru, s balónem se tolik nemazlit a hrát na jeden dotek.
Přeci jen už půjde o body a pro nás

Foto: Josef Popelka
bude důležité začít úspěšně. Holice bude hrát určitě na hraně, jednoduchý zápas to nebude.“
●● Jak vy sám jste připraven na
sobotní zápas?
„Úplně fit rozhodně nejsem. I dnes
to nebylo optimální, ale v současné situaci, kdy nám chybí několik
hráčů vinou zranění, jsem se s trenérem dohodl, že do zápasu nastoupím. Přechodil jsem nějakou
virózu a potřeboval bych se dostat
do stoprocentní kondice. Dokud
ale úplně nepadnu, jsem pro tým
vždy k dispozici.“ (úsměv)
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Fotbalisté Prostìjova chtìjí atakovat postup do druhé ligy!
Kam až vystoupají
ambice prostìjovského

„eskáèka“?

Petr Langr: „Máme užší kádr, ale na plánech nic neměníme“

PROSTĚJOV Start jarní sezóny neznamená jen ty nejslePOZNÁMKA dovanější soutěže mužů, ale
polovina soutěžního
TOMÁŠE druhá
ročníku 2014/2015 začíná i pro
KALÁBA spoustu mládežnických výběrů
Zimní příprava se konečně uzavírá 1.SK Prostějov od dorostenců
a už tuto sobotu začíná i pro soutě- a žáků až po ty nejmenší. Právě
že od třetí ligy níže jarní část sezóny o stavu po zimní přípravě napříč
2014/2015. Jako obvykle jsme tedy všemi týmy si Večerník povídal
pro všechny čtenáře Večerníku při- s předsedou fotbalového klubu
pravili kompletní informační servis, Petrem Langrem (na snímku).
jenž je pro start bezpodmínečně Ten je zároveň i jedním z dvojice
důležitý. Na této dvoustraně najdetrenérů úspěšné mládežnické
te kompletní soupisku, los MSFL,
přehled jarních zápasů „eskáčka“ kategorie„eskáčka“ ´U15.
i shrnutí zimních přípravných
zápasů. Tradičně přinášíme rozhovory s generálním manažerem
a trenérem 1.SK Prostějov Mgr.
Františkem Jurou i předsedou klubu
Petrem Langrem.
Letošní start jarní sezóny je přece
jen trochu jiný. Vedení klubu deklaruje snahu o vítězství v třetiligové
soutěži a předem nevylučuje žádnou variantu, pokud by se tak stalo.
Tato podstatná informace samozřejmě blahodárně působí na celý
tým, který má potřebnou motivaci,
což zmiňoval ještě před zimní přestávkou nejlepší střelec týmu Karel
Kroupa. Právě jeho hostování na
Hané se podařilo se Zbrojovkou
prodloužit i pro zbytek sezóny, takže syn legendárního kanonýra bude
mít příležitost zabojovat v třetí lize
o mety nejvyšší.
Vzhledem k neočekávanému odchodu Martina Souška kádr početností
zrovna neoplývá, což může působit
větší problémy zejména v případech zranění hráčů. Na soupisku
byl i proto dopsán další z úspěšných
dorostenců Michal Sečkář, který zaujal v přípravných zápasech tahem
na branku a zdravou průbojností.
Zlatým hřebem zimní přípravy
se stal bezesporu duel s pražskou
Spartou. Lze jen litovat, že jej neabsolvovaly všechny opory týmu. I tak
ale tým zabojoval, načež rozhodně
s českým velkoklubem nezklamal
a ukázal svou lepší tvář. To se už
pravda úplně nepovedlo ve všech
přípravných utkáních s rovnocennými či slabšími celky, to je ostatně
problém každého podobného měření sil. Vyhecovat se dá jenom proti
silnějším soupeřům, a utkání s druholigovou Opavou i Zlínem tento
nepříliš blahý fakt jen potvrdila.
Nejlepším zimním střelcem týmu
se stal Jan Koudelka, který načal
kanonádu proti Blansku, vyrovnal skóre se Zlínem a zlomil houževnatý Hodonín. Vzhledem ke
zdravotním výpadkům některých
ofenzivních hráčů nelze brát zimní statistiky vážně, přece jen to ale
svědčí o kvalitách tohoto borce, při
jehož angažování v létě měl trenér Jura vpravdě šťastnou ruku.
Avšak právě tento hráč bude kvůli
reprezentačním povinnostem chybět úvodní dvě kola proti 1.HFK
Olomouc a rezervě Sigmy. Už ve
druhém jarním kole přitom na sebe
narazí dva adepti na první místo.
Stmelí se Jurova družina a uchová
dramatičnost a náboj do dalšího
průběhu soutěže? Sledujte Večerník
a budete v obraze.

Začneme u „A“ týmu. Jaké
klubové vedení stanovilo
cíl pro jarní část sezóny 20142015?
„Platí to, co jsme deklarovali. Chceme se nejen pohybovat na špici třetí
ligy, ale neskrýváme přání se pokusit
ji tentokrát vyhrát! To vše při vědomí, že máme oproti podzimu zúžený
kádr a musíme především doufat, že
se nám budou vyhýbat zranění.“
Úvodní kola máte navíc mimořádně náročná...
„Ano, máte pravdu, první tři jarní
kola mohou fakticky rozhodnout
o vítězi soutěže. Na rozdíl od minulé sezóny může utrpět atraktivita
soutěže, loni gradovala postupně až
k zápasu v Opavě. Navíc nám první

PØEHLED ZIMNÍCH
PØÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
1.SKProstějov–FKBlansko7:0(1:0)
Branky: 8. Koudelka, 50. vlastní, 52. Langer, 54., 62. a 90. Machálek, 70. Petržela
AC Sparta Praha - 1.SK Prostějov
3:0 (2:0)
Branky: 8., 18. Picault, 82. Dočkal
Meteor Praha – 1.SK Prostějov
2:1 (1:1)
Branky: 24. Hrdina, 84. Macek
– 16. Šteigl
FK Česká Třebová – 1.SK Prostějov
0:2 (0:0)
Branky: 66. Kroupa (p), 86. Přikryl

dvě dějství bude chybět jeden z klíý hráčů Jan Koudelka.“
čových
Pustil ho klub pro účely reprezentace v malé kopané
bez problémů?
„O tom, že bychom mu znemožnili
reprezentaci, jsme ani na okamžik
neuvažovali. Je to ohromná příležitost a v klubu ctíme filozofii, že
reprezentace naší země je pro hráče
vždy nejvyšší imperativ. Takže ano,
naše komunikace probíhala bez problémů.“ (úsměv)
Když půjdeme k mládeži, soudě podle výsledků přípravných utkání starší dorostenci budou
promlouvat do vítězství v Moravskoslezské dorostenecké lize?
„Kádr posílil, nově se do něj zapojil
ze Sigmy vrátivší se Přikryl, který
střílí hodně branek, comeback ohlásili také Gottwald s Makowskim.
Na Kroměříž ztrácíme pouhých pět
bodů, takže tým určitě není bez šancí na dobré umístění.“
Bohužel dorost ´U17´ se
v podzimní části pohyboval
na opačném pólu. Jak jste se s tím
snažili vypořádat?
„Především je potřeba vysvětlit, že
oba týmy mladších dorostenců odehrají jaro novým způsobem, kdy se
osmnáctičlenný peloton rozdělí na
dvě skupiny po devíti, v nichž se hraje
systémem každý s každým. ´Šestnáctka´ bohužel doplatila na výkony star-

ní
ších spoluhráčů, protože pro zařazení
vě
do skupiny bylo rozhodující právě
umístění ´sedmnáctek´. Nejvíc na
k,
tento model doplatil Frýdek-Místek,
který byl v nižší věkové kategorii po
epodzimu na třetím místě. Pro zlepšerie
ní výkonnosti jsme do starší kategorie
ppřesunuli několik hráčů z ´U16.“
Starší žáci ´U15 si v přípraavě vedli také velice dobře,
že?
„Kromě zápasu s vrstevníky
Sparty všechna utkání vyhráli,
takže můžeme být mírnými optimisty. Ztráta na vedoucí trojicii
mv žákovské lize je poměrně významme
ná, ladění formy ale směřujeme
up
k prestižnímu turnaji Nike Cup
2015 v Praze za účasti dvacítky
kvalitních družstev, po pěti z Čech
a Moravy, devět ze Slovenska, poslední účastník bude mít tzv. divokou kartu. Hraje se od desátého do
dvanáctého dubna. Naopak u týmu
do čtrnácti let se musíme snažit především odlepit ode dna.“
A co kategorie mladšího
žactva?
„V obou případech, tedy ´U13 a ´U12,
se projevila stabilizovanost, která působí na tým příznivě, pokud zůstanou
u kluků stejní trenéři. Velkou radost
nám udělala drobotina, která vyhrála
silně obsazený turnaj v Němčicích,
kde porazila Spartu Praha, Baník
Ostrava či Zbrojovku Brno!“

“

O tom, že bychom
Honzovi Koudelkovi
znemožnili reprezentaci, jsme ani na okamžik neuvažovali. Je
to ohromná příležitost a v klubu ctíme
filozofii, že reprezentace naší země je pro
hráče vždy nejvyšší
imperativ.

GSM a trenér prostějovských fotbalistů František Jura o jarní sezóně:

„Tým je motivován a připraven prokázat
v klíčových utkáních své kvality“
Nejméně příjemné období roku
po fotbalové stránce je za námi.
Tým 1.SK Prostějov pod vedením generálního sportovního
manažera a hlavního trenéra „áčka“ Františka Jury (na snímku) se
chystá vstoupit do finiše třetího
ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. S perspektivním týmem
domácích odchovanců soustředěných kolem zkušené osy týmu
přitom pomýšlí na příčky nejvyšší. Jestli mu dá zimní příprava za
pravdu, a jaká čeká jeho svěřence
druhá polovina sezóny, odhalí
čtenářům Večerníku následující
exkluzivní rozhovor...
●● Tradiční otázka na úvod, jak byste
celkově zhodnotil zimní přípravu?
„Lapidárně shrnuto, jsem asi stejně jako
ostatní rád, že ji máme za sebou. (úsměv)
Více než dva zimní měsíce jsou náročné
nejen fyzicky, ale pro hráče i realizační
tým také psychicky. Kdyby nebylo většího počtu zraněných v jejím závěru,
hodnotil bych letošní zimní přípravu
jednoznačně pozitivně. Vezmeme-li čistě
výsledkové hledisko, máme na kontě tři
vítězství a dvě remízy s kvalitními soupeři při aktivním skóre třináct ku osmi. To
pro pozitivní dojem a psychickou pohodu není špatné. Na druhou stranu duely
s Meteorem Praha či Štěchovicemi se jistě daly zvládnout lépe.“
●● V čem jsou dle vás největší úskalí
zimních příprav?
„Problémem bývá samozřejmě adekvátní terén. Hodiny strávené na umělém povrchu, který není vždy optimální, nechá
nepříznivé stopy nejen na zkušenějších
hráčích. Pro ty je navíc zcela logicky problémem dostatečná motivace v přípravných zápasech. Zažili jich za svou kariéru
už spoustu, navíc obvykle nemusí bojovat o místo v základní sestavě, jako jejich
mladší spoluhráči. Tak to prostě je.“

●● Vyšlo vám tedy přípravné období
podle plánů?
„Řekl bych tak napůl. Zatímco v první
části jsme se zaměřili na defenzivu, kterou otestovali druholigoví soupeři Opava
a Zlín, v závěrečných třech týdnech jsme
potřebovali doladit ofenzivní činnost
a celkovou souhru týmu. V tomto nám
samozřejmě zranění útočně zaměřených
fotbalistů - Šteigla, Machálka i Kroupy
- nabourala plány, byť jsme plán přípravy
naplnili.“
●● Jedinou zimní změnou v hráčském
kádru byl post stopera, kde Hlocha nahradil Sus. Jak tuto změnu vnímáte?
„Jedná se o rozdílné typy hráčů, takže srovnání není v tomto případě na místě. Každopádně v osobě Martina k nám přišel
zkušený obránce schopný dirigovat zadní
řady, který se bezproblémově začlenil do
kolektivu. Jeho ligové zkušenosti byly
v přípravě patrné, byť kvality plně odhalí
až mistrovské zápasy. Avizovali jsme, že
chceme tým posílit, což se nám myslím
podařilo.“
●● S týmem se připravovalo množství dorostenců. Koho uvidíme na jaře
v „A“ týmu?
„Chtěl bych zdůraznit, že se snažíme
maximálně vyjít vstříc rozvíjení talentu
naší mládeže. Ve chvíli, kdy hráč chce vyzkoušet tým z vyšší soutěže, v přípravném
období mu tuto příležitost bez problémů
umožníme, a pokud nám dotyčný trenér
avizuje, že hráč bude zařazen do základní
sestavy, administrativně se dohodneme.
Nechceme ale, aby naši hráči zahřívali
lavičku týmu z vyšší soutěže. To je kontraproduktivní i pro ně samotné.“
●● Máte na mysli někoho konkrétního?
„Už loni na podzim někteří zkoušeli
štěstí ve Zbrojovce a teď v zimě v dalších ligových klubech, přičemž až na
jednu výjimku se všichni vrátili zpět
do Prostějova. Možná je někdy podobného cestování třeba, aby si hráč
vše srovnal v hlavě a stanovil priority

1.SK Prostějov – TJ Štěchovice
0:2 (0:1)
Branky: 32. Říha, 90. Tamou

RSM Hodonín – 1.SK Prostějov
0:2 (0:0)
Branky: 75. (p), 78. Koudelka
1.SK Prostějov – FC Hlučín 1:3 (0:1)
Branky: 62. Fládr - 14., 67. a 71 (p)
Heinik

jak dopadne msfl
podle veèerníku
1. Sigma Olomouc B
2. 1.SK Prostìjov
3. Kromìøíž
4. Slovácko B
5. Zábøeh
6. Vyškov
7. Unièov
8. Hluèín
9. Zlín B
10. Tøebíè
11. 1.HFK Olomouc
12. Orlová
13. Hulín
14. Bøeclav
15. Líšeò
16. Opava B

“

Druhou šanci vracejícím se
odchovancům dáváme a je to
ku prospěchu obou stran, hráče
i klubu. Třetí šanci ale už nikomu
nabízet nebudeme!

●● Přejděme teď k jarní části sezóny.
Ambice jsou v tomto ročníku skutečně pouze ty nejvyšší, jak bylo koncem
uplynulého roku proslýcháno?
„Do každého zápasu vstupujeme s předsevzetím jej vyhrát, z tohoto pohledu samozřejmě usilujeme o metu nejvyšší. Vstupujeme do druhé části naší třetí sezóny
v MSFL, v níž jsme zatím obsazovali pomyslné bronzové medaile. Hrajeme stále
na špici, takže prostějovský fotbal jde z tohoto pohledu stále nahoru a já bych chtěl,
abychom v tomto trendu pokračovali.“

●● Úvod ale bude mimořádně těžký...
„To máte pravdu. První kolo na půdě
zachraňujícího se 1.HFK Olomouc,
pak utkání s dvěma rezervami prvoligových týmů, byť v případě Sigmy
to v tomto ročníku neplatí. Navíc
do úvodu nenaskočíme v optimální
sestavě, takže se v případě černého
scénáře můžeme dívat na naše konkurenty z většího bodového odstupu.
Tým ale motivován je, kluci jsou připraveni prokázat v klíčových utkáních
své kvality.“

● Konkurenci máte jistě zmapovánu,
●●
k
koho považujete za nejtěžšího soupeře
v boji o zmíněné přední příčky?
„„Bezesporu to bude rezerva olomoucké
SSigmy. O lecčems svědčí společné sousstředění s prvním týmem v Turecku,
ccož je pro třetiligový výběr něco nevíddaného. Hned v úvodu jarní sezóny si
´´áčko´ upevnilo vedoucí pozici ve druhhé lize, což přinese výhody i rezervnímu
ttýmu. Tradičně silná, byť bez postupovvých ambicí, bude i rezerva Slovácka.
V
Vnímáme ambice Kroměříže, stejně
ja
jako sílu Zábřehu, který se po problém
mech opět vrátil do hry a poskládal minnimálně stejně kvalitní tým, jako měl na
ppodzim.“
●● Nejatraktivnější zápas druhé polo●
vviny sezóny tedy máme za dveřmi?
„„Pokud narážíte na první domácí utkání se
SSigmou ´B´, asi máte pravdu. Pevně věřím
me, že si naši fanoušci uvědomí důležitost
ttohoto zápasu nejen jako úvodního dom
mácího, ale také z hlediska útoku na první
ppříčku. Přestože by v případě neúspěchu
nnebylo vše ztraceno, pozice na čele soutěžže by se nepochybně ztížila. Navíc už doppředu víme, že nám bude chybět zraněný
ŠŠteigl a jeden z tahounů týmu Koudelka,
kkterý bude na šampionátu v malé kopané.
S těmito nepříjemnostmi se ale musíme
umět vypořádat a nabídnout našim fanouškům kvalitní fotbalový zážitek.“
●● Do budoucnosti prostějovského
fotbalu můžeme hledět s optimismem?
„Jsem o tom pevně přesvědčen. Kolem
zkušené osy týmu jsou soustředěni
hráči ročníků 1992 až 1997, kteří teprve fotbalově vyzrají. V každém dalším
mládežnickém ročníku dorostu a starších žáků máme minimálně jednoho
až dva hráče, kteří již teď prokazují, že
mají předpoklad se prosadit do elitního výběru. Třeba v ročníku 2000 jich
bude možná i víc. Pokud je v Prostějově
udržíme, nemusíme se o fotbal v našem
městě obávat.“ (úsměv)
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1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – SK Sigma Olomouc „B“
1.FC Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – SK Spartak Hulín
FK Slavia Orlová – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – SK Sulko Zábřeh
FC Fastav Zlín „B“ – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – MFK Vyškov
1.SK Prostějov – SK Líšeň
SK Uničov – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Horácký FK Třebíč
SK Hanácká Slavia Kroměříž – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Městský SK Břeclav
Slezský FC Opava „B“ – 1.SK Prostějov
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soupiska na jarní èást sezóny 2014/2015
jméno

èíslo dresu

narozen

status

Tomáš Bureš
Zdeněk Kofroň

20
1

brankáøi
1978
1987

Aleš Rus
Pavel Krejčíř
Martin Sus
Martin Hirsch

8
2
24
19

obránci
1994
1983
1989
1989

1. SK Prostějov
host. Horní Štěpánov
host. Zbrojovka Brno
1. SK Prostějov

Zdeněk Fládr
Lukáš Petržela
Josef Pančochář
Lukáš Zelenka
Jan Koudelka
Tomáš Langer
Jan Šteigl
Michal Sečkář

17
7
9
13
12
22
16
18

záložníci
1994
1997
1991
1979
1992
1994
1995
1996

1. SK Prostějov
1. SK Prostějov
1. SK Prostějov
1. SK Prostějov
host. Boskovice
1. SK Prostějov
1. SK Prostějov
1. SK Prostějov

Milan Machálek
Tomáš Zatloukal
Karel Kroupa

11
10
3

útoèníci
1994
1986
1980

1. SK Prostějov
1. SK Prostějov
host. Zbrojovka Brno

1. SK Prostějov
1. SK Prostějov

Realizaèní tým:
trenér + GSM
asistent trenéra
vedoucí mužstva
masér
fyzioterapeut

František Jura
Roman Popelka
Martin Musil
Marek Roba
Michael Polák

ZMÌNY V KABINÌ
Odchody:
Pavel Hloch
Martin Soušek

hostování
ukončení angažmá ze studijních důvodů

FK Fotbal Třinec

Pøíchody:
Martin Sus

hostování ze Zbrojovky Brno

LOS JARNÍ ÈÁSTI MSFL sezóna 2014/2015

SFC Opava – 1.SK Prostějov 0:0
FC FASTAV Zlín – 1.SK Prostějov
1:1 (0:0)
Branky: 57. Železník – 73. Koudelka

i cesty, jak jich nejlépe dosáhnout. Příkladem může být třeba Sečkář, který si tuto
anabázi také vyzkoušel a včas pochopil,
o co jde. Teď během zimní přípravy udělal rapidní pokrok po individuální i taktické stránce a určitě ho zařadíme do kádru
„áčka“ pro jarní sezónu. Tím zároveň odpovídám na předcházející otázku. Vyloučen není ani start Přikryla, který se vrátil
z olomoucké Sigmy, nebo Sikory. Druhou šanci těmto vracejícím se odchovancům dáváme a je to ku prospěchu obou
stran, hráče i klubu. Třetí šanci ale už nikomu nabízet nebudeme!“
●● V předchozích obdobích docházelo k častým změnám na místě vedoucího týmu, je tentokrát vše při starém?
„Na této pozici ano, oproti tomu zase
jsme se ale museli rozloučit s masérem
Radkem Kuchařem, pro něhož byl problém sladit pracovní povinnosti s fotbalem. Kvalitativně jej nahradil Marek
Roba.“

Kdy, kde a s kým „eskáèko“ v jarní èásti msfl?
sobota 21. 3. 2015
sobota 28. 3. 2015
neděle 5. 4. 2015
sobota 11. 4. 2015
neděle 19. 4. 2015
sobota 25. 4. 2015
neděle 3. 5. 2015
středa 6. 5. 2015
sobota 9. 5. 2015
neděle 17. 5. 2015
sobota 23. 5. 2015
pátek 29. 5. 2015
sobota 6. 6. 2015
neděle 14. 6. 2015

18. kolo, nedìle 22. bøezna,
15.00 hodin:

Opava „B“ - Zlín „B“ (10:30), Zábřeh - Líšeň, Orlová - Uničov (10:15), Hulín - Třebíč (sobota 21. 3.,
15:00), 1. FC Slovácko „B“ - Kroměříž (10:15), Sigma
Olomouc „B“ - Břeclav (10:15), 1.HFK Olomouc 1. SK Prostějov (sobota 21. 3., 13:00 - podzimní
výsledek: 0:5), Vyškov – Hlučín (sobota 21. 3.,
15:00)
19. kolo, nedìle 29. bøezna,
15.00 hodin:

Vyškov - Opava „B“ (sobota 28. 3., 15:00), Hlučín
– 1.HFK Olomouc (sobota 28. 3., 15:00), 1. SK
Prostějov - Sigma Olomouc „B“ (sobota 28. 3.,
15:00 - 1:1), Břeclav - 1. FC Slovácko „B“ (sobota 28.
3., 15:00), Kroměříž - Hulín (sobota 28. 3., 15:00),
Třebíč - Orlová (sobota 28. 3., 15:00), Uničov - Zábřeh
(10:15), Líšeň - Zlín „B“ (sobota 28. 3., 15:00)
20. kolo, nedìle 5. dubna,
15.30 hodin:

- Hlučín (10:15), 1.HFK Olomouc - Vyškov (sobota (sobota 25. 4., 16:30), Zábřeh - 1.SK Prostějov (so- Prostějov - Líšeň (sobota 9. 5., 16:30 - 3:0), Břeclav
bota 25. 4., 16:00 - 1:1), Břeclav – Zlín „B“ (sobota - Uničov (sobota 9. 5., 16:30), Kroměříž - Třebíč (so4. 4., 14:30)
25. 4., 16:00), Kroměříž - Líšeň (pátek 24. 4., 18:00), bota 9. 5., 16:30)
Třebíč - Uničov (sobota 25. 4., 16:00)
21. kolo, nedìle 12. dubna,
15.30 hodin:

1.HFK Olomouc - Opava „B“ (sobota 11. 4., 15:30),
Vyškov - Sigma Olomouc „B“ (sobota 11. 4., 15:30),
Hlučín - 1. FC Slovácko „B“ (sobota 11. 4., 15:30),
1.SK Prostějov - Hulín (sobota 11. 4., 15:30 - 2:0),
Břeclav - Orlová (sobota 11. 4., 15:30), Kroměříž Zábřeh (pátek 10. 4., 18:00), Třebíč - Zlín „B“ (sobota
11. 4., 15:30), Uničov – Líšeň (10:15)
22. kolo, nedìle 19. dubna,
16.00 hodin:

Opava „B“ - Uničov (10:30), Líšeň - Třebíč (sobota
18. 4., 16:00), Zlín „B“ - Kroměříž (10:30), Zábřeh
- Břeclav, Orlová - 1.SK Prostějov (10:15 - 0:1),
Hulín - Hlučín (sobota 18. 4., 16:30), 1. FC Slovácko
„B“ - Vyškov (10:15), Sigma Olomouc „B“ - 1.HFK
Olomouc (10:15)
23. kolo, nedìle 26. dubna,
16.00 hodin:

Opava „B“ – Líšeň (10:30), Zlín „B“ - Uničov (10:30),
Zábřeh – Třebíč, Orlová - Kroměříž (10:15), Hulín - Sigma Olomouc „B“ - Opava „B“ (10:15), 1.HFK
Břeclav (sobota 4. 4., 15:30), 1. FC Slovácko „B“ – Olomouc - 1. FC Slovácko „B“ (sobota 25. 4., 14:30),
1.SK Prostějov (10:15 - 1:3), Sigma Olomouc „B“ Vyškov - Hulín (sobota 25. 4., 16:00), Hlučín - Orlová

24. kolo, nedìle 3. kvìtna,
16.30 hodin:

Opava „B“ - Třebíč (10:30), Uničov - Kroměříž
(10:15), Líšeň - Břeclav (sobota 2. 5., 16:30), Zlín „B“
– 1.SK Prostějov (10:30 - 1:1), Zábřeh – Hlučín,
Orlová - Vyškov (sobota 2. 5., 16:30), Hulín - 1.HFK
Olomouc (sobota 2. 5., 16:30), 1. FC Slovácko „B“ Sigma Olomouc „B“ (10:15)
dohrávané 17. kolo, støeda
6. kvìtna, 17.00 hodin:

26. kolo, nedìle 17. kvìtna,
16:30 hodin:

Opava „B“ - Kroměříž (10:30), Třebíč - Břeclav (sobota 16. 5., 16:30), Uničov - 1.SK Prostějov (10:15
- 2:0), Líšeň - Hlučín (sobota 16. 5., 16:30), Zlín „B“
- Vyškov (10:30), Zábřeh - 1.HFK Olomouc, Orlová Sigma Olomouc „B“ (sobota 16. 5., 16:30), Hulín - 1.
FC Slovácko „B“ (sobota 16. 5., 16:30)
27. kolo, nedìle 24. kvìtna,
16:30 hodin:

Hulín - Opava „B“ (sobota 23. 5., 16:30), 1. FC
Hlučín – Opava „B“, 1.SK Prostějov – Vyškov (3:6), Slovácko „B“ - Orlová (10:15), Sigma Olomouc
Břeclav - 1.HFK Olomouc (16:30), Kroměříž - Sigma Ol- „B“ - Zábřeh (10:15), 1.HFK Olomouc - Zlín „B“
omouc „B“ (18:00), Třebíč - 1. FC Slovácko „B“, Uničov (sobota 23. 5., 16:30), Vyškov - Líšeň (sobota 23. 5.,
- Hulín (16:30), Líšeň – Orlová, Zlín „B“ - Zábřeh
16:30), Hlučín - Uničov (sobota 23. 5., 16:30), 1.SK
Prostějov - Třebíč (sobota 23. 5., 16:30 - 0:1),
Břeclav – Kroměříž (sobota 23. 5., 16:30)
25. kolo, nedìle 10. kvìtna,
16:30 hodin
28. kolo, nedìle 31. kvìtna,

1. FC Slovácko „B“ – Opava „B“ (10:15), Sigma Olo16:30 hodin:
mouc „B“ - Hulín (10:15), 1.HFK Olomouc - Orlová
(sobota 9. 5., 14:30), Vyškov - Zábřeh (sobota 9. 5., Opava „B“ - Břeclav (10:30), Kroměříž - 1.SK
16:30), Hlučín - Zlín „B“ (sobota 9. 5., 16:30), 1.SK Prostějov (pátek 29. 5., 18:00 - 1:1), Třebíč - Hlučín

(sobota 30. 5., 16:30), Uničov - Vyškov (10:15), Líšeň
- 1.HFK Olomouc (sobota 30. 5., 16:30), Zlín „B“ Sigma Olomouc „B“ (sobota 30. 5., 10:30), Zábřeh - 1.
FC Slovácko „B“, Orlová – Hulín (sobota 30. 5., 16:30)
29. kolo, nedìle 7. èervna,
16:30 hodin:

Orlová - Opava „B“ (sobota 6. 6., 16:30), Hulín Zábřeh (sobota 6. 6., 16:30), 1. FC Slovácko „B“
- Zlín „B“ (10:15), Sigma Olomouc „B“ - Líšeň
(10:15), 1.HFK Olomouc - Uničov (sobota 6. 6.,
16:30), Vyškov - Třebíč (sobota 6. 6., 16:30), Hlučín
- Kroměříž (sobota 6. 6., 16:30), 1.SK Prostějov Břeclav (sobota 6. 6., 16:30 - 3:4)
30. kolo, nedìle 14. èervna,
16:30 hodin:

Opava „B“ - 1.SK Prostějov (10:30 - 1:3), Břeclav
- Hlučín (sobota 13. 6., 16:30), Kroměříž - Vyškov
(pátek 12. 6., 18:00), Třebíč - 1.HFK Olomouc (sobota 13. 6., 16:30), Uničov - Sigma Olomouc „B“
(10:15), Líšeň - 1. FC Slovácko „B“ (sobota 13. 6.,
16:30), Zlín „B“ - Hulín (sobota 13. 6., 10:30), Zábřeh
- Orlová (sobota 13. 6., 16:00)

Dvoustranu připravil
Tomáš Kaláb

Pondělí 16. března 2015
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fotbal

Divizní jaro odstartuje pro Urèice v nedìli

Určice vede vstříc záchraně kouč Petr Gottwald
„Všichni jsou pozitivně naladěni a těší se...“
EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
VOR
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
URČICE Pouze jedenáct bodů
v šestnácti podzimních střetnutích se podařilo uhrát fotbalistům Určic. I proto se mužstva
před startem zimní přípravy
ujal nový trenér Petr Gottwald
(na snímku), jehož úkolem je
pozvednout výkony i výsledky mužstva a dovést hráče
k záchraně divizní příslušnosti.
První krok mohou jeho hráči
udělat již tuto neděli od 15.00
hodin na domácí půdě proti
čtrnáctému Lískovci.
●● Jak hodnotíte zimní přípravné období?
„S přípravou jsem víceméně spokojen, protože jsme kromě zrušeného sobotního utkání odehráli
všechny zápasy, které jsme měli
naplánované. Hledali jsme vhodné
složení i herní systém, navíc pracujeme na taktice, s níž půjdeme
do domácích a venkovních utkání.
Teď už vše jen dolaďujeme. Bohužel nás trápila marodka, proto nechávám týden před startem kluky
trošičku odpočinout, ať jsou zdraví a nažhavení. Všichni se těší, už
chtějí odstartovat.“
●● Celkově panuje v mužstvu
pozitivní atmosféra?
„Ano. Není tam nikdo, kdo by
měl strach nebo trému. Všichni
jsou pozitivně naladěni, i ti méně
zkušení. S nimi se snažíme mluvit,
motivovat je a naučit správně koncentrovat.“
●● Zmínil jste neblahý zdravotní stav. Daří se vám tenčit marodku?

„Machynek se již po těžkém koňaru zapojil do tréninkového proval.
cesu a ve středu poprvé trénoval.
azy
Michal Pavel má natažené vazy
ním
v kotníku, ale i on před prvním
chal
zápasem určitě naskočí, Michal
no,
Trajer měl pohmožděné stehno,
lekdostal týden klid a chodí na elekude
troléčbu. Od pondělí už však bude
hystaktéž trénovat a budeme se chystat na první střetnutí.“
●● Máte už jasno o základní sestavě?
„Kostra týmu je daná. Kvituju to,
sou
že mezi nimi kromě Trajera nejsou
ám,
absentéři. V hlavě už sestavu mám,
měale mohou tam nastat nějaké změny, třeba v rozestavení.“
●● Šlo by z vašich herních záměměrů něco prozradit?
čka
„Do brány nastoupí jako jednička
ilan
Míra Nejezchleb, protože Milan
Piták měl autonehodu. Zlomill si
nos a byl trochu pohmožděný, prvude
ní zápas tak nebude chytat a bude
zicí
se v něm muset spokojit s pozicí
htěl
dvojky. Dál bych to zatím nechtěl
ůže
odtajňovat, ale osa je jasná. Může
nese stát, že se někdo zraní nebo onemocní, ale zhruba tak, jak jsme nastupovali teď ke konci, by to mělo
vypadat.“
●● Začínáte doma s Lískovcem.
em.
odMůže už tento první zápas hodně napovědět?
„Myslím si, že ano. Určice majíí na
Lískovec čtyřbodovou ztrátu, jee to
mančaft, který také hraje o záchranu. A vítěz nadcházejícího souboje
bude mít v dalších zápasech trochu jednodušší roli, je to takový
ten souboj o šest bodů. Měli bychom tedy jednoznačně vyhrát,
chceme se totiž v boji o záchranu
posouvat v tabulce o nějaké příčky
výš. Za dva měsíce se nedá kádr
změnit tak, abychom mohli pomýšlet na vítězství v každém utkání, budeme se ale ubírat k tomu,
abychom bodovali v každém zápase. Máme situaci těžší v tom, že se

jméno
jmén

Foto: Josef Popelka

Máme to těžší v tom, že se nemůžeme spoléhat pouze na domácí
vítězství a musíme bodovat i venku.

Nepohyboval jsem se v divizi, nemám zmapovanou většinu mančaftů, takže na tuto otázku nemohu bohužel odpovědět.“
●● A prvního soka se vám podařilo zmapovat?

narozen

brankáøi
Mirosl NEJEZCHLEB 1989
Miroslav
Milan PITÁK
1992

nemůžeme spoléhat pouze na domácí vítězství a musíme bodovat
i venku.“
●● Připouštíte si i variantu, že
by to s Lískovcem nemuselo vyjít?
„Ano, připouštím. Budeme ale
dělat vše pro to, aby to tak nedopadlo. Nemusí se nám dařit, můžeme mít smůlu nebo Lískovec
bude extrémně lepší a projeví se
to na hřišti. Bude to první zápas
a o to více bychom se museli snažitt
v těch dalších, abychom prokázali kvalitu, že na divizi máme.“
●● Kam by Určice mělyy
patřit?
„To je strašně těžké hodhoddnotit. Divizní man
nmančafty příliš neznám
m,,
m
neznám,
nedovedu odhadodhaddnout jejich síluu
a kvalitu, tudížž
to porovnání
je těžší.

“

TJ S
SOKOL URÈICE
–S
SOUPISKA JARO
2015:

„Je to farma Frýdku-Místku, která je odkázána na fakt, co jim tam
pošlou... Teď to budou mít ztížené v tom, že Frýdek hraje také
v neděli, ve tři hodiny v Kolíně.
Budou se tak muset spokojit se

obránci
Marek HLOCH
Michal SKOPALÍK
Micha
Ivo ZB
ZBOŽÍNEK
Lukáš ZELINA

1996
1985
1977
1995

záložníci
Domin BOKŮVKA
Dominik
Patrik HOCHMAN
Lubomír MACHYNEK
Lubom
Michal PAVEL
Micha
David PEKAŘ
Martin SVOZIL
Tomáš ZAPLETAL
Vít KO
KOPEČNÝ

1991
1990
1994
1995
1994
1985
1993
1994

útoèníci
Petr H
HALOUZKA
1992
Petr H
HALUZA
1989
Tomáš LOS
1985
Michal TRAJER
Micha
1989
Patrik ZAPLETAL
1996
Přišli: Halouzka (návrat z farmy
v Čechovicích),
Čech
Hloch (hostování
z 1.SK Prostějov), Trajer (návrat
z Rakou
Rakouska), Pekař a Kopečný (oba
hostová
hostování z 1.SK Prostějov)
Odešli: Michal Ján (hostování
Čech
v Čechovicích),
David Javořík, RaVa
dim Vaněk
(oba hostování v Kojetíně), Adam Josif, Roman Vasiljev
ko hostování z Olomouce),
(oba konec
Wal (konec hostování z KosJan Walter
telce na Hané).
Realizaèní tým:
Trenér: Petr GOTTWALD
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav
PETRUŽELA

Sekretář: Petr KOUŘIL

svým mančaftem. Nesmíme se ale
uspokojit a musíme prodat to, co
jsme v uplynulých dvou měsících
v Určicích natrénovali. To se budeme snažit ukázat v jakémkoliv
mistrovském utkání.“

AKCE prodloužena

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny
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Rozlosování divize „E“ - jarní èást:
18. kolo, sobota 21. bøezna, 15.00 hodin:

Přerov - Velké Karlovice, Kozlovice - Rýmařov (neděle 22. března, 15.00),
Vítkovice - Valašské Meziříčí, Havířov - Slavičín (neděle 22. března, 10.15),
Brumov - Hranice (neděle 22. března, 10.15), Určice - Lískovec (neděle 22.
března, 15.00), Mohelnice - Nový Jičín, Dolní Benešov - Petrovice.
19. kolo sobota 28. bøezna, 15.00 hodin:

23. kolo sobota 25. dubna, 16.00 hodin:

Určice - Přerov (neděle 26. dubna, 16.00), Mohelnice - Brumov, Dolní
Benešov - Havířov, Petrovice - Vítkovice, Nový Jičín - Kozlovice, Lískovec
- Velké Karlovice (neděle 26. dubna, 16.00), Hranice - Rýmařov, Slavičín Valašské Meziříčí (neděle 26. dubna, 10.15).
24. kolo sobota 2. kvìtna, 16.30 hodin:

Dolní Benešov - Přerov, Petrovice - Mohelnice, Nový Jičín - Určice, Lísko- Přerov - Slavičín, Valašské Meziříčí - Hranice, Rýmařov - Lískovec, Velké
vec - Brumov (18.00), Hranice - Havířov, Slavičín - Vítkovice (neděle 29. Karlovice - Nový Jičín, Kozlovice - Petrovice (neděle 3. května, 16.30), Vítbřezna, 10.15), Valašské Meziříčí - Kozlovice, Rýmařov - Velké Karlovice.
kovice - Dolní Benešov, Havířov - Mohelnice (neděle 3. května, 10.15), Brumov - Určice (neděle 3. května, 10.15).

27. kolo sobota 23. kvìtna, 16.30 hodin:

Havířov - Přerov (neděle 24. května, 10.15), Brumov - Vítkovice (neděle 24.
května, 10.15), Určice - Kozlovice (neděle 24. května, 16.30), Mohelnice
- Velké Karlovice, Dolní Benešov - Rýmařov, Petrovice - Valašské Meziříčí,
Nový Jičín - Slavičín, Lískovec - Hranice.
28. kolo sobota 30. kvìtna, 16.30 hodin:

Přerov - Lískovec, Hranice - Nový Jičín, Slavičín - Petrovice (neděle 31.
května, 10.15), Valašské Meziříčí - Dolní Benešov, Rýmařov - Mohelnice,
Velké Karlovice - Určice, Kozlovice - Brumov (neděle 31. května, 16.30),
Vítkovice - Havířov.

20. kolo sobota 4. dubna, 15.30 hodin:
25. kolo sobota 9. kvìtna, 16.30 hodin:

Přerov - Rýmařov, Velké Karlovice - Valašské Meziříčí, Kozlovice - Slavičín
(neděle 5. dubna, 15.30), Vítkovice - Hranice, Havířov - Lískovec (neděle 5. Brumov - Přerov (neděle 10. května, 10.15), Určice - Havířov (neděle 10.
dubna, 10.15), Brumov - Nový Jičín (neděle 5. dubna, 15.30), Určice - Pet- května, 16.30), Mohelnice - Vítkovice, Dolní Benešov - Kozlovice, Petrorovice (neděle 5. dubna, 15.30), Mohelnice - Dolní Benešov.
vice - Velké Karlovice, Nový Jičín - Rýmařov, Lískovec - Valašské Meziříčí,
Hranice - Slavičín.

29. kolo sobota 6. èervna, 16.30 hodin:

Vítkovice - Přerov, Havířov - Kozlovice (neděle 7. června, 10.15), Brumov
- Velké Karlovice (neděle 7. června, 10.15), Určice - Rýmařov (neděle 7.
června, 16.30), Mohelnice - Valašské Meziříčí, Dolní Benešov - Slavičín,
Petrovice - Hranice, Nový Jičín - Lískovec.

21. kolo sobota 11. dubna, 15.30 hodin:
17. kolo, støeda 13. kvìtna, 17.00 hodin:

30. kolo sobota 13. èervna, 16.30 hodin:

Mohelnice - Přerov, Dolní Benešov - Určice, Petrovice - Brumov, Nový Jičín
- Havířov, Lískovec - Vítkovice (neděle 12. dubna, 15.30), Hranice - Kozlo- Petrovice - Přerov, Nový Jičín - Dolní Benešov, Lískovec - Mohelnice, Hra- Přerov - Nový Jičín, Lískovec - Petrovice, Hranice - Dolní Benešov, Slavičín
vice (16.00), Slavičín - Velké Karlovice (neděle 12. dubna, 10.15), Valašské nice - Určice, Slavičín - Brumov, Valašské Meziříčí - Havířov, Rýmařov - Vít- - Mohelnice (neděle 14. června, 10.15), Valašské Meziříčí - Určice (neděle
kovice, Velké Karlovice - Kozlovice.
14. června, 16.30), Rýmařov - Brumov, Velké Karlovice - Havířov, KozloviMeziříčí - Rýmařov.
ce - Vítkovice (neděle 14. června, 16.30).
22. kolo sobota 18. dubna, 16.00 hodin:

26. kolo sobota 16. kvìtna, 16.30 hodin:

Aktuální reportáže, fotogalerie
Přerov - Valašské Meziříčí, Rýmařov - Slavičín, Velké Karlovice - Hranice,
Kozlovice - Lískovec (neděle 19. dubna, 16.00), Vítkovice - Nový Jičín, Havířov - Petrovice (neděle 19. dubna, 10.15), Brumov - Dolní Benešov (neděle 19. dubna, 10.15), Určice - Mohelnice.

Přerov - Hranice (neděle 17. května, 10.15), Slavičín - Lískovec, Valašské
Meziříčí - Nový Jičín, Rýmařov - Petrovice, Velké Karlovice - Dolní Benešov,
Kozlovice - Mohelnice (neděle 17. května, 16.30), Vítkovice - Určice, Havířov - Brumov (neděle 17. května, 10.15).

i videa hledejte po celou sezónu na
www.vecernikpv.cz
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fotbal

V krajském pøeboru se chce regionální trio stabilizovat

Defenzivnější Kralice
chtějí do osmičky
přemýšlel nad tím, jaký styl hry pro
stávající složení zvolit. Hráče jsem
totiž velice dobře znal a jsem spokojen. Přebudoval jsem systém, je defenzivnější. Hodně času jsme strávili
u tabule, abych klukům vysvětlil, jak
si představuji, kdo se bude kde objevovat a neobjevovat,“ poznamenal
Gottwald.
Samotné zvykání si na nové schéma
podle něj ještě alespoň půl roku potrvá, přesto je optimistou. „Bylo to
náročnější. Je to pro ně něco jiného
než poslední tři roky. Pokud se nám
podaří udržet nastolený trend, tak to
bude dobré,“ sdělil.
Cíle jsou tak vyšší než pouhá záchrana v soutěži. „Je to poskládané minimálně na lepší polovinu tabulky, to
bych byl spokojen. Horší umístění
by už neodráželo situaci, která tu je.
Nehrajeme si na Barcelonu, ale styl
to vhodně zvolený k tomu, co jsme
schopni uhrát. Nehrajeme na krásu
ale na body, byť třeba brejkové akce
v Holici byly tak krásné, že jsme museli zatleskat,“ zmínil Répal.
A podobně to vidí i jeho kolega
z trenérské lavičky. „Zlatý střed by
byl ideální. Dalším cílem je hrát
s co nejvíce odchovanci a kmenovými
hráči Kralic, aby se zlevnil chod klubu. Novotný a Troneček vytažení na
podzim z ‚béčka‘ se jeví velice dobře.
Stále mě ale trochu trápí defenziva,
kterou se na malých hřištích nepodařilo vybrousit,“ uvedl Gottwald s tím,
že raději vyhrávat 2:0 než 4:2. (jim)

Určice v zimě vyhrávaly,
Klenovice v přípravě ne
PROSTĚJOVSKO Uplynulé víkendy a někdy i pracovní dny patřily na fotbalových trávnících přípravným utkáním, což pro celky
z nižších soutěží bude pokračovat
ještě v následujících dvou týdnech. Nejnabitější zápasový program z kvarteta zástupců v divizi
a krajském přeboru měly Určice.
Ty si naplánovaly celkem osm
střetnutí, přičemž sedm z nich
skutečně absolvovaly.
A po výsledkové stránce může být
trenér Petr Gottwald spokojen. Jeho
svěřenci dokázali zdolat dorost Sigmy, Rousínov, Kralice i Morkovice,
prohráli pouze na půdě Holice. Generálku si mužstvo odbylo již před
týdnem při již zmíněném vítězství
1:0 nad Morkovicemi, následný
souboj s rezervou Holice byl zrušen.
Nejlepším kanonýrem se stal s devíti
zásahy Tomáš Los.
Hodně napilno měly také Kralice.
Ty si naplánovaly a absolvovaly přesně o jeden zápas méně než Určice
a poraženy odešly jen ze soubojů
s Rousínovem a Určicemi. A vedle
brankostroje do sítě Olšan vyšli fotbalisté Kralic vítězně i ze soubojů
s Konicí a holickou rezervou.
Výrazně méně utkání naopak sehrály Klenovice. Ty si domluvily jen
čtyři soupeře a ve všech případech
prohrály. Nejprve se tak stalo s Čechovicemi při repríze loňských soubojů v I.A třídě, poté hráči Klenovic
vysoko prohráli na soustředění s divizními Mutěnicemi, poté o gól padli při přestřelce v Konici a na závěr se
starším dorostem 1.SK Prostějov.
Konici se mimo výhry nad Klenovicemi podařilo remizovat se Zábřehem a hned na úvod padla s Kralicemi. Nyní již přijdou na řadu souboje
o body. Určice začínají doma s Lískovcem, na vlastním trávníku vstoupí do jara také Kralice utkáním
s Litovlí a Konice proti Chválkovicím, ven zajíždějí pouze Klenovice.
A sice na půdu Hněvotína. (jim)

Pøáteláky Urèic:
SK Sigma Olomouc U19
– TJ Sokol Určice 1:3
TJ Framoz Rousínov
– TJ Sokol Určice 4:7
FC Kralice na Hané
– TJ Sokol Určice 1:3
1.HFK Olomouc
– TJ Sokol Určice 3:2
1.SK Prostějov U19
– TJ Sokol Určice 1:1
FC Kralice na Hané
– TJ Sokol Určice 1:1
FC Morkovice
– TJ Sokol Určice 0:1
1.HFK Olomouc „B“
– TJ Sokol Určice nehráno

Pøáteláky Kralic:
FC Kralice na Hané
– TJ Framoz Rousínov 1:2
FC Kralice na Hané
– 1.SK Prostějov U19 2:2
FC Kralice na Hané
– TJ Sokol Určice 1:3
FC Kralice na Hané
– TJ Sokol Olšany 9:0
Sokol Konice
– FC Kralice na Hané 1:3
FC Kralice na Hané
– TJ Sokol Určice 1:1
1.HFK Olomouc „B“
– FC Kralice na Hané 2:4
FC Kralice na Hané
– TJ Sokol Mostkovice nehráno

jméno

narozen

brankáøi
Petr STEVULA

1994

obránci
Jan DOČKAL
Jan HLAČÍK
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Jakub RÉPAL

1986
1995
1983
1987
1989

záložníci
Petr DOSTÁL
Petr KAWIJ
ALOIS LEXA
Jan NEČAS
Ondřej NOVOTNÝ
Ondřej PETRŽELA
Lukáš TRONEČEK
Pavel VALTR

1994
1987
1994
1977
1995
1989
1993
1983

útoèníci
Jiří KAMENOV
Jaroslav LEHKÝ
Michal NĚMEC

1989
1984
1990

Přišli: Kamenov (hostování z Mostkovic), Lexa (hostování z 1.SK Prostějov), Němec (hostování z Frýdlantu nad Ostravicí), Števula (hostování
z Určic).
Odešli: Ondřej Běhalík, Jakub Vitásek (oba konec hostování z 1.SK
Prostějov).

Realizaèní tým:
Trenér: Ivo GOTTWALD
Asistent: Pavel VALTR
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
Sekretář: Jan NOVOTNÝ

Hospodář: Josef BAROŠ

Konický kádr
zůstal pohromadě

KONICE Netradiční obrázek se
v zimě naskytl trenérskému duu Sokola Konice Romanu Jedličkovi (na
snímku) a Radku Řehákovi. Hráči
se totiž oproti minulosti nerozutekli
nikam pryč a naopak se z hostování
v Litovli a předtím v Určicích vrátil
kmenový hráč oddílu Martin Schön.
I proto tak převládá pozitivní nálada.
„Zimní příprava byla trochu odlišná
od těch předchozích. Nenastaly totiž
žádné velké změny a kádr zůstal pokupě, což je jen dobře. Výsledky jsou
až moc slušné, prohráli jsme jen první
utkání s Kralicemi, pak jsme remizovali se Zábřehem a porazili Rousínov
i Klenovice. Ani herně to nebylo hrozné, zkoušeli jsme různé věci,“ kvitoval
vše hrající asistent Radek Řehák.
A projevilo se to i na tréninkové účasti, zejména zpočátku se scházeli skoro všichni.
„Pak se k pracovním povinnostem přidal
i začátek semestru a zranění, takže to
hlavně první dny v týdnu nebylo dobré.
Není to ale jen náš problém, dnešní doba
fotbalu nenahrává,“ poukázal.
Aktuálně patří Konici dvanácté místo,
ovšem jen dva body před posledními
Chválkovicemi a čtyři body od sedmého „béčka“ Holice. „Tabulka je velice
vyrovnaná a od čtvrtého místa hrají
všichni o záchranu. Bude to tak ještě
velice zajímavá sezona a my musíme
chytnout začátek jako na podzim. Musíme jít ale zápas od zápasu, abychom
se co nejdříve mohli fotbalem hlavně
bavit,“ přeje si brzké vybudování dostatečného náskoku.

SOKOL KONICE
– SOUPISKA
JARO 2015
jméno

Foto: Jiří Možný
Výš zatím Konice nepomýšlí. „Na čele
jsou daleko silnější týmy a hlavní je,
aby mladí měli chuť do fotbalu, hráli
to pro zábavu a ne ze stresu. Žádné
utkání ale nebude jednoduché, může
to být i nervózní a vypjaté,“ očekává.
A na podzim byli jeho spoluhráči
velice aktivní při sbírání karet, získali
hned pětačtyřicet žlutých a tři červené.
„Fotbal je emotivní sport a my máme
možná emotivnější hráče. Pracujeme
na tom, ale každá mince má dvě strany
a ovlivnit to může i druhá strana,“ naznačil neurčitě.
Zejména v úvodu sezony při nekvalitních přírodních plochách se mohou
v Konici spolehnout na umělou trávu.
Ta přijde na řadu hned v neděli od
15:00 hodin při prvním domácím
střetnutí s Chválkovicemi.
(jim)

Klenovice se nevzdávají
a chtějí do desítky
KLENOVICE NA HANÉ Bez
Matěje Hatleho, jenž odešel zkusit
štěstí do divizních Kozlovic, a dalších čtyřech hráčů, ale naopak se
zkušeným Otakarem Cetkovským,
mladým Jakubem Vitáskem či Ondřejem Maděrkou, pokud jeho koleno bude poslouchat, vstoupí do
jarní části fotbalisté Klenovic. Ti
se po sedmnácti kolech nacházejí
jen dva body od posledního místa,
na jaře ale pomýšlejí výš než jen na
pouhou záchranu.
„Celá zimní příprava se nám vydařila a jsem spokojen. Co jsem si
naplánoval, to jsme splnili. V lednu
a únoru jsme zaměřili tréninkové
jednotky na běhání, absolvovali jsme
soustředění v Mutěnicích. Nabrali

jsme fyzičku a hráči jsou dobře připraveni,“ zůstává optimistou hlavní
kouč mužstva Petr Navrátil.
Na podzim jeho hráči trochu dopláceli právě na slabší kondici
i chybějící zkušenosti, když odpadali
v samotném závěru. Nyní už by to
hrozit nemělo. „Všichni už vědí, do
čeho jdou. Musíme hrát od začátku
až do konce, nic nevypustit. I proto
jsme sháněli další hráče, abychom
měli konkurenci. Kádr je vyrovnaný,“
těší Navrátila.
Papírově má v kádru jen jednoho
brankáře, v případě potřeby ale může
za Jakuba Poláka zaskočit Tomáš Krč.
„Chytal proti Čechovicím a přesvědčil mě, že může být vhodným záskokem,“ těší úspěšného trenéra.

1995
1990

obránci
Ladislav BÍLÝ
Jan BURGET
Filip DREŠR
Michal JURNÍK
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK

1991
1992
1994
1989
1985
1980

záložníci
Milan ČIŽMAR
Petr FRANC
Michal GOTTWALD
Jakub KOŘENOVSKÝ
Tomáš ŘEHÁK
Tomáš SEDLÁČEK
Martin SCHÖN
Lukáš VÁCLAVEK

1987
1995
1995
1992
1982
1993
1989
1990

útoèníci
Petr ANTL
1993
Ladislav BLAHA
1986
Roman KAMENÝ
1995
Martin KOVÁČ
1996
Petr VYDRŽEL
1993
Přišli:Schön(návratzhostovánívLitovli).
Odešli: Michal Drešr (hostování
v Jesenci), Vojtěch Svoboda (konec
hostování z Brodku u Konice).
Realizaèní tým:
Trenér: Roman JEDLIČKA
Asistent: Radek ŘEHÁK
Vedoucí mužstva: Vojtěch
NEHANSKÝ
Jednatelé: Jiří KUČERA, Rostislav
PŘIKRYL a Jaroslav MAZUR

jméno

Jeho tým sehrál celkem čtyři přáteláky, v nichž prohrál s Čechovicemi, divizními Mutěnicemi, Konicí
i starším dorostem Prostějova, šéf
lavičky bere ale dosažené výsledky
s nadhledem a soustředí se na to,
aby vítězně skončily hlavně ty podstatné zápasy.
„Tabulka je nabitá a potřebujeme
chytnout začátek, tedy neprohrát
v Hněvotíně a porazit Kojetín.
Chceme skončit do desátého místa
a děláme pro to maximum. I proto
jsme si do generálky domluvili velice kvalitní devatenáctku ‚eskáčka‘,
Hněvotín mám totiž trochu zmapovaný, spoléhá na vysoké a rychlé
hráče,“ poukázal k nadcházející jarní premiéře Navrátil.
(jim)

narozen

brankáøi
Jakub POLÁK

1992

obránci
Otakar CETKOVSKÝ
Tomáš CETKOVSKÝ
Tomáš KRČ
Tomáš LAKOMÝ
Marek LIŠKA
Adam PRÁŠIL
Lubomír SMÉKAL
Jakub VITÁSEK

1984
1988
1992
1992
1983
1995
1994
1992

záložníci
Radek CETKOVSKÝ
Miroslav KOMÁREK
Ondřej MADĚRKA
Tomáš ROZEHNAL
Jan SIGMUND
Jakub ŠLÉZAR
Jan VŠIANSKÝ

1983
1988
1992
1989
1989
1993
1990

útoèníci
Marek BOROVSKÝ
Tomáš PŘIKRYL
Martin PYTELA

1986
1983
1994

Přišli: O. Cetkovský (hostování
z Konice), Prášil (návrat z hostování
v Čechovicích), Sigmund (návrat
z hostování v Pivíně), Vitásek (hostování z 1.SK Prostějov).
Odešli: Matěj Hatle (konec hostování z Mostkovic), Luděk Jahl
(konec hostování z Čechovic), Richard Klimeš, David Pekař, Bronislav
Podešva (všichni konec hostování
z 1.SK Prostějov).

Pøáteláky Konice:
Sokol Konice
– FC Kralice na Hané 1:3
Sokol Konice
– SK Sulko Zábřeh 2:2
Sokol Konice
– TJ Sokol Klenovice na Hané 4:3

Realizaèní tým:
Trenér: Petr NAVRÁTIL
Asistent: Vladimír KRČ
Vedoucí mužstva: Jiří JAROŠ
Sekretář: Jaroslav ŠIMEK

Pøáteláky Klenovic:
TJ Sokol Klenovice na Hané
– TJ Sokol Čechovice 0:2
TJ Sokol Klenovice na Hané
– FK Mutěnice 1:6
Sokol Konice
– TJ Sokol Klenovice na Hané 4:3
TJ Sokol Klenovice na Hané
– 1.SK Prostějov U19 1:6

narozen

brankáøi
Petr MACHAČ
Miroslav REC

TJ SOKOL KLENOVICE
NA HANÉ – SOUPISKA
JARO 2015

Předseda klubu: Stanislav
CETKOVSKÝ

15012210019

KRALICE NA HANÉ Nejlépe
umístěným celkem z regionálního
tria nastupujícího v krajském přeboru jsou před jarní části Kralice
na Hané. Mančaft převzal v zimní
přestávce po svém synovi Ivo Gottwald a společně s předsedou klubu Václavem Répalem zapracovali
především na defenzivě.
„Prohráli jsme jen s Rousínovem
a jednou s Určicemi, v ostatních ne.
Výsledkově je to slušné a herně si
kluci zvykají na nový styl. Sem tam
to stále zaskřípe v obraně, jsme ale
úspěšní v útoku a dostáváme se do
rychlých až smrtících brejků. Dostál,
Lehký, Novotný, Kawij a Troneček
představují velkou sílu,“ uznal šéf
oddílu a vedoucí „A“-mužstva Václav
Répal.
A pozitivně zatím vše hodnotí také
Ivo Gottwald. „Začali jsme v polovině ledna a účast na trénincích mezi
těmi, s nimiž počítám do základní sestavy, je vysoká. Mužstvo má solidně
natrénováno a už pilujeme maličkosti jako standardní situace a rozehrávky útoků,“ poukázal hlavní kouč.
Kádr doznal několika změn. Novou
gólmanskou jedničkou se stal Petr
Števula, posilami do útoku se stali Michal Němec a Jiří Kamenov,
naopak do Klenovic odešel Jakub
Vitásek a o setrvání Petra Kawije
se ještě jedná. A k tomu Jan Nečas
s Liborem Martinkou jsou již kmenovými hráči Kralic. „Bota mě netlačí nikde. Celé Vánoce jsem totiž

FC KRALICE NA HANÉ
– SOUPISKA
JARO 2015:

Los soutěže
najdete
na straně 36
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rozhovor Večerníku

KAREL KUBALÁK: „Funkcionáře čeká horké fotbalové jaro a léto...“
Ve funkci sekretáře OFS Prostějov se šéf rozhodčích sžívá s řadou novinek
v rámci exkluzivního
kluzivního
interview
se ptal

Tomáš

KALÁB
PROSTĚJOV Informační
systém FAČR - to je úhelný
kámen jednoho z nejklíčovějších projektů celé historie českého fotbalu, který
nese název „FOTBALOVÁ
(R)EVOLUCE... NOVÁ
CESTA K VÍTĚZSTVÍ.
Účelem tohoto zásahu do
léty zaběhnutých kolejí je
zejménasnahaozkvalitnění
poskytování služeb členům
fotbalové asociace, urychlení jednotlivých procesů
v rámci pohybu hráčů mezi
kluby a v neposlední řadě
též minimalizace znaků byrokracie. Co ovšem vymyslí
„chytré hlavy“ v Praze, dopadá až na poslední kluby
čtvrté třídy v zapadlých
vesničkách celé republiky.
Jak se s těmito změnami popasují na úrovni okresních
fotbalových svazů a jak prostějovský region vychovává
nové rozhodčí, vyprávěl
exkluzivně pro Večerník
sekretář OFS Prostějov
a předseda komise rozhodčích Karel Kubalák.
●● Fotbaloví funkcionáři žijí pojmem (r)evoluce. Co konkrétně
přináší?
„Nejdůležitější aktuální změnou ve
fotbalové administrativě je její elektronizace. Každý klub obdrží od FAČR
příspěvek deset tisíc korun a musí si pořídit notebook s připojením na internet.
Každý klub si musí ze svého středu vybrat toho počítačově nejschopnějšího,
který bude fungovat jako administrátor
systému. Musí se s tím popasovat každý
klub až po nejnižší třídu okresního přeboru po svém.“

●● V čem tkví výhody nového systému?
„Až se vše zaběhne, bude to nepochybným přínosem. V počátcích
tato elektronizace to však logicky
může a asi i bude přinášet spoustu
problémů. Zápis z utkání bude pořizován elektronicky, bezprostředně po utkání vyplněn a odeslán na
FAČR. V klubech si jej mohou připravit dopředu a těsně před utkáním pouze aktualizovat v případě
změny v sestavě. V souvislosti
s tím skončí vyplácení rozhodčích
v hotovosti, odměnu obdrží až
dodatečně na svůj bankovní účet.
Součástí informačního systému
bude veškerá hráčská agenda včetně přestupů.“
●● Jak aktuálně vypadá situace
v prostějovském OFS?
„Ve druhé polovině února se uskutečnila schůzka administrátorů klubů
našeho regionu, kde se jasně projevily
rozdíly v počítačové zdatnosti jednotlivých činovníků. To samé se týká
rozhodčích, kde je také významně
zastoupena starší generace, která není
s počítači úplně sžitá. Zápis bude ještě
dvanáct hodin po odeslání otevřený
pro rozhodčí, aby doplnili třeba důvody vyloučení hráče a další případné
dodatky. Pak začne další dvanáctihodinová lhůta, v jejímž průběhu budou
moci kluby podat protest, ovšem
pouze se složením tisícikorunové
kauce, aby tento institut nebyl zneužíván.“
●● Tvoříte některé parametry na
okresní úrovni nebo vše přichází
z ústředí?
„Nejvíc práce má momentálně legislativní oddělení FAČR, které
dotváří a preventivně řeší různé varianty ´co kdyby´…. Třeba případ
zranění rozhodčího při rozcvičce
před utkáním. Přináší to s sebou
změnu řádů a pravidel. Vše ale nelépe rozkryje až praxe v srpnu, kdy
se rozjede nová sezóna. Dotazy
a problémy budou shromažďovat
a primárně řešit krajští koordinátoři,
kteří si tímto vysloužili přezdívku
´darwinisti´. Čeká nás zkrátka hektické jaro.“ (ironický úsměv)
●● Přináší nový systém konkrétní
výhody i pro vaši práci?

„Systém má samozřejmě své nepochybné výhody. Já třeba nebudu muset v neděli večer shromažďovat pro
média víkendové výsledky zápasů

●● Fungujete zároveň jako předseda komise rozhodčích. Jak si na
tom v této oblasti OFS Prostějov
stojí?

ýt, vypomáhají samozřejmě
dá pokrýt,
i kolegovéé z vyšších soutěží.“
●● Majíí nováčci podmínky pro
nální růst?
profesionální
žuji za šťastné nahrazení
„Nepovažuji
delegátů v krajských soutě-

„Na změnu pravidel týkajících
se penaltového rozstřelu po remízových
utkáních
máme spíše pozitivní reakce, zv
yšuje
to atraktivitu a není to jen fráze.
deozáznamem,
žích videozáznamem,
Někteří se radují jako ve finále M
který se prověřuje až
S!“
pořádaných Okresním fotbalovým
svazem. Odpadne tedy čas ubírající
mechanická práce.“
●● Jsou s elektronizací systému
zkušenosti v okolních státech?
„V Evropě už tento systém funguje ve
všech okolních státech, dokonce i na
Slovensku je v praxi už asi tři sezóny.
Pochopitelně kompetentní pracovníci z asociace procestovali srovnatelné
evropské země, aby si zjistili potřebné
reference.“
●● Vraťme se nyní k vaší osobě. Jak
jste se zabydlel ve funkci sekretáře
OFS?
„Na této pozici jsem pět měsíců,
když k prvnímu říjnu loňského roku
odešel na krajský post do Olomouce
Pavel Peřina. Ten mi byl v počátcích
hodně nápomocen, protože se také
nepočítám k počítačovým expertům.
Stalo se třeba, že jsem celý den pracoval v jednom programu, večer přijel
Pavel a sdělil mi, že to mám celé špatně... Takže další den jsem začal znovu
a lépe.“ (úsměv)
●● Co vlastně patří do náplně práce sekretáře?
„Především vyřizování veškeré agendy a pošty, dále pak všem komisím
i výkonnému výboru chystat podklady pro jednání. V neposlední řadě pak
to je organizační zabezpečení turnajů
přípravek a žáků pořádaných svazem
včetně zajištění hal, rozhodčích, pořadatelů, občerstvení či pohárů pro
vítěze.“

„Náš region má v profesionálních
soutěžích tři rozhodčí - Antoníčka,
Peřinu a Machálka, což je na menší
okres slušný počet. V moravských
soutěžích už je to slabší, v divizi
máme dva rozhodčí, Řezníčka a Slabého, v meziskupině mezi krajským
přeborem a divizí pak jediného. Přitom bývalo běžně i sedm. S náborem
nových sudích jsou ovšem neustálé
potíže, mladých je málo, okresní soutěže de facto stojí na starších zkušených veteránech. Mladí buď po nějakém čase skončí, protože zjistí, že na
různé ústrky a komentáře ke své práci
nemají žaludek, nebo se snaží co nejrychleji dostat na vyšší, nejlépe profesionální úroveň. Máme také jednoho
delegáta v soutěžích Moravy, dalších
pět pro soutěže pořádané krajským
fotbalovým svazem.“
●● Takže je potřeba neustálý přísun nových zájemců o práci rozhodčího?
„Samozřejmě, chtěl bych apelovat
na mládež mající vztah k fotbalu, aby
nás navštívila a udělala si obrázek
o možnostech, které se nabízejí.
V poslední době se situace mírně
lepší, máme šest nových adeptů, z nichž dva mají teprve šestnáct let, takže
mohou pískat pouze dorost. Obecně
platí, že rozhodčí může pískat maximálně soutěže vlastní věkové kategorie, přičemž minimální věk sudího
je patnáct let. Celkem píská okresní
soutěže třiadvacet rozhodčích, což se

ní nějakého
při podání
podnětu. Rozhodčí
cejí zpětnou
tak ztrácejí
vazbu a nemohou se
ně posoukvalitativně
edu. Pouvat kupředu.
tkově se
ze namátkově
vybírají utkání,
na něž je vyslán delegát
osobně.“
●● Jak see díváte na pravidlo
vého rozstřelu při remípenaltového
tkání v soutěžích pořádazovém utkání
S?
ných OFS?
nu pravidel týkajících se pe„Na změnu
naltovéhoo rozstřelu po remízových
utkáních máme spíše pozitivní reakce,
zvyšuje too atraktivitu a není to jen fráze.
Třeba při vypjatých duelech Ptení versus Vícovv jsou schopni vítězové slavit
ále šampionátu. (úsměv) Ješjak ve finále
sté, jestli tento systém vydrží
tě není jisté,
edující sezónu.“
i pro následující

Foto: archív K. Kubaláka

vizitka

KAREL KUBALÁK
✓ narodil se v roce 1953 v Prostějově, kde prožil celý život
✓ vyučen soustružníkem, pracoval na různých pozicích
✓ s fotbalem začínal v OP Prostějov, kde absolvoval žákovské a dorostenecké kategorie
✓ z aktivní kopané jej vyřadilo zranění kolene, začal tedy pískat, nejvyšší
soutěží byla divize
✓ po další operaci kolene přešel do kategorie funkcionářů, pracoval jako delegát po třetí ligu
✓ v současnosti se stará o výchovu nových rozhodčích coby šéf komise rozhodčích spolu s funkcí sekretáře OFS
✓ zajímavost: „zavíral“ Oděvní podnik. Když zkrachoval, ocitl se na úřadu
práce, nyní je v invalidním důchodu

Rozlosování krajského pøeboru – jarní èást:
18. kolo, sobota 21. bøezna, 15.00 hodin:

Nové Sady - Šumperk, Kojetín - Mohelnice „B“, Hněvotín - Klenovice na
Hané, Konice – Chválkovice (neděle 22.3., 15.00), Kralice na Hané - Litovel, Šternberk - Dolany, 1.HFK Olomouc „B“ - Medlov (neděle 22.3., 10.00,
Holice), Velké Losiny - Želatovice (neděle 22.3., 15.00).

16.00), Šumperk – Litovel (neděle 12.4., 16.00), Kojetín - Dolany, Hněvotín
- Medlov, Konice – Želatovice (neděle 12.4., 16.00), Kralice na Hané - Velké
Losiny, Šternberk - 1.HFK Olomouc „B“.
23. kolo, nedìle 26. dubna, 16.00 hodin:

27. kolo, nedìle 24. kvìtna, 16.30 hodin:

Konice - Nové Sady, Kralice na Hané - Hněvotín (sobota 23.5., 16.30),
Šternberk - Kojetín (sobota 23.5., 16.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Šumperk
(10.00, Holice), Velké Losiny - Mohelnice „B“, Želatovice - Klenovice na
Hané, Medlov - Chválkovice, Dolany - Litovel.

Šternberk - Nové Sady (sobota 25.4., 16.00), 1.HFK Olomouc „B“ Kralice na Hané (10.00, Holice), Velké Losiny - Konice, Želatovice 19. kolo, nedìle 29. bøezna, 15.30 hodin:
28. kolo, sobota 30. kvìtna, 16.30 hodin:
Hněvotín, Medlov - Kojetín, Dolany - Šumperk, Litovel - Mohelnice „B“
(sobota 25.4., 16.00), Chválkovice - Klenovice na Hané (sobota 25.4.,
Velké Losiny - Nové Sady, Želatovice - 1.HFK Olomouc „B“, Medlov - Štern- 16.00).
Nové Sady - Dolany, Litovel - Medlov, Chválkovice - Želatovice, Klenovice
berk, Dolany - Kralice na Hané, Litovel – Konice (sobota 28.3., 15.30),
na Hané - Velké Losiny, Mohelnice „B“ - 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 31.5.,
Chválkovice - Hněvotín (sobota 28.3., 15.30), Klenovice na Hané - Kojetín
16.30), Šumperk – Šternberk (neděle 31.5., 16.30), Kojetín - Kralice na
24. kolo, sobota 2. kvìtna, 16.30 hodin:
(sobota 28.3., 15.30), Mohelnice „B“ - Šumperk.
Hané, Hněvotín - Konice.
Nové Sady - Chválkovice, Klenovice na Hané - Litovel, Mohelnice „B“ - Dola29. kolo, nedìle 7. èervna, 16.30 hodin:
ny (neděle 3.5., 16.30), Šumperk – Medlov (neděle 3.5., 16.30), Kojetín - Želatovice, Hněvotín - Velké Losiny, Konice - 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 3.5.,
Nové Sady - Mohelnice „B“, Šumperk - Klenovice na Hané (neděle 5.4., 16.30), Kralice na Hané - Šternberk.
Hněvotín - Nové Sady (sobota 6.6., 16.30), Konice - Kojetín, Kralice na Hané
15.30), Kojetín - Chválkovice, Hněvotín - Litovel, Konice – Dolany (neděle
- Šumperk (sobota 6.6., 16.30), Šternberk - Mohelnice „B“ (sobota 6.6.,
5.4., 15.30), Kralice na Hané - Medlov, Šternberk - Želatovice, 1.HFK Olo16.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Klenovice na Hané (10.00, Holice), Velké Lo25. kolo, nedìle 10. kvìtna, 16.30 hodin:
mouc „B“ - Velké Losiny (neděle 5.4., 10.00, Holice).
siny - Chválkovice, Želatovice - Litovel, Medlov - Dolany.
20. kolo, sobota 4. dubna, 15.30 hodin:

Kralice na Hané - Nové Sady (sobota 9.5., 16.30), Šternberk - Konice (sobo30. kolo, sobota 13. èervna, 16.30 hodin:
ta 9.5., 16.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Hněvotín (10.00, Holice), Velké Losiny - Kojetín, Želatovice - Šumperk, Medlov - Mohelnice „B“, Dolany - Kleno1.HFK Olomouc „B“ - Nové Sady (10.00, Holice), Velké Losiny - Šternberk, vice na Hané, Litovel - Chválkovice (sobota 9.5., 16.30).
Nové Sady - Medlov, Dolany – Želatovice (neděle 14.6., 16.30), Litovel - Velké
Želatovice - Kralice na Hané, Medlov - Konice, Dolany - Hněvotín, Litovel –
Losiny, Chválkovice - 1.HFK Olomouc „B“, Klenovice na Hané - Šternberk,
Kojetín (sobota 11.4., 16.00), Chválkovice - Šumperk (sobota 11.4., 16.00),
Mohelnice „B“ - Kralice na Hané (neděle 14.6., 16.30), Šumperk – Konice
26. kolo, sobota 16. kvìtna, 16.30 hodin:
Klenovice na Hané - Mohelnice „B“ (sobota 11.4., 16.00).
(neděle 14.6., 16.30), Kojetín - Hněvotín.
21. kolo, nedìle 12. dubna, 16.00 hodin:

Nové Sady - Litovel, Chválkovice - Dolany, Klenovice na Hané - Medlov, Mo22. kolo, sobota 18. dubna, 16.00 hodin:
helnice „B“ - Želatovice (neděle 17.5., 16.30), Šumperk - Velké Losiny (neděle
17.5., 16.30), Kojetín - 1.HFK Olomouc „B“, Hněvotín - Šternberk, Konice
Nové Sady - Klenovice na Hané, Mohelnice „B“ - Chválkovice (neděle 12.4., - Kralice na Hané (neděle 17.5., 16.30).

Aktuální zpravodajství,
fotogalerie, videa,
naleznete na
www.vecernikpv.cz

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz

Krasobruslařka Hubáčková přivezla stříbro z Přeboru ČR
PLZEŇ, PROSTĚJOV Jak Veém
černík předeslal v minulém
hu
vydání, významného úspěchu
osdosáhlo v nedávné době prospatějovské krasobruslení v zápaalo
dočeské Plzni, kde se konalo
orů
mistrovství republiky juniorů
ioa Přebor České republiky senioěsrů v sólových kategoriích. Měscký
to Prostějov a celý Olomoucký
lekraj reprezentovala osmnáctiletá Eliška Hubáčková, pro niž to
ast
znamenalo premiérovou účast
mezi dospělými.
tku
Po nešťastném zranění na začátku
akpodzimu, které ji vyřadilo prakdů
ticky ze všech přípravných závodů
ody
a také ji připravilo o cenné body
avdo pohárového žebříčku, si opravdu dobře načasovala formu a všee si
obvynahradila, když si v novém osobním rekordu 90,84 bodů vyjela vynikající druhé místo.
edZávod to byl napínavý a do posledmě
ních minut byl výsledek, kromě
suverénně vedoucí Adély Jelínkové z SK Praha, zcela otevřený.
Eliška byla po pátečním krátkém
programu na čtvrtém místě s minimálním odstupem jedné desetiny
bodu na třetí místo. O všem tedy
rozhodly sobotní volné jízdy. Eliška jela jako první v rozjížďce a svou
soustředěnou čistou jízdou nenechala nikoho na pochybách, že to
s útokem na medaili myslí vážně.
Podařilo se a cíl, který si před sezónou dávala, tedy získat některou
z medailí, se naplnil.
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Boxeři Prostějova končí „dovolenku“
a v sobotu míří za interligou do Rybniku
Klub pořádá zájezd pro fanoušky
sport

„Je to pro mě úžasná satisfakce za
ten nevydařený podzim. Celé
loňské jaro i letní přípravu
jsem dřela, poctivě se při-

pravovala, a pak najednou
bylo vše pryč a pět týdnů
jsem se s ortézou na noze
mohla na led jen dívat,“
mohla se již usmívat nadějná závodnice.
Po počáteční naději, že to jsou pouze
natažené kolenní
vazy, se totiž
ukázalo, že

Po čtvrtém místu v krátkém programu skončila nakonec
Eliška Hubáčková druhá. Foto: archiv E. Hubáčkové

se jednalo také o natržené vazy
v kotníku. To znamenalo sádru,
pak ortézu a poměrně dlouhou rehabilitaci. „Nebyl to dobrý pocit,
zvláště když už mne v minulosti
toto zranění potkalo na druhé
noze, věděla jsem, co to znamená,“
vzpomínala na své zranění Eliška.
„Řekla jsem si ale, že to zvládnu
a do přeboru se dám dohromady.
Teď jsem moc šťastná, že se to podařilo, nedá se ten pocit popsat,“
dodala s úsměvem.

„Krasobruslení je krásný, ale samozřejmě náročný sport vyžadující
pracovitost, odhodlání, smysl pro
hudbu, houževnatost, vytrvalost,
sebekázeň a touhu vítězit. Eliška
studuje třetím rokem ve sportovní
třídě Gymnázia a Jazykové školy
Zlín, kde také trénuje. Na závodech však reprezentuje mateřský
klub KRASO-bruslení Prostějov
a její přípravu podporuje i společnost TK PLUS,“ poznamenala Jitka Hubáčková.
(jim)

PROSTĚJOV Po dlouhých čtyřech měsících se boxeři BC
DTJ Prostějov pravděpodobně
dočkají. Nad Dubnicí vyhráli
kontumačně a domácí střetnutí
s Prahou bylo odloženo na sobotu 2. května, letošní zápasovou
premiéru v mezinárodní interlize
by tak mělo obstarat jejich sobotní střetnutí v Polsku.
„Už bylo načase. Kluci jsou díky
extralize a galavečerům rozboxovaní, bude to o momentální formě. Očekávám vyrovnané utkání,
a protože je to venku, byl bych rád
i za remízu. Ostatní tam sice uspěli,
ale budu raději střízlivý a bod by byl
úspěchem,“ přiznal trenér prostějovského výběru Petr Novotný, který současně poděkoval za podporu
městu Prostějov, olomouckému
kraji i všem dalším sponzorům.
Pohled na tabulku hovoří jasně. Poslední extraligový šampion svádí na
dálku boj o druhé místo s Prahou,
naopak polský soupeř zatím ani jed-

nou neuspěl a získal jen šest dílčích
vítězství v jednotlivých hmotnostních kategoriích.
„S Nitrou sice naposledy prohráli
0:16, prý tam ale až takový rozdíl
nebyl. Mají mladé bojovné kluky
a byly to pěkné zápasy, takže jsem
zvědavý, jak nám to půjde,“ odmítá
Novotný roli jasného favorita.
Příchody Ducára s Kolaříkem se
nepodařilo úspěšně dotáhnout,
obsazení těžké váhy po Danielu
Táborském je tak stále ještě otazníkem. „Sestavu ladíme a něco je
v jednání, zatím ale nic konkrétního. Tradiční opory budou, žádné
velké změny nechystáme,“ sdělil
s tím, že Barák s Bilíkem se udržovali
zápasy za Ostravu, Aperjan, Len-

gál a Bezvodu boxovali za Znojmo
a Bernáth vyhrál turnaj v Maďarsku.
„Měli jsme společné sparingy a bylo
to dobré. Všichni jsou natěšeni a nabuzeni, chtějí se před diváky ukázat,“
věří Novotný v dobrý výsledek.
I proto vypravuje prostějovský oddíl do polského Rybniku
zájezd pro fanoušky, odjezd je
v sobotu 21. března v 10.00 hodin od sokolovny, samotné střetnutí začne ve Slezsku v 18.00
hodin. Bližší informace v Klenotnictví Jaroslav Círek na náměstí
T.G. Masaryka v Prostějově (tel.
605 721 518).
Ve druhém souboji vyzve Praha
Dubnici, volno si vybírá zatím stoprocentní Nitra.
(jim)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. BC Stavbár Nitra
2. Big Board Praha
3. BC DTJ Prostějov
4. BC Dubnica nad Váhom
5. Górny Slask Gliwice
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Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

...ještě

+

Nohejbalisté Prostějova Albrecht s Odvářkou atletickými mistry Moravy
zahajují už o Velikonocích
PROSTĚJOV Poprvé v historii
se nohejbalisté Sokola I Prostějov představí nejen v nejvyšší dorostenecké soutěži, ale
i v první lize mužů. Start obou
kategorií se již velice blíží, konkrétně se tak stane v sobotu
4. dubna v případě „áčka“
a o den později v mládeži.
S jakými ambicemi jde družstvo
do prvoligových bojů? „Jsme nováčkem soutěže, a proto naším
hlavním cílem je pro tuto sezonu
udržení první ligy v Prostějově
i na další roky. Nejsem hokejovým
bossem, abych mluvil o postupu
do extraligy a potom horkotěžko
zachraňoval první ligu. Většina
hráčů tak náročnou soutěž ještě
nehrála, především dorostenci
budou získávat cenné zkušenosti
a bojovat o zařazení do základní
sestavy,“ poznamenal jízlivě Richard Beneš, trenér prostějovského oddílu.

Hned samotný vstup do soutěže
bude pro celek Sokola I více než
drsný. „V prvním zápase hostíme
v sobotu čtvrtého dubna od deseti hodin na svém kurtu u sokolovny bývalý extraligový celek AC
Zruč-Senec, další sobotu jedeme
na půdu vloni sestoupivšího celku
z extraligy Žatce a v sobotu osmnáctého dubna přijede do Prostějova další prvotřídní nohejbalový celek Start Praha,“ upozornil
ostřílený kormidelník.
Nohejbalisté věří, že Prostějov
není pouze městem hokeje,
fotbalu, volejbalu a basketbalu
a že diváci přijdou v hojném počtu podpořit i mladý nohejbalový celek Sokola I. „Vstupné je
zdarma a navíc ze vstupenek bude
každý zápas vylosován jeden výherce, který obdrží drobnou pozornost oddílu. Občerstvení na
všech zápasech bude zabezpečeno,“ zmínil Beneš.
(jim)

PROSTĚJOV 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.
Vybojovali si tak účast na mistrovství
republiky, kde nejsou bez šancí. Odvářka je v aktuálních domácích tabulkách na třetím místě a Albrecht pátý.
Z dalších výkonů byla Anežka Líznerová v běhu na 800 metrů sedmá
výkonem 2:35,07 minuty, Vanessa
Klíčová v běhu na 60 metrů osmá
v osobním rekordu časem 8,32 sekundy, na 60 metrů překážek zaběhla Michaela Brančíková čas 10,63 sekundy

Jiří Odvářka (uprostřed) v běhu přes překážky a Patrik Albrecht ve skoku vysokém
se stali v Ostravě mistry Moravy.
2x foto: AC Prostějov

a Karolína Doleželová 11,00 sekundy.
Markéta Vyhlídalová v běhu na 60 metrů dosáhla času 8,57 sekundy.
Na tomto místě se závodilo zřejmě naposledy, v Ostravě se totiž buduje moderní atletická hala a již na sklonku letošního roku by se v ní již mělo závodit.
V dorosteneckých kategoriích si zatím dobře vedou Markéta Vyhlída-

lová, když 60 metrů zaběhla v čase
8,55 sekundy, a Anežka Líznerová
v běhu na 800 metrů 2:42,80 minuty. V juniorských kategoriích jsou
na tom nejlépe Jiří Odvářka, jenž
v běhu na 60 metrů překážek dosáhl
času 8,49 sekundy, a ve skoku vysokém Patrik Albrecht. Ten zdolal
186centimetrů.

Na dorosteneckých krajských přeborech v Olomouci vybojovali čtvrtá místa Markéta Vyhlídalová v běhu na 60
metrů časem 8,55 sekundy a Josef Kočí
v běhu na 800 metrů časem 2:20,46 minuty. V juniorech zvítězil ve skoku vysokém za 189 centimetrů Patrik Albrecht
a Jirka Odvářka v běhu na 60 metrů překážek v osobním rekordu 8,47 sekundy.
Na Moravském turné ve skoku vysokém v Hustopečích skončil Patrik
Albrecht pátý výkonem 185centimetrů a Simona Ošťádalová osmá,
když zdolala 145centimetrů.
V žákovských kategoriích si zatím
nejlépe vedou Vanessa Klíčová,
když na 60 metrů zaběhla výborný
čas 8,33 sekundy, a Natálie Lugrová
v běhu na 800 metrů dosáhla času
2:47,20 minuty. Lucie Neumanová
zaběhla 60 metrů překážek za 10,66
sekundy a Simona Ošťádalová ve
skoku vysokém zdolala laťku na
výšce 148 centimetrů. Žactvo má
ještě před sebou ještě Přebor Olomouckého kraje a mistrovství České
republiky.
(mč, jim)

Lukostřelba: Mladší žákyně přišly o zlato až v rozstřelu
HUMPOLEC, PROSTĚJOV Jak
Večerník zmínil v minulém čísle, v Hliníkově městě se 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.
V sobotní kvalifikaci se prostějovským mládežníkům dařilo, hned
tři z nich si zlepšili osobní rekordy.
Michael Roba nástřelem 546 bodů
postupoval z prvního místa, Eliška
Novotná se za 504 bodů umístila
na druhém místě a Terezie Moudrá za 493 bodů na místě čtvrtém.
Trio mladších žákyň doplnila na

šestém místě Bára Machalíková
s 486 body. Díky těmto slušným
nástřelům se žákyně dostaly na
první místo v soutěži družstev.
Ve starších žákyních se Magdalena
Havránková umístila na 14. místě
s 389 body a Iveta Zifčáková dokončila kvalifikaci jako sedmá s 442
body. Spolu s Michaelem Robou
vytvořili družstvo v kategorii starších žáků, které skončilo v kvalifikaci na čtvrtém postupovém místě.
V nedělních eliminacích postoupili v prvním kole pouze Michael
Roba a Eliška Novotná. Mezi osmi
nejlepšími svedl Michael velmi
vyrovnaný souboj s votickým Trojáškem, za stavu 4:4 rozhodla sada
28:27 pro Trojáška. Ten měl ke
konci souboje více štěstí a postoupil do semifinále. Michael Roba
tak díky vysokému nástřelu v souboji obsadil kvalitní páté místo.
Více se dařilo mladší žákyni Elišce Novotné, která po souboji 6:0

postoupila do semifinále. V tom
se utkala s Vašákovou z Bystřice.
Žákyně dovedly svůj souboj až do
shodného stavu 5:5 a o postupující
musel rozhodnout rozstřel na jeden
šíp. Eliška i její soupeřka střelily sedmičku, nicméně šíp soupeřky byl
o pouhé dva milimetry blíže středu.
V „bronzovém finále“ se Eliška utkala s vítězkou kvalifikace
Lettlovou ze Znojma, čekal jí tedy
velmi těžký souboj. Znojemská favoritka potvrdila svou výkonnost
a získala medaili v poměru 6:2.
I tak je nepopulární čtvrté místo pro Elišku velkým úspěchem.
Terezce Moudré po vyrovnaném
souboji k postupu do čtvrtfinále
chyběly dva body. Obsadila tak konečné deváté místo.
Po soutěži jednotlivců následovala
soutěž družstev. Starší žáci ve složení Roba, Havránková a Zifčáková
si nejprve vybojovali účast v semifinále, kde však podlehli týmu 1.LK

Plzeň. Nakonec jim utekla i bronzová medaile, jíž brali žáci z Ostravy.
Lepší výchozí pozici měly mladší
žákyně ve složení Novotná, Moudrá a Michalíková. Postupovaly
z prvního kvalifikačního místa a ve
svém semifinálovém boji porazily
družstvo z LK Votic „B“. Ve finále
svedly vyrovnaný souboj opět se
žákyněmi LK Votic „A“. Stav souboje nakonec došel k nerozhodnému výsledku 4:4 a o vítězi tak
musel rozhodnout rozstřel.
Každá členka družstva vystřelila
jeden šíp, ale bohužel soupeřky
z Votic měly vyšší součet zásahů
a získaly zlatou medaili. I tak se
jednalo o jediný cenný kov, kterým se prostějovští žáci rozloučili
s halovým šampionátem pro rok
2015. Za předvedené výkony jim
však patří gratulace. Někteří potvrdili svoji letošní kvalitní výkonnost
a někteří sbírali cenné zkušenosti
do dalších závodů.
(mm, jim)

Šest prostějovských lukostřelců obsadilo na Vysočině kvalitní posty.
Foto: Lukostřelba Prostějov
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DOHRÁVKA v Nymburku ROZHODNE o druhé příčce

OREL
PODLE
LE

EXKLUZIVNÍ zpravodajství

VEČERNÍKU

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

DYLAN
DY
LAN TALLEY
V Hned ve
v dvou případech byl americký křídel
křídelník nejlepším střelcem svého
týmu. Ve třetím utkání během týdne
absentoval, přesto byl jeho výkon v teleabsentov
vvizním utkání v Děčíně nejlepším počinem prostějovských
hráčů v posledních zápasech.
VsoubojisVálečníkymupouze
kousek unikl
o
unik ceněný triple-double. Talley
zaznamenal 22 bodů,
bodů přidal jedenáct doskočených
asistencí. „Nenechal se rozhodit
míčů a rozdal osm as
soupeře. Vůbec si faulů
těsnou agresivní obranou
obra
opravdu výbornou práci a byl
nevšímal. Odvedl op
největší hvězdou zápasu.
zápa Lepší hráč na palubovce
basketbalisty k vítězství na
nebyl,“
y ocenil příspěvek
ppříspěve
p
severu Čech kouč Orlů Zbyněk Choleva.

KAM NA KOOPERATIVA NBL...

P
PROSTĚJOV
Poslední čtyři
zzápasy čekají na basketbalové celky ze špice tabulky v základní části soutěže
a definitivně určí soupeře pro
čtvrtfinále play-off. Z pohledu
Prostějova je zajímavý především souboj o druhou příčku,
kde stále hráči Ariete mají
šanci přeskočit Děčín.
„Situaci nemáme pod kontrolou.
Děčín má lepší skóre ze vzájemných zápasů a v závěru základní
části snadnější los. Soustředíme
se především na udržení třetího
místa. Pokud bychom však naše
postavení vylepšili, nebudeme se
rozhodně zlobit,“ komentoval situ-

aci v tabulce Zbyněk Choleva, trenér prostějovských basketbalistů.
Hráči Ariete se na dostřel Válečníkům dostali právě po vítězství
na severu Čech. O kolo později
dokonce svého protivníka v průběžné tabulce přeskočili. Po posledním dějství základní části by
ale při vyrovnaném poměru vítězství rozhodovaly o pořadí vzájemné zápasy. Prostějov i Děčín vyhrál
ve dvou případech skóre mají lepší
Válečníci. „Musíme všechno vyhrát a čekat na zaváhání Děčína.
Nějak to dopadne. Hlavně chceme
jít do play-off zejména v herní pohodě. A je jedno zda z druhé či třetí
pozice,“ tvrdí Choleva.
Výrazně do souboje o druhou příčku
promluví dohrávka devatenáctého
kola, v níž sejeho svěřenci představí na půdě mistra z Nymburka. Orli
jsou jediní, kteří v průběhu sezony
v lize úřadujícího šampiona porazi-

li a stejný výsledek by potřebovali
také v odvetě. „V každém případě
se pokusíme odehrát co nejlepší
zápas. Nymburk má velkou kvalitu,
na každém postu je vyrovnaný. Je
těžké hledat nějakou slabinu. Přesto
chceme hrát na vítězství. Půjdeme
do toho od první minuty na plno. Je
možné, že tento zápas souboj o druhé místo rozhodne,“ uvědomuje si
prostějovský trenér.
V případě úspěchu budou muset
Orli čekat alespoň na jedno zaváhání Děčína. „Pořád to máme ve
svých rukách. Když to teď podržíme v hlavě, tak to druhé místo
v základní části uděláme. Za tím si
musíme jít,“ říká děčínský kapitán
Jakub Houška.
Kdo bude v souboji o výhodnou
pozici před vyřazovací částí soutěže úspěšnější, se uvidí v následujících čtyřech zápasech obou
soupeřů.

Prostějovští basketbalisté zvládli v tomto týdnu všechny své zápasy a usilují
o výhodnější pozici pro Plaay-off.
www.orliprostejov.cz
Los Prostìjova a Dìèína
v závìru základní èásti

Ariete Prostějov: Nymburk (V),
Opava (D), Kolín (V), Ústí n/L (D)
BK Děčín: Kolín (V), Ústí n/L (D),
USK Praha (V), Brno (D)

41. kolo, středa 18. března 2015, 18:00 hodin:
BK Opava - Qanto Tuři Svitavy, GEOSAN Kolín - BK Děčín (17.45), SLUNETA Ústí nad Labem - BK JIP Pardubice, MMCITÉ Brno - NH Ostrava
(18.30), USK Praha - Lions J. Hradec, Ariete Prostějov volno.
42. kolo, sobota 21. března 2015, 18:00 hodin:
Qanto Tuři Svitavy - GEOSAN Kolín (17.00), Lions J. Hradec - MMCITÉ
Brno, BK Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem (pondělí 23. března, 18.00),
BK JIP Pardubice - USK Praha, Ariete Prostějov - BK Opava (neděle 22.
března, 17.00), NH Ostrava volno.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Do Utkání hvìzd nastoupí
jen Neèas a Slezák

Praha (lv) - Tři zástupce měli mít
basketbalisté prostějovského Ariete
v Utkání hvězd Národní basketbalové ligy, které již dnes, tj. 16. března
od 18.30 hodin hostí pražská hala
Královka. Do sestavy „Mazáků“ byli
nominováni Radek Nečas a Pavel
Slezák, v dresu „Mladých pušek“ se
původně měl představit Dylan Talley. Do exhibičního souboje jej ale
nepustí zranění.
Prostějovské hráče si vybrali do sestav trenéři obou výběrů Kestutis
Kemzura a Pavel Budínský. Jen těsně unikla nominace fanoušků Radkovi Nečasovi, kterého v hlasování
o pouhé čtyři body předstihl Jakub
Houška. Ostřílená sestava nastoupí
do zápasu v sestavě Levell Sanders,
Jiří Welsch, Luboš Stria, Petr Benda
a Jakub Houška, jejich soupeř vyšle
na palubovku základní pětku Tomáš
Vyoral, Tomáš Pomikálek, Matěj
Svoboda, Jiří Jelínek a Ondřej Kohout. K vidění budou kromě zápasu
atraktivní dovednostní soutěže. Ve
dvou z nich se premiérově představí
i hráčky Ženské basketbalové ligy.
Orli podpoøili
charitativní akci

Děčín (lv) - Charitativní akce českého basketbalu a České televize
pomalu míří do finále. Už 16. března
na Královce bude v rámci Kooperativa NBL All-Star Game předán šek
s výslednou částkou. Tu se rozhodli
výrazným způsobem navýšit včerejší
aktéři magnetu 38. kola Kooperativa
NBL. BK Děčín a Ariete Prostějov
se před televizními kamerami střetli
nejen v ligovém souboji, ale také o to,
jaká částka přibude na kontě pro pomoc sdružení Dech života.
Hráči obou týmů a management BK
Děčín se však před zápasem shodli, že
pomáhat „klasickými“ 110 korunami
za každý bod (hráči 10 korun a klub
100 korun) je pro ně málo, a tak pod
vedením svých kapitánů částku navýšili – hráči BK Děčín přispěli za každý
svůj bod 100 korun, hráči Ariete Prostějov za každý svůj bod připsali na
účet 50 korun a klub BK Děčín vložil
do společného balíku charitativních
peněz za každý bod svého týmu 200
korun. Výsledná částka se tak vyšplhala na 34 500 korun za jediný zápas.
Oproti původní formě pomoci se tak
díky spontánní iniciativě obou klubů
dokázalo vybrat navíc 17 340 korun.

Slezák se Švrdlíkem rozvrátili obranu Ostravy
NH OV
BK PV

70
86

OSTRAVA Další úspěšné vystoupení absolvovali basketbalisté
Ariete Prostějov v rámci Kooperativa NBL v Ostravě. Na palubovce Nové huti v minulém utkání
nečekaně prohráli, tentokrát ale
využili skutečnosti, že se vezou na
vítězné vlně. První čtvrtina utkání
čtyřicátého kola nejvyšší soutěže
patřila domácím, v dalších minutách ale kralovali Orli. V závěrečné
čtvrtině s přehledem odrazili domácí nápor a po výsledku 86:70 si
vezou z Ostravy důležité vítězství.

Domácí na začátku ukázali, že vlastní palubovku znají dokonale a tuto
výhodu využili v prvních čtyřech
minutách, kdy získali vedení 8:0.
Hosté se pak konečně střelecky
prosadili a snížili na rozdíl pěti
bodů, přesto na konci sedmé minuty po koši Doughertyho prohrávali
17:7! O minut později už ale ztráceli pouhé čtyři body a tento rozdíl
soupeře dělil i po deseti minutách,
kdy Nová huť vedla 20:16.
Ve druhé části střetnutí basketbalisté Ariete využili svoji herní pohodu z posledních týdnů. Během
tří minut definitivně vymazali svoji
ztrátu a po koši Švrdlíka šli do vedení - 23:24. Od té chvíle se Ostrava
trápila. Její střely míjely obroučku
a náskok Orlů rychle narůstal. Na

začátku 18. minuty už hosté vedli
38:27 a dvouciferné vedení si pohlídali až do konce prvního poločasu - 31:43.
Po přestávce se hráči Nové huti
snažili o korekci výsledku, dlouho
se jim to ale nedařilo. Orli kontrolovali průběh střetnutí a v průběhu
čtyřiadvacáté minut natáhl Švrdlík
hostující náskok až na čtrnáct bodů
- 37:51. Ostrava i za tohoto stavu
dokázala přidat a v závěru desetiminutovku snížila na sedm bodů. Poslední slovo měl Slezák, jehož přesná střela upravila skóre na 63:54
pro Prostějov.
Domácí sestava vycítila šanci na
zvrat ve vývoji střetnutí a vrhla
všechny síly do útoku. Agresivní
hra pod oběma koši přinesla výraz-

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...
VCE...

Dušan MEDVECKÝ – NH Ostrava:
„Měli jsme výborný začátek, ale pak se projevila kvalita prostějovské sestavy. Hosté
nebyli kompletní, přesto se dostali do pohodlného vedení. Hráči se dlouho snažili o
obrat a dokonce to vypadalo, že se to podaří. V klíčovém momentu jsme ale neuhlídali prostějovské střelce. Během minuty jsme dostali osm bodů a s tím už se nedalo
nic dělat. Závěr se už jenom dohrával...“

Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
„Až na začátek to byl dobrý výkon. Malé problémy jsme pak měli už jen na začátku druhé půle, kdy jsme udělili tři ztráty v řadě. Jinak jsme měli utkání docela pod
kontrolou. I bez Talleyho, který nemohl hrát kvůli zranění nohy z minulého zápasu
a nestihne ani Utkání hvězd, to bylo dobré. V obraně hrál tým zodpovědně. Všichni
aktéři hráli dobře. Nad nimi ale vyčníval Slezák se Švrdlíkem. Ve chvíli, kdy jsme to
potřebovali, mohl se na ně tým spolehnout.“

nou úpravu skóre a necelé tři minuty před koncem Ostrava snížila na
68:71 a oživila naději na vítězství.
Poslední minuty ale naprosto jedno-

značně ovládli Orli. Sérií 8:0 se opět
dostali do dvouciferného vedení
a na další nápor už Nová huť neměla
čas ani sílu.
(lv)

SE DRŽELI TŘICET MINUT
V SOUBOJI S TVRDOSTÍ SLAVILA ÚSPĚCH TUŘI
PAK KONDIČNĚ ODPADLI
BK DČ 74 RYCHLOST A TALENT BK PV
97
BK PV 82
T SVI 71
DĚČÍN, PROSTĚJOVV očekávaném šlágru osmatřicátého
kola Kooperativa NBL proti
sobě nastoupili basketbalisté
Ariete Prostějov a Děčína. Na
severu Čech se před kamerami
ČT SPORT více dařilo hostujícímu týmu, který byl po
většinu pondělní dohrávky ve
vedení. Orli navázali na výborné výkony z posledních týdnů
a v tvrdé bitvě zvítězili 82:74.
Domácí vstoupili do zápasu lépe
a po bodech Bažanta vedli 5:0,
jejich nápor ale hosté rychle zastavili. Šňůrou devíti bodů otočili
skóre na svoji stranu a po následujících průnicích Talleyho se
dostali do dvouciferného vedení

- 20:10. Až pak se ke slovu opět na
chvíli dostali Válečníci. Zásluhou
střídajícího Jelínka svoji ztrátu dokázali stáhnout, přesto po deseti
minutách prohrávali 19:22.
Ve druhé periodě ovšem na hřišti kralovali svěřenci kouče Cholevy, kteří využívali také celé řady
děčínských chyb a ztrát. Střelecky táhlo Orly v této sekvenci hry
především duo Marko - Talley.
A i díky jejich produktivitě tak
hosté odcházeli do kabin s téměř
dvacetibodovým vedením v zádech za stavu 30:47.
Po změně stran začali domácí
hráči z prostějovského vedení
ukrajovat, ale pod dvouciferný
rozdíl basketbalisté Ariete svěřence Pavla Budínského nepustili. Ve 26. minutě Houška snížil
na 42:52, před začátkem posled-

CO ZAZNĚLO

ní čtvrtiny Orli drželi nadějný
náskok v poměru 64:52.
V posledním hracím období
se vedení Prostějova sice vyhouplo až na šestnáct bodů, ale
domácí „Válečníci“ to nezabalili
a ještě zabojovali. Díky zlepšené
obraně v koncovce po trefě Bažanta stáhli své manko na rozdíl
šesti bodů - 69:75. Víc ale svému soupeři Orli nedovolili. Vyrovnali se s tvrdou hrou protivníka, kterou odnesl roztrženým
obočím kapitán Radek Nečas,
a slavili zasloužený triumf.
S Děčínem tak mají vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů 2:2, celkové skóre má o osm
bodů lepší soupeř. Současně
jsou Orli druhým týmem, který
v sezoně vyhrál na horké palubovce Válečníků.
(lv)

NA TISKOVCE...
KOVCE...

Pavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:
„O naší porážce rozhodl první poločas. Bohužel v náš neprospěch hrálo to, že jsme měli třináct ztrát proti
čtyřem soupeřovým. A musím smutně konstatovat, že některé ztráty byly z kategorie minižáků, kdy soupeři
přihrajeme přímo do ruky při situaci, kdy vyhazujeme za koncovou nebo postranní čárou. Sice jsme ve druhé půli bojovali, ale ztráta byla velká a Prostějov vyhrál zaslouženě.“

PROSTĚJOV Bez zraněného kapitána Radka Nečase
se museli obejít basketbalisté
Ariete Prostějov ve středečním domácím utkání proti
svitavským Turům. Absence
lídra ale Orlům nevadila. Především ve druhém poločase
svého soupeře jednoznačně
přejeli. Hosté nestačili na kolektivní výkon prostějovské
sestavy, v níž hned pět hráčů
zaznamenalo více než deset
bodů. Orli zvítězili v devětatřicátém kole Kooperativy NBL
97:71 a vyhráli už desátý zápas
z posledních jedenácti utkání.
Především začátek střetnutí ale

nebyl pro domácí sestavu jednoduchý. Prostějovské hráče trápil
pod košem nepříjemný pivot
Abercrombie, který dal za šest
minut osm bodů, a díky jeho
příspěvku vedli Tuři 15:13. Vzápětí ale skóre otočila podkošová
dvojice Šteffel - Švrdlík a svěřenci
kouče Cholevy mírný náskok
udrželi až do konce prvního hracího období. Po úvodních deseti
minutách vedli 23:17.
Rozdíl několika bodů drželi basketbalisté Ariete také v dalších
minutách. Postupně se ale do
tempa dostávali především Talley a Slezák a přičinili se o navýšení náskoku. Poprvé soupeře dělil
dvouciferný rozdíl v 16. minutě
po trojce Talleyho - 33:22. Svitavy ještě ve dvou případech stáhly
manko pod deset bodů, poslední
slovo měl ale Novák, který upravil poločasové skóre na 42:30.
Hosté i během třetí čtvrtiny drže-

CO ZAZNĚLO

li na palubovce základní sestavu,
v níž Abercrombieho doplňovali
Šotnar, Teplý, Votroubek a Bašta.
Díky tomu se sice ztráta mezi
soupeři neprohloubila, hostujícím oporám ale docházel dech.
S vypětím všech sil stáhli ztrátu
o jediný bodík. Orli naopak průběh duelu kontrolovali a postupně se na palubovku dostali všichni hráči, včetně Tomance, který
se vrátil po zranění. Do poslední
části tak vstupovali domácí hráči
za příznivého stavu 61:50.
V závěrečné desetiminutovce
hosté kondičně odpadli. Nestíhali se vracet do obrany a inkasovali
lehké koše. Orlům se navíc dařilo
i při zakončení z dálky. Úspěšné
trojkové pokusy si připsali Kouřil, Peterka i Novák a skóre narůstalo. Prostějovští stačili za deset
minut nastřílet šestatřicet bodů,
stovka nakonec odolala o pouhé
tři body.
(lv)

NA TISKOVCE...
SKOVCE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Ve druhé půli jsme se už ale rozjeli, hlavně jsme poprvé
dobře bránili Abercrombieho. I když dal hodně bodů, musel se na ně dost nadřít. Chtěli jsme taky chodit
do rychlých protiútoků a to se dařilo. Spoustu lehčích košů jsme dali ze ztrát Svitav a díky tomu jsme mohli
i hodně střídat. Tím jsme měli víc energie a mohli běhat až do konce, na rozdíl od hostů.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

Stanislav PETR - Qanto Tuři Svitavy:

„Bylo to těžké a tvrdé utkání. Naštěstí ten náskok, který jsme si udělali v první půli, jsme neprohospodařili.
Povedlo se nám tam pár dobrých zákroků v obraně, šli jsme z toho do protiútoku, dali jsme pár lehkých košů
a hráli jsme prostě dobře. Ten polštář byl dostatečně velký. Rozhodla vyšší úspěšnost střelby ze všech pozic
a taky to, že jsme udělali méně ztrát než soupeř.“

„Prohra o šestadvacet bodů je pro nás krutá na to, jak jsme hráli v prvním poločase. Je vidět, že domácí jsou
na vítězné vlně, hrají s nadšením a velkým nasazením až do konce. Když vedou o patnáct, tak chtějí vyhrát
o dvacet, když vedou o dvacet, chtějí vyhrát o třicet. Hlavní rozdíl je v tom, že na řadě pozic jsme menší.
Momentální podkošová sestava Prostějova je prostě výborná.“

Pondělí 16. března 2015
www.vecernikpv.cz
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Kostelec vyhrál a už je před rivalem Prostějov těsně padl na půdě lídra soutěže
KNH
JUL

27
19

KOSTELEC NA HANÉ Stále dramatičtější začíná být situace od
šestého místa níž v jihomoravské
skupině druhé házenkářské ligy.
A přispěl k tomu i Kostelec na
Hané, jemuž se podařilo vyzrát na
třetí Juliánov. I díky tomu se posunul již do horní poloviny tabulky,
disponuje však jen jednobodovým
náskokem na deváté Brno „B“
a čtyřbodovým na předposlední
Bohunice „B“.
„Šli jsme si za svým cílem od začátku a soupeře jsme k ničemu nepustili. Základem úspěchu byla dobrá
obrana, v ní si kluci mákli, pochvalu
si ale zaslouží celé mužstvo,“ ohlížel

se spokojený trenér vítězů Jiří Grepl.
Jeho týmu se dařilo po celé utkání
udržovat vedení, ten rozhodující trhák ale přišel až ve druhém poločase,
když se Kostelci podařilo přidat čtyři
góly v řadě. „Obávali jsme se jejich
hry, mají dobře poskládaný mančaft.
Podařilo se nám ale uhlídat Pavlíčka
na střední spojce i jejich levou spojku, na níž jsme předsunuli obranu,“
vysvětloval.
Minule byl s hrou defenzivy nespokojen, tentokrát mu však udělal
radost nejen gólman Mayer, ale i
šest hráčů před ním. „Do základu
jsem dal zkušeného Karla Diviše,
který podal uprostřed velice dobrý
výkon. Chytil se i Martin Grulich
a krajní spojky,“ chválil lodivod kosteleckých házenkářů. „Hráči, co to
odběhali, zaslouží absolutorium.
Chytil se Přikryl, Smékal podal
výkon, jaký bych si od něj přál, pře-

kvapil mě Martin Grulich,“ zmínil
Jiří Grepl.
Jeho tým se dokázal úspěšně vypořádat i se dvěma červenými kartami.
Jednu dostal po třetím vyloučení Jiří
Vymětal, druhou přímo David Palička. „Byl to nešťastný zákrok, kdy
nedokázal včas zareagovat, a došlo
ke střetu rukama. Je to ale jeho první přímá diskvalifikace, takže by měl
příště hrát,“ věří kostelecký kouč.
Jeho přáním nyní je, aby se na tento
výkon podařilo navázat i v neděli dopoledne na půdě Hustopečí.
„Rád bych tam bodoval, ulehčilo by
nám to situaci. Mužstvo snad budu
mít kompletní, teď mi chyběl jen
Milan Varhalík. Tabulka je hodně
vyrovnaná, máme sice nakročeno
dopředu, ale můžeme se i propadnout,“ uvědomuje si trenér Jiří Grepl.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 25
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VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV
Stále jen dva jarní body mají na
svém kontě prostějovští házenkáři.
Hůře jsou na tom v tomto směru
jen Maloměřice, jimž se v úvodních
pěti letošních střetnutích nepodařilo ani jednou bodovat. Na hřišti
Velkého Meziříčí ovšem nebyl tým
Sokola II daleko k úspěchu, nakonec padl o jedinou branku.
„Odjížděli jsme tam s úkolem potrápit
vedoucí tým tabulky a pokusit se přivézt body. A také se revanšovat za trapný výkon z předešlého utkání. To se
klukům podařilo, nepoznával jsem je,
co jsme si v šatně řekli, to plnili. I přes
porážku si za vůli a bojovnost zaslouží
pochvalu,“ dokázal navzdory prohře
ocenit vystoupení hlavní trenér poražených Alois Jurík.

Velkou radost mu udělal i návrat Michala Zacpala, byť nebylo potřeba zasahovat do sestavy a utkání odchytal Jiří
Hrubý. „Jirka podal výborný výkon, ale
mám dva vyrovnané gólmany a Michal
určitě dostane šanci. Už několik týdnů
trénuje a je jen dobře, že mám oba,“
usmíval se prostějovský kouč. Ten mohl
do utkání teprve podruhé v ročníku nominovat i zkušeného Tomáše Chytila,
jenž zatím hrál jen na konci října proti
Ivančicím. „Patří do kádru a nezklamal.
Nečekal jsem od něj žádné zázraky, kryl
záda Ordeltovi při zranění Jurečky a nemoci Čelovského. Trénuje s námi, má
to ale jako voják z povolání těžké, teď vyklízejí muniční sklady na jižní Moravě,“
upozornil Jurík.
O výsledku podle něj rozhodl hned
úvodní poločas. V něm disponoval
Prostějov pouze třiačtyřicetiprocentní
úspěšností střelby a vyprodukoval hned
jedenáct technických chyb, důsledkem bylo pouze deset přesných střel.
„Nemohli jsme se prosadit, nedařilo
se Kosinovi s Kozlovským, což nebývá

zvykem. Poté jsme si rozebrali průběh,
změnili jsme hru na dva pivoty, udělali
jsme jen šest technických chyb a měli
jsme dvoutřetinovou úspěšnost,“ těšila
Juríka úspěšná proměna po přestávce.
Sokol II totiž trápí hra středních spojek
a přechod na nový styl přinesl jednoznačné zlepšení. „Je to obehraná písnička, pokud nebudou trénovat, tak
se to musí projevit. A na tomto postu
mám vysokoškoláky, které vidím jen
v pátek. Takže odchází kondice i práce
s míčem,“ upozornil zkušený lodivod.
Spokojen byl ale zejména s přístupem.
„Podali jsme velice důstojný výkon a je
jen škoda, že jsme nedosáhli na body.
Už musíme začít bodovat a doufám,
že proti Ivančicím si do haly najdou
cestu fanoušci a hlasivkami vyburcují
kluky ke kvalitnímu výkonu a zisku
dvou bodů,“ přeje si Alois Jurík před
sobotním duelem, který v tělocvičně
Základní školy a reálného gymnázia
ve Studentské ulici startuje v tradičním
čase od 17:00 hodin.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 25

KRASOBRUSLAŘSKÁ VELKÁ CENA PŘILÁKALA STO ŠEDESÁT DĚTÍ
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
se na prostějovském zimním stadionu uskutečnila již jedenáctá Velká
cena města Prostějova v krasobruslení, jejíž součástí byl i Přebor Olomouckého kraje. Soutěž se konala
pod záštitou Města Prostějova a Olomouckého kraje a ve dvanácti kategoriích se představilo na sto šedesát
dětí, to je nejvíce za poslední roky.
Prostějov zastupovalo šestadvacet
dětí a celkově se za Olomoucký kraj
představilo celkem devětatřicet závodníků.
Stadion hned od brzkého rána rozezněla hudba a zněla po celý den až do pozdní desáté hodiny večerní. Velká cena
odstartovala o čtvrt na osm uvítáním
všech rozhodčích, rodičů a dětí. Poté
na led jako první nastoupila kategorie
žačky „B“, třinácti až patnáctileté slečny předvedly, že jim pobyt na ledě ani

v časných hodinách nečiní větší potíže.
V celém průběhu dne se na ledě vystřídali zástupci kategorií napříč věkovým
spektrem, od nejmenších tříletých, tedy
kategorie přípravka prvky, až po dospělé, kteří na prostějovském ledě bojovali
úplně poprvé.
Ti nejmenší kolem poledne soutěžili
ve dvou kategoriích – přípravky volná
jízda, kde se představily tři prostějovské
dívky a v kategorii přípravka prvky, tady
měl Prostějov zastoupení čtyř dětí.
Předškoláci předvedli, co všechno se
už stihli na ledě naučit a z místních si ve
volné jízdě nejlépe vedla Johanka Žilková, která obsadila čtvrté místo, dále byla
Michaela Prokešová třináctá a Lucie
Baláková patnáctá. Z Olomouckého
kraje závodily pouze tyto tři malé slečny,
pobraly první, druhou i třetí příčku.
Ve starších kategoriích se dařilo Natálii
Vykydalové mezi nejmladšími žačkami

„B“ díky kvalitnímu sedmému místu
a Otu Vystavělovi v nejmladších žácích
umístěním na druhém místě.
Z děvčat si v Prostějově vedly skvěle
v jedné z nejpočetnějších kategorií
mladší žačky „A“ sestry Zahradníkovy.
Barborka byla první a Andělka třetí,
dále Anička Vystavělová desátá, Anetka Kučerová dvanáctá, Tereza Rabalová třináctá, Lenka Velská patnáctá,
Klára Velská osmnáctá.
V kategorii žačky mladší „B“ si vyjela
Nicol Lugrová třetí pozici, Elizabeth
Jitka Olšanská sedmou příčku. V kategorii žaček se na domácím ledě vítězně
předvedla Elisabeta Kořínková, hned
za ní skončila druhá Veronika Hořicová. A v nově soutěžící kategorii nad
patnáct let Adult prostějovský oddíl
skvěle reprezentovaly Lenka Hrdličková a Petra Macharová, které si vyjedly
druhou a šestou pozici.

Všechny startující děti předvedly
výborné výkony, za Prostějov dále
vystoupily čtrnáctá Karolína Stella Zímová v kategorie nováčci mladší, patnáctá Michaela Komárová a osmnáctá
Emma Elena Mašková mezi nováčky
a jednadvacátá Nela Kolářová mezi
nejmladšími žačkami „B“.
„Průběh závodu měl hladký spád
a organizaci nelze nic vytknout.
Musím poděkovat Domovní správě Prostějov za přípravu prostor
a ledu, statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji a hlavně
všem rodičům, kteří se podíleli na
zdárném průběhu celé Velké ceny
Prostějova,“ neopomněla zmínit
hlavní prostějovská trenérka oddílu
KRASO – bruslení Prostějov Monika Tanečková.
Již o týden dříve se uskutečnilo Mistrovství České republiky žactva v kra-

Led prostějovského zimního stadionu patřil po celou sobotu krasobruslařům,
soutěžilo se od rána až do večera.
Foto: Jiří Možný

sobruslení v Orlové, kde Prostějov
zastupovaly čtyři již zmiňované dívky
a vedly si nadmíru skvěle. V kategorii
žačky skončila Veronika Hořicová na
výborném třetím místě a Elisabeta

Kořínková dokončila soutěž sedmnáctá, v kategorii žačky mladší připadlo
sestrám Zahradníkovým dvaadvacáté
místo v případě Barborky a třicátá pozice v případě Andělky.
(mt, jim)

ŠOK: Vítěz Davis Cupu Hájek ukončil kariéru! V Americe odstartovala
série „minigrandslamů“

PROSTĚJOV Daviscupový šampion, trojnásobný vítěz UniCredit Czech Open a dlouholetý člen prostějovského TK Agrofert Jan Hájek
ukončil profesionální kariéru. Jednatřicetiletý
tenista se na okruhu ATP pohyboval patnáct let,
v žebříčku ale spadl až na 446. příčku a rozhodl se opustit tenisové arény. „Herně to nebylo
ono, navíc jsem se cítil opotřebovaný i psychicky. Rozhodnutí ve mně zrálo několik měsíců,“
objasnil své rozpoložení Jan Hájek. „Na návrat
do světové stovky výkony nestačily. Nemělo
smysl se nějak trápit,“ dodal tenista.
Hájek v průběhu kariéry postoupil až na 71. místo na
žebříčku ATP a vyhrál deset turnajů kategorie challenger. Na grandslamu se nejdále dostal do třetího kola na
French Open. Nejlepším výsledkem na okruhu ATP
bylo semifinále v Bastadu v roce 2012. Společně s Tomášem Berdychem vyhrál čtyřhru na loňském turnaji
v Dauhá. „Z individuálních úspěchů si nejvíce cením
titulů z prostějovského UniCredit Czech Open,“ poznamenal Hájek, který na největším turnaji v České
republice pravidelně předváděl své nejlepší výkony
a s úsměvem tvrdil, že kdyby bylo takových turnajů
více, mohl být ve světové padesátce.

V roce 2013 byl Hájek členem vítězného daviscupového týmu a životní úspěch mu bude připomínat replika salátové mísy. „Na naše vítězství
nikdy nezapomenu. Je to první věc, na kterou si
vzpomenu, když probírám svoji kariéru,“ přiznal
olomoucký rodák.
V příštích týdnech se bude tenista rozhodovat, co bude dělat dál. Zatím není jisté, zda
své další životní kroky spojí s tenisem. „Může
to být něco s tenisem i mimo tenis. Budu to
řešit. Jsem ale zvyklý na aktivní život a doma
určitě sedět nebudu. Musím si všechno promyslet,“ uvažuje několikanásobný vítěz extraligy smíšených družstev v barvách Prostějova.
Na kariéru, kterou několikrát přerušily zdravotní
problémy, bude vzpomínat v dobrém. Z ukončení
jedné etapy života není Hájek zklamaný. „Dosáhl
jsem na pár dobrých výsledků, na které budu rád
vzpomínat. Dozrál čas na změnu, život jde dál,“
konstatuje Hájek, který už tak ějak provozuje školičku společně se svojí drahou polovičkou, taktéž
bývalou tenistkou Danielou Bedáňovou.
Exkluzivní rozhovor s Janem Hájkem najdete
(lv)
v příštím čísle Večerníku.

Foto: archív Večerníku

INDIAN WELLS, PROSTĚJOV
Hned šest zástupců prostějovského
TK Agrofert se dostalo do hlavní
soutěže skvěle obsazeného turnaje
v Indian Wells. První ze dvou „minigrandslamů“ vyvrcholí na konci
týdne, pak se elitní hráči přesunou
do Miami.
Úspěšný vstup absolvovala Karolína
Plíšková. Nasazená čtrnáctka porazila Arruabarrenaovou ze Španělska ve
dvou setech, i když v tom druhém za
stavu 4:5 odvracela setbol. Následující
tři hry ale patřily české tenistce. „Byla to
jen malá komplikace,“ uvedla Plíšková.
V útoku na elitní desítku pokračuje Lucie Šafářová. Stejně jako Plíšková měla
nasazená desítka v prvním kole volný
los, a pak si poradila s Němkou Barthelovou ve dvou setech. „Nebylo to snadné, ale výsledek se počítá. Byl to dobrý

rozjezd,“ radovala se Šafářová po výhře.
Hned na začátku turnaje naopak skončily Tereza Smitková a Petra Cetkovská.
Ta se na turnajích představila poprvé od
loňského US Open a prohrála s Američankou Christinou McHaleovou. Smitková pak prohrála vyrovnanou bitvu
s Putincevovou z Kazachstánu.
Zdravotní problémy vystavily stopku
Jiřímu Veselému. S Marcosem Baghdatisem z Kypru ztratil první sadu
a po dvou hrách druhého setu utkání kvůli nemoci skrečoval. „Mrzí mě,
že jsem nebyl schopný zápas dohrát
a bojovat o vítězství. Po příletu na
mě skočila angína. Bohužel jsem poslední dva dny nevzal raketu do ruky,
s horečkou 38,5 se hraje těžce,“ litoval
odstoupení z turnaje Veselý.
(lv)
Výsledky prostějovských
vyslanců najdete na straně 24.

Volejbalistky OP Prostějov se už před posledním dvoukolem ZACHRÁNILY ve druhé lize
PROSTĚJOV Byly to nervy, ale
nakonec vše dobře dopadlo. Volejbalistky TJ OP Prostějov v závěrečném
domácím vystoupení tohoto ročníku
2. ligy žen, skupiny C dvakrát po velkých bitvách udolaly výběr brněnského Juliánova 3:2 a tím si s předstihem
zajistily udržení soutěže i pro příští
sezónu.
Oděvářky přitom měly namále vinou
toho, že po vánoční a novoroční pauze šly jejich předtím solidní výsledky
hodně dolů. Z úvodních deseti zápasů odvetné části dokázaly vyhrát
jen dva (nad Bílovcem a Olomoucí
B), čímž klesly na sestupové deváté

místo. Z nejhoršího jim pomohlo
následné dvojí skolení silných Šlapanic, ovšem vzápětí dvakrát padly ve
Vsetíně a do sobotních soubojů proti
Juliánovu tak šly znovu z předposlední pozice.
Přímého konkurenta v přetahované
o osmou příčku nutně potřebovaly
dvakrát porazit, což se jim v nervydrásajících utkáních povedlo 3:2 (-26,
23, -22, 16, 11) a 3:2 (-14, -11, 23,
23, 10). Oba duely přitom dokázaly
otočit z nepříznivého průběhu, ten
druhý dokonce zachránily z úplně
mizerného úvodu v podobě prvních
dvou odevzdaných setů 14:25 a 11:25.

Čtyři vydřené body do tabulky mají
v celkovém součtu cenu zlata, neboť i
kdyby ženy ópéčka při letošní zápasové derniéře na půdě Přerova B nezískaly 21. března ani bodík a klesly zpět
na devátý post, budou mít ze všech tří
druholigových skupin na tomto místě
nejlepší bilanci. A protože se zachrání
právě jedno nejlepší z devátých družstev, zavládla v hanáckém kolektivu
s předstihem úleva.
„Vzhledem k okolnostem a spoustě
různých komplikací jsme letos měli
jediný cíl v podobě udržení soutěže.
Což se podařilo, aspoň s tím tedy
můžeme být spokojeni. Určitě jsme

si všichni oddechli,“ přiznal trenér TJ
OP Ladislav Sypko, že nejen jemu
spadl ze srdce velký kámen. „Herně
jsme ve většině střetnutí rozhodně
nepředváděli to, co bych si představoval a jak by chtěly hrát i samotné holky. Hlavně nás trápily značné výkonnostní výkyvy během jednotlivých
zápasů a setů, pořád to bylo nahoru
a dolů. Někdy jsme takhle zvládli
vcelku suverénně porazit papírově
mnohem kvalitnějšího soupeře, zatímco jindy naopak nás přehrál viditelně slabší protivník. Do toho přišlo
mnoho zdravotních problémů, plnění mateřských povinností, pracovní

i studijní vytížení a výsledkem byla
reálná obava, že spadneme do krajského přeboru. Proto zaplaťpánbůh,
jak nakonec všechno dopadlo. Děvčatům, která sezónu nejvíc odtáhla, chci
moc poděkovat. A speciální ocenění
zaslouží Katka Veselá, jež sice loni
uzavřela svou kariéru a navíc má malé
dítě, ale přesto nenechala mančaft ve
štychu, a když byl v nouzi, rozhodla
se mu pomoct. I tohle mělo výrazný
podíl na záchraně,“ shrnul Sypko.
Sám chtěl od týmu prostějovských
oděvářek uprostřed ročníku 2014/15
odejít a přenechat roli kouče vhodnému nástupci, k čemuž však nedošlo a

Poøadí 2. ligy žen C
po 34. kole (z 36):

1. Nový Jičín 98, 2. Opava 69, 3. Kylešovice 59, 4. Šlapanice 59, 5. Vsetín
44, 6. Přerov B 44, 7. Bílovec 43,
8. OP Prostějov 37, 9. Juliánov 35,
10. Olomouc B 22.
možná ani nedojde. Nejsou totiž zájemci vzít na sebe nevděčnou úlohu.
„Navíc je navzdory udržení druhé ligy
otázkou, co bude dál. Nakolik tým zůstane pohromadě, jestli přetrvá chuť
pokračovat a podobně. Teď zatím nechci předbíhat, prostě uvidíme, co přijde,“ odtušil Ladislav Sypko.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

MLADÍ FOTBALISTÉ VYDRŽÍ DO ŽÁKŮ, PAK JICH RAPIDNĚ UBÝVÁ...
PROSTĚJOV Tohle nevypadá dobře!
Zatímco ještě před pěti lety nastupovalo v okresním přeboru dorostu
pro Večerník
třináct družstev, letos jich zůstala už
Jiří MOŽNÝ
jen pětice! V nižších mládežnických
kategoriích se daří počty celků zatím zachovávat na podobné úrovni. Ale
přestože v přípravkách vypadá budoucnost našeho fotbalu dobře, s každou
vyšší kategorií se optimismus postupně vytrácí. A to až natolik, že je reálnou
variantou sloučení soutěží ze dvou okresních svazů do jednoho... Budeme
mít v příštích generacích dost fotbalistů? Večerník se před startem jara podíval do nitra mládežnické kopané v regionu.
původní zpravodajství
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Počty dorosteneckých týmů v okresním přeboru
Počty týmů v okresním přeboru starších žáků a žáků 7+1:
„Lepší variantou je zapomenout na rivalitu
a spojit se v regionu. Pětice dorostů a středisko mládeže nezachrání zhruba padesát
oddílů na okrese,“ uvědomuje si Přikryl.
I proto je rád, že ve Smržicích disponují
silnými ročníky 1997 a 1998, právě na nich
hodlají v nejbližší dekádě stavět. „Snad nám
to vydrží, protože pak máme až mladší žáky,
kteří teprve za deset let budou moci naskočit do mužů. Potřebné je kluky zlomit, aby
v nich potřebné nadšení zůstalo. Jinak
za deset let nebude z čeho doplňovat,“
nezastírá.
Alespoň v něčem však může být nápomocno sportovní centrum a sportovní středisko mládeže nacházející se v Prostějově.

Počty týmů v okresním přeboru mladších žáků:
Počty týmů v okresním přeboru starších přípravek:

„Chceme, aby 1.SK Prostějov plnil roli silného a kvalitního klubu na poli výchovy
mládeže se snahou udržet statuty SCM
a SpSM, které mohou být motivací pro
hráče prostějovského regionu v jejich sportovním růstu,“ ubezpečil Weisser.
Již v létě 2014 byla ve hře možnost, že by se
v dorostenecké kategorii setkaly ve společné
soutěži celky z Prostějovska a Přerovska. Nakonec od toho ale zástupci Přerovska ustoupili a výsledkem tak je pouze pětičlenná soutěž, jíž se účastní Nezamyslice, Pivín, Brodek
u Prostějova, Plumlov a Kralice na Hané.
„Nedělám si iluze, nakonec k tomu bude
muset dojít. Hráči poznají i jiná mužstva
a nové protihráče, každá regionální soutěž

má jinou úroveň. Okresní svaz by přispíval
na dopravu, detailní analýzu jsme ale zatím
nezpracovávali. Je tu i varianta sedm plus
jedna aby oddíly daly nějaké týmy dohromady. Nefandím ale tomu, aby šli na velké hřiště až mezi dospělými,“ nastínil jiří Přikryl.
„Jde o problém, který je nutný vyřešit právě
ve spolupráci s jinými okresy v regionu, kde
situace je obdobná. Já osobně jsem podobným projektům meziokresních soutěží s jasně
vymezenou strukturou nakloněn. Jak sportovně-technickou, tak finanční i s možností
podpořit kluby startující v dané soutěži,“ přiblížil Radim Weisser, jenž věří, že příslibem
do budoucna by mohl být narůstající počet
mladých fotbalistů v přípravkách.

Volejte
ZDARMA
800 404 444

www.proﬁcredit.cz

AKCE prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

Jak na to? nalistujte stranu 19

15031310276

posuzujeme váš obrat, ne příjmy
minimum potřebných dokladů
možnost odpisu z daní

15031110272

doplňování krajských soutěží jen na základě
zájmu klubů,“ konstatoval muž dlouhodobě
se pohybující v mládežnické sféře.
Jak Weisser utvrzuje, svaz se snaží vyvíjet
aktivitu, aby fotbalistů neubývalo. „Jedná
se o časově náročnou činnost, do níž se
musí zapojit všechny kluby a trenéři, kteří
to myslí s mládeží vážně. Nejde jen čekat,
co udělá a vymyslí OFS. Jedná se nejen
o získání dětí, ale i následné zaujetí v tréninkovém procesu. Je důležité, aby trénink byl postaven na věkových principech
a zdokonalování herních dovedností bylo
zábavnou a herní formou, dítě není malý
dospělý,“ upozornil úspěšný trenér.
V minulých dnech se uskutečnilo také několik seminářů zaměřených na nové trendy
a zlepšování trenérské činnosti. „Zájem
bohužel velký nebyl. Pro podporu zájmu
o fotbal jsme se podíleli na celorepublikové
akci fotbalové asociace Můj první gól, která úspěšně proběhla za účasti asi tří stovek
dětí. Každoroční tradicí je organizace mládežnických turnajů pro všechny věkové kategorie. Další úspěšnou akcí je pravidelný
příměstský letní fotbalový kemp,“ vyjmenoval Radim Weisser další projekty.
Neoddiskutovatelnou pravdou je, že
dříve tu byla daleko větší konkurence
z řad mladých hráčů, dnes už se nedostatek dorostenců začíná projevovat
nejen v okresních soutěžích, ale i výš.
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„V přípravkách obecně problém není, mezi
žáky je počet dobrý, v dorostu už ale nikoliv. Dříve se hráči ztráceli po vyjití z dorostenecké kategorie, nyní je ale zájmů tolik,
že úbytek nastává už o kategorii dříve. Moc
optimisticky to nevidím, milerád ale budu
překvapen,“ vypozoroval Jiří Přikryl, člen
výkonného výboru a garant komise mládeže OFS Prostějov.
Osobně tak očekává, že tento trend bude
pokračovat i nadále, byť tu jsou zřejmé snahy přitáhnout k fotbalu co nejvíce dětí a zajistit, aby je nejpopulárnější hra na světě bavila. „Jenže na počítači si mohou třeba Fifu
zahrát znovu, když prohrají... Tento stav
trápí i náš oddíl, je to obecná bolest. Stejně
tak stárnou hráči mezi muži, věkový průměr přes třicet let není výjimkou a každý je
rád i za takového hráče. Naším nejlepším
střelcem je tak sedmnáctiletý hráč, v kádru
ale máme i dvaačtyřicetiletého,“ poukázal
smržický funkcionář.
Obdobně celou situaci vidí i předseda komise mládeže OFS Prostějov Radim Weisser,
jenž poukázal na další podstatné faktory.
„Zmíněný stav je prostě skutečnost, která
není radostná pro fotbalové dění v prostějovském regionu. Zapříčiňují ji i nižší populační ročníky v kategoriích dorostu a žáků,
s čímž se potýkají také základní a střední
školy. Klesající počet mládežnických týmů
v okresních soutěžích je pak dán možností
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