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VRAH JE NA SVOBODĚ!
„Nebojíme se ho,“ tvrdí lidé z Bílovic

EXKLUZIVNĚ

Všechno je jinak! V předminulém CO JSME SE DOZVÌDÌLI
vydání Večerník spočítal podle rozsudku Krajského soudu v Brně, O VRAHOVI MLADÉ
z Bílovic
že na jaře roku 2016 skončí třináct
BARMANKY?
Michal
a půlletý trest pro vraha mladé barKADLEC
manky z baru ESO v Plumlovské ulici, ➢ Petr Novotný téměř
nevychází z domu
načež se Petr Novotný dostane na
svobodu. Jenže, ouha! Zatím ani oslovení pracovníci brněnského ➢ Jeho manželka se s ním rozvedla
soudu nedokáží vysvětlit, jak je možné, že syn známého manekýna
měsíc poté, co ho zatkli
Oděvního podniku Prostějov je už na svobodě! A to snad již více jak
➢ Otec Petra Novotného se
přes rok!
utrápil k smrti
Večerník se proto v pátek rozjel do Bílovic, kde Petr Novotný bydlí
v domě po svém otci, který tu kdysi provozoval malou zoologick- ➢ Občassivyjdenapivo,vhospodě
s ním ale nikdo nemluví
ou zahradu. Přestože jsme na něho v několika časových úsecích
zvonili, neotevřel. „Ano, pan Novotný tu žije už přes rok, pustili ho ➢ Jednou denně odjede z Bílovic
nějak dřív. Viděla jsem ho párkrát. Je zamlklý, řekla bych takový
svým luxusním autem,
plachý. Skoro vůbec ale nevychází z baráku. Jen občas sedne do audo hodiny je ale zpátky
ta a odjede, za hodinu je ale zpátky,“ poskytla nám informace jed➢ Navštěvuje ho záhadná
na z mnoha sousedek, které
čtěte
na
straně
10
mladá žena
Večerník v pátek oslovil.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Petr Novotný nyní žije v domě po svém otci v Bílovicích. Večerníku ale na několikeré zvonění
neotevřel.
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: archiv Večerníku
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Mìl se pranýø nechat?
Prostějov (mik) - Středověký pranýř
na náměstí T. G. Masaryka, o jehož
nálezu informoval Večerník jako první
v minulém čísle, bude opět zasypán
a pokryt nový trávníkem. To je ale líto
některým radním, kteří by podobné
zařízení uvítali i v dnešní době. „Byly
k němu přivazovány hříšné ženy a lidé
po nich plivali nebo je kamenovali,“
připomněl náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil s tím, že dnes by
pranýř na náměstí měl určitě také svoje uplatnění? „Co se všichni díváte na
mě?“ zeptala se udiveně svých kolegů
primátorova náměstkyně Ivana Hemerková. Že by radní věděli něco, co
Večerníku zůstalo utajeno?

Už kují pikle...
Prostějov (mik) - Není tajemstvím, že
výkupny šrotu nyní doslova zejí prázdnotou. Od prvního března totiž vešel
v platnost zákon, že majitelé sběren
nesmějí vyplácet peníze v hotovosti za
přivezené železo. Tím ale sběrny přicházejí o nejčastější klienty-bezdomovce. „Od začátku měsíce tady nebyla
z řad bezdomovců ani noha. Už ale kují
pikle, na koho si nechají peníze posílat.
Řekněte mi ale, kdo z této komunity
lidí má v bance účet,“ pousmál se hořce
jeden z pracovníků prostějovské výkupny kovového šrotu.

Je to jen náhoda?
Prostějov (mik) - Znáte to, není snad
řidiče motorového auta, který by v Prostějově nenadával na cyklisty. Hlavně
ve tmě nejsou kolaři podle mnohých
stížností vůbec vidět, na sobě mají
tmavé oblečení a bicykly neosvětlené.
„V úterý sedmnáctého března jsme
podnikli sérii kontrol na různých místech Prostějova. Překvapilo i mě, že při
kontrole bezmála dvou stovek cyklistů
strážníciodhalilipouzejedenjedinýpřestupek,“ pokrčil rameny Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov. Náhoda?
„Uvidíme, těch kontrol budeme dělat
víc,“ dodal šéf prostějovských strážníků.

rubriky
Večerníku

FOTO
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CO NÁS POTĚŠILO...
Dostalo se na všechny. Jak se očekávalo, tak se také stalo. Vzhledem
k nejnižšímu počtu dětí, které za
poslední roky přišly k zápisům do
mateřských škol, město dokázalo
uspokojit všechny rodiče a jejich
předškolní ratolesti umístit do mateřinek. Město si může dovolit i luxus umístit děti do tří let věku.

Martin Mokroš

PROSTĚJOV Zatímco dosud jsme mohli v centru města
potkat tak maximálně „tatrovky“ odvážející suť a hlínu
z revitalizovaného náměstí T. G. Maryka, minulé úterý
nebyl problém narazit hned na tři živé slony! Ptáte se, jak
je to možné?
No, s tímto oblíbeným a zajímavým zvířetem dorazil do
centra Cirkus Humberto a tato reklama se setkala s mimořádným zájmem Prostějovanů. Lidé vybíhali z obchodů
i kaváren a fotili si chobotnatce, malé děti si je dokonce
hladily a vzhledem k tomu, že zvířata byla vážně klidná, tak
nedošlo k žádné mimořádné události, pokud tedy nepočítáme plné pytle „koblížků“, které sloni průběžně trousili...
Napjatá situace nastala pouze ve chvíli, kdy okolo nich
projížděly výše zmíněné TATRY. Sloni si je nejdříve podezřívavě prohlédli, neboť v nich viděli co do velikosti
konkurenci, ale pak poodstoupili bokem a náklaďáky pomalu bez úhony projely. A tak jsme kromě sluníčka zažili
i cizokrajné zvířectvo přímo v centru...

Agentura
A čemu se divíte? Slova bosse prostějovského hokeje Jarouše Kuňáka o tom,
že městský oslíček se málo otřepal a on
tak klidně kvůli nízké finanční podpoře
může přestěhovat první ligu třeba do
Prčic, nenechala chladnými představitele lešením zakryté radnice. Konšele
toto prohlášení tak dožralo, že podle
zjištění Agentury Hóser okamžitě zastavili oddílu HK Kondor kohouty se
čpavkem na výrobu ledu!
„Já snesu všechno, ale jestli ausgerechnet hokejisti si stěžují, že jim dáváme
málo peněz, tak ať si jdou! Já osobně
o hokeji vím jen to, že se kdysi hrál v Na-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
•• Pondělí ••
Starostové za vyšší porodnost. Výše jejich platů se přitom neodvozuje od jejich
schopností, ba ani od počtu hodin strávených denně v úřadě. Jediným kritériem
je pro počet obyvatel vesnice či města, ve kterém žijí. Pokud tedy starostové chtějí
brát víc, nezbývá jim, než vyzvat své občany, aby se „milovali a množili“...

CO NÁS UDIVILO...

CENTRUM
NAPADLI SLONI!
Foto: Martin Mokroš

ZACHYTILI JSME...

PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ SE STĚHUJE DO PLUMLOVA!
ganu, a tím tento sport pro mě zhasnul.
Pan Koňák si zřejmě neuvědomuje, že
než jsme dali miliony korun jemu, tak
jsme ty peníze museli vzít šachistům,
kuželkářům a oddílu foukané,“ prohlásil doběla rozpálený primátor města
Miroslav Nakaseseděl. Odhodlaně mu
přizvukuje i jeho první náměstkyně. „Já
jsem třeba chtěla prosadit milion korun
do kurzů vyšívání a háčkování ve Vrahovicích. Bylo mi řečeno, ať si háčkuju
doma, že peníze musí dostat hokej.
A teď slyším od pana Koňáka, že dostal
málo. To mě tak dožralo, že mám chuť
navrhnout prodej celého zimního stadionu,“ ulevila si Alena Rašáková.
Jenomže vedení prostějovských Kondorů si stojí za svým a od kritiky přešlo do
praktického protiútoku. O prvoligovou
licenci totiž projevil zájem Plumlov, ve

kterém chce staré hokejové
zvyky obnovit Petr Hudebník.„Jetotak,panKoňákmi
nabídl licenci na první ligu.
Já ji okamžitě beru! Už včera jsem zahájil jednání s Povodím Moravy, aby nás nechalo v zimě
hrát mistrovské zápasy na přehradě.
Jistě, může se stát, že bude zima na
draka a voda nezamrzne. V tomto případě hodláme všechna utkání odehrát
na ledě soupeřů,“ nechal se před Agenturou Hóser slyšet tradiční sponzor
plumlovského hokeje Petr Hudebník.
Zástupci města ale rychle poznali, že
jim ujíždí hokejový vlak, navíc se dostali do palby kritiky od fanoušků Kondorů. „Bojuji za to, abychom nějakou
tu korunu Kondorům přidali a zůstali
v Prostějově. Přemlouvám tenistku

Petru Kviťákovou, aby si toho
hokejistu, co s ním chodí,
vzala a své věno darovala na
konto prostějovského hokeje.
Petra mi přislíbila, že něco pro
to udělá,“ prozradil Hóserovi
náměstek prostějovského primátora Jiří
Nikamnepospíchal.
Jenomže těsně před uzávěrkou tohoto
vydání Agentura Hóser zjistila, že je
pozdě. Petra Kviťáková si totiž hodlá
vzít šachistu Bořipucha Krkovičku
a miliony korun hodlá věnovat prostějovskému šachovému oddílu Mat. Takže hokej má fakt smůlu...
Za Agenturu Hóser Majkl

SCÉNA VEČERNÍKU
Ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa se chce stát odborníkem na kávu. Na tiskové konferenci v úterý slíbil, že po odchodu dlouholeté nájemníce bude káva v kavárně v
prostějovském Špalíčku ještě lepší, než byla. Kdo její chuť posoudí jako první? Že by třeba
prostějovští radní?

•• Úterý ••

•• Středa ••

BUTY

Ostravská skupina s frontmanem
Radkem Pastrňákem vyprodala
v pátek klub Apollo. Populární
grupa, která ve své tvorbě dokázala spojit rock, folk, folklór různých etnik, country, jazz i reggae,
si získala velkou přízeň prostějovských fanoušků.
ZASLECHLI JSME...

První náměstkyně primátora
Alena Rašková komentovala
kritické hlasy občanů kvůli
kácení stromů v Tylově ulici

•• Čtvrtek ••
Poslouchat za dveřmi se nemá. Jako v nějakém filmu o utajených schůzkách si
museli připadat přítomní členové rady města, když vyprávěli médiím poslední
novinky ze svého zasedání. V tom se jim chtěl do pozornosti vloudit nezvaný host,
který se domáhal také své „minutky slávy“ a být v novinách. Asi budeme muset s panem Filoušem udělat rozhovor.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 11/-3 °C
Ivona

•• Pátek ••
Zatmění se (ne)konalo. V pátek prostějovské volejbalistky vstoupily do čtvrtfinále play off extraligy, když podle předpokladů deklasovaly TJ Sokol Šternberk
rozdílem několika tříd. Jejich případná prohra by byla zřejmě ještě větší senzací
než částečné zatmění slunce, které bylo možné v tentýž den sledovat na obloze.

•• Sobota ••
Zašel ředitel muzea na Iné Kafe? V prostějovském Společenském domě koncertovala slovenská punkrocková hudební skupina Iné Kafe. Otázkou zůstává,
zda mezi fanoušky nebyl i ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa, který
„inekafe“ chce od září pravidelně podávat v nedaleké kavárně ve Špalíčku.

MILUJEM
E
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ZAUJALO NÁS...

„KUR.., TO BYLO
JEŠTĚ ZŘEJMĚ TO
NEJSLUŠNĚJŠÍ
SLOVO!“

Bezdomovci museli snést nejhorší trest. Skupinka lidí bez trvalého přístřeší
popíjela víno na lavičce u rybníku. Zmerčili je přitom strážníci a flašku jim zabavili. Pokud by je místo toho odsoudili k pěti letům vězení , určitě by to houmlesové
přijali lépe. Právě zabavení vína pro ně totiž nepochybně bylo pravou katastrofou.

•• Neděle ••

1 320 300

Tak tuhle částku vyjádřenou v korunách už město v životě neuvidí!
Radní odepsali tuto sumu po více
než patnáctiletých tahanicích se
společností Masna Kroměříž. Řezníci dlužili magistrátu za nájem
bývalých městských jatek, jenomže
firma už dávno zkrachovala a její
zástupci jaksi zmizeli…

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

V kukle vstup zakázán. Také byste někdy svého neoblíbeného politika, exekutora,
úředníka, advokáta, soudce, lékaře či novináře nejraději navštívili v kukle a se zbraní
v ruce? Pokud máte podobné choutky, bude lepší na ně zapomenout. Mohli byste
dopadnout jako Zdeněk Pekař, který kvůli tomu stanul před soudem.

Sportovci v pivnici. Jen málokterý sportovec si přímo během svého výkonu
může dopřát nějaké to pivko. Toto privilegium mají například amatérští šachisté, kteří se naposledy utkali v předposledním kole regionálního přeboru v šachu,
jenž se konalo v Hanušovické pivnici „U Oťase“, v níž čepují výbornou Holbu.

Chlastat po 50 metrech! Prostějovští radní rozšířili vyhlášku města o další místa, kde se nesmí pít
alkohol na veřejnosti. V pořádku,
určitě. Ale tak trochu udivuje, že
podle nového nařízení se nesmí
pít u hlavního nádraží, jedině až ve
vzdálenosti padesáti metrů od něj.
Cestující tak mají s občerstvením
utrum...
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POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů

o DVĚ Koruny LEVNĚJI
si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

OBJEDNÁVEJTE
predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860
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Zdroj: meteocentrum.cz
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Případ „cikánské“ krádeže na nádraží odložen!

PRIMÁTOR ZMIZEL!

„BUDU TO HNÁT NA INSPEKCI,“ láteří
manželka důchodce, který přišel o penzi

Je nemocný a hubne, zjistil Večerník

zjistili jsme

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Už čtrnáct dní se
neobjevil na radnici, což je v jeho
případě na pováženou. Primátor Miroslav Pišťák chyběl i na
čtvrteční tiskové konferenci rady
města, což bylo ještě divnější. Večerník se snažil zjistit, co se s prvním mužem Prostějova děje. „Má
dovolenou,“ krčili rameny kolegové radní. Ale všechno je jinak!
Večerníku vzal primátor Miroslav
Pišťák mobilní telefon v pátek odpoledne. „Já věděl, že vám bude
má absence vrtat hlavou,“ nutil se
k úsměvu první muž magistrátu.
Pak ale jeho hlas v telefonu nebývale zvážněl. „Jsem nemocen. Není
to přímo na umření, ale byl jsem
nucen podstoupit vyšetření u několika lékařů specialistů. Nechci nijak
podrobně rozebírat moje zdravotní
patálie, navíc se můj stav viditelně
zlepšuje,“ objasnil svůj stav Pišťák.
Pak přece jen prozradil: „Ne, nejde
o srdce, problémy se točí okolo cukrovky a také nepříjemného nálezu
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EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV „Působí to na mě
tak, že se u nás víc věří zlodějům
než okradeným,“ shrnula své
dojmy ze závěru policejního vyšetřování paní Dagmar, jejíž manžel měl v polovině ledna na hlavním prostějovském nádraží přijít
o celou penzi. Policie tento případ
před pár dny odložila. Učinila tak,
Naposledy tak výrazně pohublý byl primátor Pišťák na začátku roku 2013. ačkoliv měla k dispozici výpověď
To byl několik týdnů hospitalizován v nemocnici kvůli těžkému zápalu jednoho z těch, kteří se na krádeži
plic.
Foto: archiv Večerníku zřejmě podíleli...
v mém těle, který ale naštěstí není ovšem, že uprostřed týdne bych se Co se 15. ledna 2015 na prostějovzhoubný...“
už měl objevit v práci,“ přidal přízni- ském nádraží přihodilo? „Manžel
Jak tedy bude jeho absence ještě vou zprávu Miroslav Pišťák, kterou si vyzvedával na poště u hlavního
dlouhá? „Kolegové vám nelhali, navíc podpořila skutečnost, že priskutečně mám dovolenou. Mám mátor nechyběl na vyhlášení městjí tolik nevybrané, že nepotřebuji ské ankety nejlepších sportovců,
nemocenskou. Prostě se dávám do o níž Večerník informuje na straně
pořádku, ale strašně hubnu. Věřím 33 dnešního vydání.
(mik)

www.vecernikpv.cz

nádraží důchod. Přímo v místnosti
seděla skupinka cikánů, kteří tu asi
byli pro sociální dávky. Můj muž,
který špatně chodí i slyší, si ničeho
nevšiml. Z nádraží odjel autobusem
do klubu důchodců na Svatoplukově
ulici. Teprve tam asi po půl hodině
zjistil, že přišel o celou penzi, kterou
měl i s občankou v igelitovém sáčku,“
tvrdí přesvědčivě paní Dagmar, jejíž
celou identitou Večerník pochopitelně disponuje, ale z obav o bezpečnost nezveřejňuje.
Jeden z bandy zlodějů, Niko H., měl
krátce po krádeži ještě z nádraží zavolat na policii. Důvod byl ten, že se
s ním ostatní odmítli podělit. Niko
H. prý původně hovořil o částce
120 000 korun, okradený důchodce
ovšem postrádal pouze desetinu této
částky.
Kriminalisté s Nikem H. jedenáct
dní (!) po krádeži sepsali protokol. „Tato výpověď nevedla k objasnění výše uvedeného skutku
a bylo zde i několik nesrovnalostí s výpovědí poškozeného, tudíž

nebyla prokázána věrohodnost
výpovědi,“ vyjádřil se policejní inspektor Ivo P. v úředním
dokumentu, který má redakce
k dispozici.
Přestože původní výpověď Nika H.
jako pachatelku usvědčovala jednu
cikánku z Domamyslic, policisté
nakonec případ odložili. K odhalení jim nepomohly ani kamery, které
jsou na hlavním nádraží instalovány.
„Policista mi říkal, že i kdyby zloděje vypátrali, stejně od nich žádné
peníze nedostanu. Tomu nerozumím, vždyť oni nějaké peníze mít
musí. A nás se taky nikdo neptal,
z čeho budeme žít, když nás obrali
o manželův důchod,“ kroutí hlavou
paní Dagmar, která se stále nechce
smířit s tím, že případ pravděpodobně vůbec neskončí u soudu. „Zvažuji, že kvůli tomu podám stížnost na
Generální inspekci bezpečnostních
sborů,“ netají se svým rozčarováním
nešťastná žena.
Večerník bude celý případ i nadále sledovat.

Opoziční zastupitel

KONŠELÉ SE DIVÍ, že jim vláda přidala! byl VYKÁZÁN
„Plat jsme zvýšit nechtěli,“ tvrdí svorně
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Vládní nařízení,
kterým se od 1. dubna tohoto
roku navyšují platy uvolněných
zastupitelů měst a obcí až
o tři a půl procenta, doslova
vykolejilo prostějovské radní.
Zástupce vedení města, které
Večerník v uplynulém týdnu
oslovil, se shodují v jednom:
my jsme zvýšení svých mezd
nepožadovali!
Podle stávajících mzdových tabulek
„bere“ primátor Prostějova Miroslav Pišťák 67 688 korun hrubého
měsíčně. Od prvního dubna si má
přilepšit o 2 369 korun. „Jelikož
marodím, tak jsem tuto informaci
zaslechl pouze z televize. Mohu vás,
i celou prostějovskou veřejnost ujis-

tit, že nikdo z nás takové navýšení
nepožadoval. Já žádné další peníze
nepotřebuji, neutrácím nikterak
zbytečně. Ve středu se sejdu s kolegy radními a budeme o tom jednat,“
svěřil se Večerníku Miroslav Pišťák.
Jeho čtyři náměstci, kteří v současnosti pobírají plat ve výši
60 117 korun, budou mít nově
výplatní pásku bohatší o 2 104 koruny. „Já jsem to četla už v úterý
v novinách a byla jsem z toho
v šoku! Vláda schválila něco, co
jsme sami nepožadovali. Zbytečně
to jenom vyvolá emoce u občanů
ve městech a obcích. Kdyby bylo
na nás, nikdy bychom si sami
platy nezvyšovali,“ zareagovala na
dotaz Večerníku Alena Rašková,
první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. „Jestli
si někdo myslí, že z toho jásáme,
tak to v žádném případě. Osobně
své navýšení hodlám věnovat
na mládežnický sport, kterému
přispívám už nyní a budu tedy
víc,“ odpověděl Jiří Pospíšil, další
z primátorových náměstků.

Plat se od příštího měsíce zvýší také
uvolněnému radnímu Jaroslavu Šlamborovi. Ten dosud pobíral 53 107 korun
hrubého, teď si přilepší o 1 858 korun.
„O tom vůbec nevím! Tohle vůbec
neřeším,“ odbyl nás komunistický radní.

Všichni do jednoho se shodují i v tom, že vláda sice nařídila
zvýšení platů uvolněným radním
a zastupitelům, ale veškeré náklady s tím
spojené ponesou rozpočty jednotlivých
měst a obcí...
dále čtěte na straně 9

VÍME, O KOLIK SI VEDENÍ RADNICE
DNICE PŘILEP
PŘILEPŠÍ!
Primátor Miroslav Pišťák
z 67 688 na 70 057 korun

N
Náměstci primátora Alena Rašková,
Ivana Hemerková,
Jiří Pospíšil a Zdeněk Fišer
z 60 117 na 62 221 korun

Uvolněný radní Jaroslav Šlambor
z 53 107 na 54 965 korun

BYLI JSME
U TOHO
PROSTĚJOV Tohle se v historii
ještě nestalo! Čtvrteční tisková
konference rady města měla skutečně zajímavou vsuvku. Ve chvíli,
kdy konšelé podávali nové informace přítomným médiím, vešel do
zasedací místnosti primátora opoziční zastupitel František Filouš
(ANO 2011). Dlouho ale nepobyl,
vzápětí byl totiž vykázán!
František Filouš otevřel dveře
a prohlásil, že hodlá být přítomen
tiskovce. „Pane zastupiteli, toto je
konference určená pouze novinářům! Pokud máte něco na srdci, co
byste chtěl sdělit médiím, prosím,
počkejte venku. Už pomalu končíme,“ vypoklonkovala opozičního
zastupitele ve vší slušnosti Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějov. „Něco takového nepamatuji. Řadoví zastu-

Před školou se povalují LIDSKÉ KOSTI
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pitelé opravdu nemají na tiskovce
rady co dělat. A je úplně jedno, zda
jsou z koalice nebo opozice,“ kroutila hlavou Alena Rašková, první
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Večerník samozřejmě zajímalo, co
vedlo Františka Filouše k tomu,
aby tímto způsobem narušil tiskovou konferenci rady města. „Nemyslel jsem to nijak ve zlém, prostě
jsem chtěl mít informace z první
ruky. Nic proti vám novinářům,
vážím si vaší práce, ale kolikrát
vyjdou v novinách zprávy z rady
města zkresleně,“ odpověděl nám
František Filouš s tím, že ho vyhazov ze zasedací místnosti neurazil.
„To vůbec ne, respektuji to. Avšak
myslím si, že taková akce by měla
být veřejná, stejně jako jednání
zastupitelstva,“ dodal opoziční zastupitel za hnutí ANO 2011.
No, my jen dodáme, že z takřka
devatenáctileté praxe Večerníku
nevíme o žádné tiskové konferenci, ať už je z politiky, policejních
kruhů, kultury či sportu, na níž by
byl možný vstup bez novinářského
průkazu. Vždy´t pravidla se přece
musí respektovat a co je moc, to je
(mik)
moc...

PROSTĚJOV „Co jste vy, byli jsme
i my. Co jsme my, budete i vy!“ Toto
známé heslo upozorňuje nás pyšné
smrtelníky, že ať děláme, co děláme,
jednou z nás stejně zůstane jen hromádka kostí. Nikdo z nás by si ovšem
po smrti určitě nepřál dopadnout
jako naši předci pohřbení na bývalém
hřbitově ve Spitznerových sadech!
Revitalizace prostějovského parku trvá
už téměř rok. Lidé v souvislosti s ní
upozorňují zejména na zbytečně široké
chodníky, které se tu budují a magistrát
vede dokonce i kárné řízení s jednou firmou (čtěte na straně 14). Olej do ohně
ovšem nyní pořádně přilily lidské kosti,
které je možné vidět přímo na stavbě.
Ostatky z předchozích generací se zde totiž minulý týden válely bez ladu a skladu
poházené na haldách zeminy tak, jak je
stroje právě vybagrovaly ze země. Pohled
na ně cestou do školy určitě neunikl ani
žákům nedaleké „reálky“ či studentům
blízké průmyslovky, kteří je mohli sledovat přímo z oken svých učeben.

Výkopy na místě bývalého hřbitova ve Spitznerových sadech odhalily lidské ostatky, které tu mohli sledovat kolemjdoucí včetně studentů blízké
průmyslovky.
2x foto: Martin Zaoral
„Když se prováděly výkopové práce, ne- V každém případě ze strany firmy provábylo možné poznat, zda jde o kosti nebo dějící revitalizaci parku se jednoznačně
kořeny stromů. Vše odhalil až déšť,“ kon- jedná o projev neúcty k našim předkům,
statoval ve vyjádření za prostějovskou který navíc hraničí se zákonem o poradnici Miroslav Pišťák, primátor Statu- hřebnictví. Navíc nikdo z nás by si určitě
tárního města Prostějov. Podle našeho nepřál, aby se naše kosti jakoukoliv dobu
zjištění mají být kosti sesbírány a budou povalovaly přímo na očích našich násleuloženy na pietní místo.
dovníků...
(mls)
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pohled zpátky

STARÉHO
STÍNY MINULOSTI
PŘÍPADU
Radnice dostala PRVNÍ NÁVRH co s prostorem Hloučela: Stezka zdraví
„Obyvatelům“ kasáren
demolice vadit nebude
v Jezdecké ulici zůstává pouze na papíře
PO STOPÁCH
P

PROSTĚJOV Jak tohle jen dopadne...? V současné době se stále dosti
bouřlivě diskutuje o osudu rozlehlého areálu Jezdeckých kasáren.
Různých návrhů se mezi širokou
veřejností objevuje celá řada, oficiálně však na radnici dorazil pouze
jediný. A ten počítá se zbouráním
celého objektu. Večerník se o osud
jedné z dominant města dlouhodobě zajímá a při jedné z opakovaných
návštěv mimo jiné vyzpovídal i partičku bezdomovců. Právě oni mají
o chátrající ruině větší přehled, než
kdokoliv jiný...
Zpustlá Jezdecká kasárna byla postavena v roce 1891. Bezesporu se jedná
o monumentální objekt. Ačkoliv rozloha
celého areálu je srovnatelná s výměrou
náměstí T. G. Masaryka, o jeho existenci
mnoho Prostějovanů nemělo dlouho
ani potuchy. Z ulice Šárka jsou totiž kasárna zakryta vzrostlou zelení, z Lidické
pak nízkými domy.
Co jsme objevili uvnitř budovy? Tak
především nekonečné chodby s množstvím malých pokojíků, kde byli dříve
ubytovaní vojáci. Někdejší přísnou kázeň tu však už před mnoha lety nahradil
totální chaos a zmar: vše kovové zmizelo,
na zemi se válí střepy z rozbitých oken,
dlouhé zdi jsou počmárány klikyháky.
V relativně slušném stavu zůstalo pouze
podkroví kasáren. Jeden z mnoha pokojíků v prvním patře, ve kterém stále vydržely dřevěné parkety, si pro sebe zabrala
partička bezdomovců. Právě kvůli nim
část objektu v roce 2008 vyhořela, navíc
zde díky velmi vyhroceným rvačkám

v opilosti opakovaně zasahovala policie. Čas od času tu jeden bezdomovec
do druhého vrazil nůž a nechal ho ležet
v tratolišti krve. Boj strážníků s lidmi bez
domova tak byl v tomto prostoru v podstatě na každodenním pořádku...
Sami bezdomovci fakt, že kasárna nechal magistrát zchátrat a nepřímo jim tak
umožnil pobyt v nich, považují za ´trestný čin´. „Tady mohla krásně žít spousta
lidí. Byl jsem zde už před dvaceti lety
a vypadalo to naprosto luxusně,“ zavzpomínal jeden z dlouholetých obyvatel kasáren Radek. A co říkají bezdomovci na
to, že by budova mohla jít brzy „dolů“?
„Nevěřím tomu, že by město někdy
sehnalo peníze na opravu. A pokud vše
zbourají, nám to vadit nebude. My se
zase přesuneme jinam, možností máme
v Prostějově dost,“ usmál se Radek.

Objekt bývalých Jezdeckých kasáren je dlouhodobě v katastrofálním stavu
a dlouhá léta slouží jako útočiště pro bezdomovce. 2x foto: archiv Večerníku

Vyroste tu dùm
s peèovatelskou službou?

Nejvíce poškozená část bývalých kasáren už má svůj osud zpečetěný. Do
bourání bočních budov se dělníci pustí ještě v březnu. Co však bude s jejich
hlavním objektem? Radnice nedávno
oficiálně vyzvala případné zájemce,
aby v souvislosti s plánovanou demolicí Jezdeckých kasáren písemně předložili své návrhy na využití tohoto objektu. „Zatím jsme oficiálně obdrželi
jediný. Soukromá firma ovšem nechce
objekt rekonstruovat, projevila naopak zájem o pozemky, které by se uvolnily po případné demolici. Na zelené
louce by pak ráda vybudovala dům

s pečovatelskou službou,“ prozradil
Večerníku v průběhu uplynulého týdne náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil s tím, že město ovšem
na podobné zařízení má vlastní projekt. „Dům s pečovatelskou službou
bychom rádi vybudovali za supermarketem Lidl v Anglické ulici. Už máme
zpracovaný projekt, rádi bychom si na

něj požádali o dotaci,“ zmínil se v této
souvislosti Pospíšil.
Možností na využití uvolněného prostoru je pak celá řada. Jednou z nich je
i výstavba nového kulturního centra,
které by mělo nahradit chátrající Společenský dům. Jak celá dlouholetá anabáze
dopadne, bude Večerník pochopitelně
i nadále sledovat.
(mls)

PROSTĚJOV Už koncem loňského března představil prostějovský magistrát projekt, jehož
realizace se plánovala v biokoridoru Hloučela. Takzvaná stezka
zdraví za bezmála tři miliony
korun měla vést od Olomoucké
ulice až po „Tichou“. Radnice
v této souvislosti žádala o dotace, na které ale nedosáhla. Vše
se tak výrazně pozdrželo. Podle
aktuálních informací Večerníku
by se ale první části „přírodní
posilovny“ měly v uvažovaném
prostoru přece jen objevit. A to
ještě letos!
Co konkrétně by mělo u lesoparku Hloučela v Prostějově vyrůst?
O tom Večerník poprvé informoval už v pondělí 24. března 2014.
„Stezka zdraví počítá se šesti zastaveními v biokoridoru Hloučela.
Půjde o přírodní posilovnu, prvky
zaměřené na strečink, balanc a koordinaci, nohy, břicho i ruce. Dále
bude vybudován krytý přístřešek
sloužící k zastavení jako odpočívadlo a mostek přes Hloučelu. Na
severním břehu Hloučely je také
počítáno s místem pro discgolf,
tedy házení frisbee talířem na cíl,“
popsal takřka na den přesně před
rokem Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
Nic z toho ovšem podél říčky
Hloučely dodnes nestojí. Proč?
„Žádali jsme dotace u Olomouckého kraje, které jsme však

nakonec neobdrželi,“ prozradil
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Jak přidal, v současnosti na stezku
zdraví vzniká nový projekt, který
bude souviset i s obnovou zeleně.
„Některé hrací prvky vzniknou
přímo ze stromů, které se tu pokácí. Budou z masivního dřeva, takže
případným nájezdům vandalů by
měly odolat. Po určitém čase je
pak bude potřeba obnovit,“ nastínil další postup Fišer.
„V současnosti město v biokoridoru Hloučela vykupuje pozemky.
Netýkají se přímo projektu stezky
zdraví, nicméně do budoucna by
bylo lepší, pokud by magistrátu
patřily,“ uvedl v této souvislosti
další náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že nedávno radnice
v biokoridoru koupila pozemek za
sto padesát korun za metr čtverečný. „Jeho majitelka za něj původně
chtěla dvojnásobek,“ zmínil se Pospíšil.
A kdy se tedy návštěvníci lesoparku Hloučela mohou těšit na
první hrací prvky? „Některé se
udělají už letos, jiné příští rok. Je to
dlouhodobější projekt,“ reagoval
náměstek Fišer s tím, že magistrát
se na něj opětovně pokusí získat
dotaci. Pokud se to nezdaří, bude
přírodní posilovnu budovat ze
svého. Samotnou údržbu biokoridoru Hloučela pak mají mít nově
na starosti Lesy města Prostějova.
(mls)

Napsáno HŘÍŠNÁ ŽENA. Třikrát vyhrožovala bombou!
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Během uplynulého měsíce si čtyřicetiletá žena z Plumlova hrála
s ohněm. Celkem třikrát zavolala na tísňovou linku a nahlásila
umístění bomby na různých místech. Abychom byli přesní, tato
žena vlastně ani v jednom případě přesně neudala místo, kde by
měla bomba explodovat. Určila
vždy jen obec nebo ulici. Díky
moderní technice ji však policisté vypátrali a zatkli. Zanedlouho
se bude zpovídat před soudem,
který ji může poslat na pět let do
vězení.
„Provedeným šetřením kriminalistů byla zjištěna čtyřicetiletá žena

z Prostějovska, která se v období od
počátku února do začátku března
dopustila celkem třikrát trestného
činu šíření poplašné zprávy. Toho
se dopustila tím způsobem, že telefonovala na linky tísňového volání
112 a 156 a operátorům nahlásila
uložení bomby. Dvakrát přímo
v Plumlově na blíže nespecifikovaném místě a jedenkrát v Lidické
ulici v Prostějově. Ani v tomto případě neuvedla přesné místo, kde
má být bomba nastražena. Policejní komisař sdělil ženě obvinění
a v případě prokázání viny soudem
jí hrozí až pět let vězení,“ sdělila
nám Alena Slavotínková, tisko-

vá mluvčí Policie ČR Prostějov.
„V souvislosti s tímto případem
bych chtěla požádat občany, aby si
uvědomili závažnost situace způsobenou takovými telefonáty. Policie
ČR a další složky integrovaného
záchranného systému jsou těmito
případy zbytečně blokovány ve své
činnosti, přičemž na jiných místech
a v jiných situacích jsou opravdu
potřebné. Zároveň chci upozornit,
že se tímto jednáním občané dopouštějí trestného činu, za který
lze uložit peněžitý trest nebo dokonce trest vězením až na pět let.
Při odhalování těchto pachatelů
jsou policisté v dnešní době díky

moderním technologiím a taktice
postupů velice úspěšní. Touto cestou bych chtěla požádat také rodiče
nezletilých dětí, které se takových

případů dopouštějí nejčastěji, aby
jim vysvětlili vážnost situace a možné následky s tím spojené,“ apeluje
na veřejnost Alena Slavotínková.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Zdá se vám tento deset let starý článek nějak povědomý, či dokonce
přímo aktuální? Máte recht! Oproti roku 2005 se totiž skoro nic nezměnilo, ba naopak. Slabomyslných magorů, kteří si bůhvíproč léčí své
mindráky vyhrožováním bombou, bohužel neubývá. Dokladem toho
je nedávný případ, kdy dva rozdílní pachatelé zalarmovali policie
a záchranné složky IZS jenom proto, že ohlásili uložení bomby na
hlavním nádraží. Ale na kterém, to jaksi zapomněli označit. Jeden
ze šiřitelů poplašné zprávy byl již dopaden, na druhého se jistě taky
vaří voda. Nikdo z těchto lidí si zřejmě neuvědomuje, že pro policii je
odhalení těchto „telefonistů“ poměrně snadnou hračkou. Naštěstí pro
všechny slušné lidi...
(mik)

POZOR,

jak šel čas Prostějovem ...

Bulharská ulice

AKCE TRVÁ
UŽ JEN 9 dnů
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ

Bývala to Immanuel Kant-Gasse. Ulice byla nazvaná v prosinci 1945
podle slovanského národa Bulharů. Předtím se od dubna 1942 nazývala
podle významného německého filozofa a osvícence Immanuel Kant-Gasse.
Tvoří spojku mezi ulicí Na Hrázi a Okružní ulicí. Nachází se zde převážně
bytové domy, ale sídlí zde i několik firem. Autoklub Prostějov zde provozuje
pro své členy víceúrovňové garáže.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Janáčkova ulice

Koruny
LEVNĚJI
si můžete zajistit pouze
do 31. března 2015

OBJEDNÁVEJTE
predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz

„Je to srnčí a může za to asi pytlák,“ upozorňuje odborník

Popíjeli u rybníka
Strážník okrskové služby přistihl ve středu 18. března skupinu
bezdomovců na lavičce u rybníka
konzumovat víno. V okamžiku,
kdy ho trojice mužů zpozorovala,
snažili se PET láhev schovat do batohu. Víno bylo na místě odebráno
a událost postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
porušení vyhlášky města o zákazu
požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství.

Hořící kontejner
Minulé pondělí 16. března v podvečer nahlásila žena na linku 156
doutnající kontejner naproti kostela v Západní ulici. Strážníci zjistili zahoření obsahu plechového
kontejneru. Přivolaní hasiči požár
zlikvidovali, na majetku nevznikla
žádná škoda. Co bylo příčinou požáru, je v šetření.

Zapomětliví řidiči
Častým nešvarem řidičů je v poslední době nezabezpečení vozidla. Hned dvakrát bylo v pondělí 16. března přijato na linku
156 sdělení od občanů, kteří si
povšimli pootevřeného okénka
u zaparkovaného vozidla. V těchto
případech se snaží hlídka majitele
zkontaktovat a na nedostatek upozornit. Ne vždy se to ovšem podaří. Proto strážníci žádají řidiče, aby
svým vozům věnovali více pozornosti a zbytečně svou neopatrností
nenahrávali zlodějům.

„A u plotu v Žešově neležely chvíli, na
ten samý nález jsem narazil už tak před
čtrnácti dny. Jel jsem okolo autem a
všiml si, že se tam něco válí. Dvě kůže
jsem začal zkoumat, rozprostřel jsem si
je, abych zjistil jejich celkovou velikost.
Už na první pohled mi bylo jasné, že
jde o srnčí, nikoliv psí kůže. Ano, ty bílé
chlupy mohou laika zmást, ale znázorňují bílé fleky na břišní části srnčího.
Navíc jsem zjistil, že nejde o kůže ze
dvou zvířat, ale pouze z jednoho jediného kusu. Někdo srnce stahoval, a
to nejdříve přední, pak zadní část,“ vy-

světlil Večerníku hned druhý den po
zveřejnění reportáže Radomil Holík,
občan Žešova a zároveň člen mysliveckého sdružení. „Jde o typicky zimní
srst srnčí zvěře, která je barevně odlišnější než ta letní. Jakmile jsem je v Žešově našel, vyfotil jsem si je a umístil na
Facebook s výzvou, zda o tomto činu
někdo neví,“ uvedl při dalším osobním
rozhovoru Holík.
Podle jeh slov by za vším mohl být
buďto nezodpovědný myslivec, nebo
dokonce přímo pytlák! „Ale řekněte
mi, který myslivec v Žešově by vyvrhl

zvíře a šel proti zákonu o veterině a
nezlikvidoval by kůže podle jasně
daných předpisů? Pokud to byl cizí
myslivec, tak jsem ho na svém Facebooku označil za lenocha, lajdáka
a dalšími nelichotivými výrazy. V
tom případě by kazil dobré jméno
našeho mysliveckého sdružení. Pak
je tu možnost, že jde o pytláka, což samozřejmě nemohu vyloučit. Takový
člověk prostě nehledí, a cítí nutnost se
kůží zbavit. Jenomže v tomto případě
mi tady něco nehraje. Pytláci dokáží
být systematičtí a podobných věcí se
zbavují tak, aby byly nedohledatelné.
Většinou je zakopou. Spíše bych jako
pachatele viděl obyčejného člověka,
který se možná účastnil mysliveckého plesu, vyhrál v tombole srnčí a nevěděl, co si počít s kůží. Tak ji prostě
vyhodil venku u cizího plotu,“ zamyslel se myslivec Radomil Holík nad
otázkou, kdo podle něho odhodil v
Žešově srnčí kůži.
Jenomže těmto teoriím něco chybí.
Společně se srnčí kůží byl ve stejnou chvíli u plotu areálu zemědělského družstva v Žešově vyhozen
i sám pes! „Jsem přesvědčena, že se
to stalo ve stejnou dobu. Toho čer-

POLICISTÉ HONILI ZFETOVANÉHO ŘIDIČE
Osmnáctiletý mládenec před nimi padl únavou...
PROSTĚJOV Na řidičáku mu ještě neoschla tiskařská barva, a už
si sedl za volant pod vlivem drog!
Policisté se minulé úterý honili za
osmnáctiletým feťákem, který při
zastavení utekl z auta a snažil se
jim utéct. Marně, v Holandské ulici
padl vyčerpáním a hlídka ho zadržela. „Z řízení pod vlivem omamných
a psychotropních látek je podezřelý
osmnáctiletý mladík z Prostějova. Ten
byl v úterý sedmnáctého března před
jedenáctou hodinou ve Finské ulici
v Prostějově spatřen policisty, jak řídí
vozidlo Ford Escort. Muž, když uviděl
policejní hlídku, tak strhl řízení, prudce
zabočil na ulici Norskou, kde zastavil a

dal se na útěk,“ popsal setkání policejní hlídky s mladým řidičem osobního
vozidla Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Daleko ale zfetovaný pirát silnic neutekl. „Podezřelý byl pronásledován
policistou, který ho opětovně vyzýval, aby zastavil. Muž byl zadržen na
ulici Holandské, kdy upadl na zem
následkem fyzického vyčerpání.
Mladík byl podroben testu na drogy,
který byl pozitivní. Lékařské vyšetření a odběr krve odmítl, posléze byl
převezen na místní policejní oddělení
k podání vysvětlení,“ dodal Bednařík.
(mik)

ného psíka jsem našla, jak skučí a leží
právě na těchto vyhozených kůžích. I
proto jsem si myslela, že jde o stažené
psí kůže. Jsem však laik. Každopádně
jsem velmi ráda, že se konečně věci pohnuly kupředu a hned v pondělí přijela
policie, která začala celý případ řešit,“
zareagovala aktuálně Irena Banduričová ze Žešova, která Večerník na celý
případ jako první upozornila.
Započnuté vyšetřování nám potvrdila
i Policie České republiky. „Na odložené srnčí kůže nás upozornila městská
policie veterinární zprávou. V současné době věc prověřujeme a na základě
zjištěných skutečností se rozhodne,
zda se jedná o trestný čin, či nikoliv,“
uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Stroze tak odmítl,
že by policisté zareagovali na nález
vyhozených kůží až na základě naší reportáže. „Nesmysl! Vše jsem nahlásila
už v pátek šestého března. Je zajímavé,
že policisté si pro kůže přijeli teprve až
deset dní po té! Právě hned potom, co
vyšel zmíněný článek,“ myslí si své Iveta Banduričová.
Večerník bude celý případ i nadále
sledovat!

Myslivec Radomil Holík nabídl Večerníku
několik alternativ, kdo by mohl srnčí kůži
v Žešově odhodit. 2x foto: Michal Kadlec

ČERNÁ

BITKA KVŮLI MOBILU!
PROSTĚJOV Každý si hlídá to,
co je jeho, což je rozhodně správně. Chlapec z Prostějova navštívil
svého kamaráda, který mu už několik měsíců nevrátil zapůjčený
mobilní telefon. Ale dopadl špatně, byl totiž nemilosrdně zbit!
„Šestnáctiletý hoch zkontaktoval v pátek třináctého března
hlídku strážníků, která v té době
prováděla kontrolu parkoviště
u obchodního domu v Okružní
ulici. Mladistvý si postěžoval, že
kamarádovi ke konci loňského
roku dobrovolně půjčil mobilní telefon k napsání SMS zprávy, ale on si přístroj ponechal

KRONIKA

a vrátit mu ho odmítl. S tímto
se však chlapec nemínil smířit,
a proto právě v tento den mladíka
navštívil. Setkání ale nedopadlo
nejlépe. Bývalý kamarád ho fyzicky napadl,“ popsala nepříliš
obvyklý případ Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Strážníci chlapce převezli na služebnu Policie ČR k podání oznámení. „Šestnáctiletý hoch uvedl,
že hodnotu jeho mobilního telefonu odhaduje na částku dva tisíce dvěstě korun. Případ bude dál
v šetření,“ dodala Adámková.
(mik)

Drahá chvilka nepozornosti
Škoduvevýšišestnáctapůltisícekorun způsobil minulý pátek 20. března ve večerních hodinách neznámý
zloděj šestadvacetiletému muži.
U prodejny na ulici Plumlovská
v Prostějově mu odcizil z levé zadní
kapsy kalhot peněženku s osobními
doklady a penězi. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

Vykradená garáž
Neznámý pachatel v noci ze soboty
14. na neděli 15. března po překonání zámku bočních dveří vnikl do
garáže na ulici Žitné v Prostějově.
Zobjektuodcizilelektrickouvibrační brusku, motorovou pilu, pánské
jízdní kolo, videotelefon, vodovodní baterie, starožitný obraz s ozdobným rámem a chromovaný kufr
s nářadím. Celkově majiteli způsobil škodu přes čtyřicet tisíc korun.

ZÁHADA poničeného plotu VYSVĚTLENA

Chlápek si cestu na pivo zkracoval přes školní hřiště!
Michal Kadlec
PROSTĚJOV V předminulém vydání Večerník upozornil na ničení
městského majetku, respektive plotu sportovního hřiště u Základní
školy Prostějov, ulice Dr. Horáka.
Popravdě řečeno, ani jsme nepomysleli na to, že by mohlo jít o vandalské
dílo, které pořádně zapáchá trestnou
činností. Všeobecný předpoklad
zněl, že firma dokončující vedlejší

cyklostezku prostě „nechala“ v plotě
díru... Jenže, ouha - strážníci městské
policie přišli celé záhadě na kloub!
V minulých dnech byla dokončena výstavba cyklostezky v Okružní ulici v úseku od křižovatek mezi ulicemi Určická a
Brněnská. Předání proběhlo zdárně v
termínu s tím, že ještě dojde k opravě
zničeného plotu, na který upozornil
Večerník,“ uvedla na tiskové konferenci
rady Alena Rašková, první náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov.

Nakonec se ale zjistilo, že protrhaný plot na několika místech má
na svědomí úplně někdo jiný, než
stavbaři. „Již čtyřikrát tady neznámý
vandal poškodil drátěné oplocení u
sportoviště základní školy na ulici Dr.
Horáka. Jako nejpravděpodobnější
důvod opakovaného rozstříhání drátěného plotu nůžkami se jeví snaha
zkrátit si cestu k blízké prodejně potravin přes školní hřiště. Spíše bych ale
řekla, že někomu se nechtělo hřiště

obcházet cestou na pivo do hospody
u Družby...,“ podotkla Alena Rašková.
Vedení magistrátu požádalo městskou
policii o zvýšený dohled lokality a přijetí opatření vedoucího k usvědčení
pachatele. „Toto opatření zatím nebudeme vzhledem k probíhajícímu
šetření blíže specifikovat. Jsme ale na
dobré cestě ke zjištění pachatele těchto
vandalských činů,“ potvrdil probíhající vyšetřování Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov.

15032010294

Třiadvacetiletý mladík si minulé
úterý 17. března přišel pro tašku se
svými věcmi. Při předávání došlo
mezi ním a manželem jeho matky ke
slovní rozepři, načež rozčílený mladík vhodil do okna přízemního bytu
po muži půllitr s pivem. Sklenice se
rozbila o okenní rám a mok polil
bydlícího. Bratr agresora stačil přivřít
okno a tím zabránit zranění. Celá
událost byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití. Za toto
protiprávní jednání je možné udělit
pokutu do dvaceti tisíc korun.

15032010290

Foto: www.123rf.com

ŽEŠOV, PROSTĚJOV
V minulém čísle jsme informovali o pozdvižení
v Žešově. Za plot zdejšího
Michal
areálu bývalého zemědělKADLEC
ského družstva totiž zatím
neznámý člověk vyhodil nejen stažené kůže se srstí dvou zvířat, ale také vyděšeného psa. Pro něj si po upozornění Ireny
Banduričové přijela městská policie, načež nebohé zvíře
odvezla do útulku. Po reportáži Večerníku se ovšem případu
ihned ujala i státní policie, která začala vyšetřovat, zda jde o
trestný čin týrání zvířat, a v případě odhozených kůží o pytláctví. Redakci se totiž ozval odborník z řad myslivců, který si stojí
za tím, že nejde o kůže psí, ale srnčí!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
z Prostějova

15022710220

s městskou policií

Hodil sklenici do okna

5

Odhozenými kůžemi v Žešově se ZABÝVÁ POLICIE

15012210018

hodin

168

krimi

6
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krimi
hodin

168

s městskou policií

Opilý sklerotik

Dost toho vypil a zapomněl, kde nechal
své věci! Neobvyklou situaci zažili strážníci peřdminulou sobotu 14. března.
Na linku 156 oznámil muž, že byl na
návštěvě a při odchodu si nevzal bundu,
kde měl i mobilní telefon a nyní se nemůže do bytu dostat. Strážníci na místě
zkontaktovali oznamovatele a zjistili, že
v danou dobu navštívil v domě hned
několik bydlících. Ti jeho přítomnost
potvrdili, ale u žádných z nich oděv nenechal. Hlídce se vzhledem k okolnostem nepodařilo ztracené věci nalézt.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

NA SVÉHO PRÁVNÍKA ŠEL V KUKLE A S „PEPŘÁKEM“ KRONIKA
Zkrachovalýýppodnikatel Zdeněk Pekař chtěl Josefa Augustina vyděsit mimo jiné ruštinou...
původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Martin
ZAORAL

PROSTĚJOV Před necelými
dvěma roky vtrhl do advokátní kanceláře současného proZvedali stařenku
Minulý čtvrtek 19. března se důchodce stějovského radního Josefa
telefonicky obrátil na strážníky s žádostí Augustina na Žižkově náměstí
o pomoc. Jeho sestra upadla v bytě na
maskovaný muž. Asistentce
zem a on vzhledem ke svému stáří nebyl schopen ji zvednout. Hlídka ženě nastříkal do očí „pepřák“ a utepomohla vstát. Jednadevadesátiletá kl. Nedlouho po přepadení
stařenka nebyla viditelně zraněná a při- bylo všem zúčastněným jasno,
volání lékařské pomoci odmítla.
odkud vítr vane. Ing. Zdeněk
Zbídačená „občanka“ Pekař na policii nejprve vše poPři projednávání přestupku proti ve- přel, před tribunálem se ovšem
řejnému pořádku předložil minulou k přepadení přiznal. V současné Zdeněk Pekař je u prostějovského soudu jako doma. Ač byl již opakovaně
středu 18. března muž hlídce občan- době si navíc už odpykává trest odsouzen, čelí nyní další obžalobě.
Foto: Martin Zaoral
ský průkaz ve velmi zbídačeném sta- za dříve rozhodnuté věci a zdá
z Kostelce na Hané nebyla tato si- „Chtěl jsem ho jen vystrašit,
vu. Doklad byl z větší části rozlepen,
se,
že
z
vězení
hned
tak
nevytuace ničím novým. Relativně ne- měl jsem k tomu své důvody,“
zašpiněn a údaje o totožnosti téměř
dávno byl pravomocně odsouzen zopakoval několikrát u soudu
nečitelné. Tímto se dopustil přestupku jde. Večerník byl u toho!
proti zákonu o občanských průkazech,
a to tím, že neprodleně neohlásil toto
poškození. Událost předali strážníci
správnímu orgánu.

ČERNÁ

Minulé úterý 17. března stanul
před Okresním soudem v Prostějově Zdeněk Pekař. Pro bývalého majitele společnosti KoPek

za podvody, nyní byl obviněn, že
z kanceláře právníka a člena rady
města Prostějova Josefa Augustina ukradl sto šedesát tisíc korun.

Zdeněk Pekař. Ke „strašení“ se
vybavil kuklou a pepřovým sprejem. „Abych dodal svým slovům
váhu, chtěl jsem mluvit rusky,

nebo aspoň s ruským přízvukem,“ přidal Pekař, který v minulosti patřil k V.I.P. klientům známého advokáta.
Přestože obžalovaný na policii
nejprve vše popřel, před prostějovským soudem se přece jen
rozmluvil. „Byl jsem tehdy v kritické situaci. Po patnácti letech
manželství jsem se rozváděl, měl
jsem za sebou i neúspěšný pokus
o sebevraždu,“ snažil se celou záležitost objasnit Pekař, kterému
se podle jeho představ nevydařil
nejen život, ale ani toto přepadení. Josefa Augustina totiž v kanceláři nezastihl a tak agresivní
sprej vystříkal pouze do obličeje jeho asistentky. Ta nejenže
utrpěla šok, nějaký čas se poté
potýkala i se zdravotními potížemi. Přepadení bylo klasifikováno
jako loupež, podle svědectví poškozených se totiž Zdeněk Pekař
měl do kanceláře snažit dostat
kvůli spisu, který chtěl ukradnout.
Něco podobného ovšem obžalovaný důrazně popřel.
Soud v této věci dosud nerozhodl, hlavní líčení bylo odročeno
na 30. dubna letošního roku.

Jezdí se zákazem

Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání je podezřelý šestadvacetiletý muž z Prostějova, který byl minulé pondělí
16. března po dvacáté hodině na
ulici Plumlovské v Prostějově kontrolován jako řidič vozidla Renault
Laguna. Provedenou lustrací bylo
zjištěno, že muž má vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel
do května 2017.

Polovina
dopravních pøestupkù

obracejí nejčastěji s tím, že jim někdo
autem obsadil vyhrazené parkoviště. To
je samozřejmě špatně, když si lidé platí
místo k parkování a někdo mu jej obsadí. Navíc se v poslední době setkáváme
s bezohledností řidičů, kteří kvůli pohodlnosti dokáží parkovat i tam, kde by to
mnohé ani nenapadlo. S tímto bych chtěl
požádat všechny prostějovské řidiče, aby
vzhledem k blížícímu se cyklu strojního
blokového čištění dbali dopravních značek a neparkovali tam, kde se bude uklízet. Byl bych hrozně nerad, kdybychom
za jediný den museli řešit třicet nebo
čtyřicet přestupků,“ apeluje na veřejnost
Jan Nagy.
Jak ještě dodal, obviněný muž zkrátil
daňovou povinnost na dani z příjmů
fyzických osob a ještě na dani z přidané
hodnoty. Celkem způsobil škodu ve výši
1 328 880 korun.

Z množství telefonických oznámení,
Víno bylo odebráno
které v posledních dnech přijala linka
156, byla podle Jana Nagyho až polovi- Během uplynulého týdne strážníci opět
na z „resortu“ dopravy. „Lidé se na nás přistihli bezdomovce, jak v Kolářových

sadech popíjejí alkohol. „V případě bezdomovců jde o záležitost, kterou se vždy
snažíme vyřešit přiměřeným způsobem.
Netvrdím, že v této konkrétní záležitosti
dělali nějaký nepořádek, ale požívat alkoholické nápoje na veřejných místech
určených vyhláškou města prostě nelze.
Věc byla předána správnímu orgánu
a alkohol v podobě krabicových vín byl
dotyčným odebrán,“ glosoval konkrétní
případ šéf prostějovských strážníků.
Další pomoc v nouzi

„Tentokrát nám volal starší mužský hlas,
že devadesátiletá stařenka upadla doma
z postele a nemůže vstát (o případu informujeme v pravidelné rubrice - pozn.

“

red.). Volající jí nebyl schopen pomoci,
takže si přivolal prostřednictvím tísňové linky 156 naše strážníky. Ti na místo
dojeli a seniorce pomohli znovu vstát.
Podobných případů řešíme více, z čehož
je patrné, že tady nejsme pouze z represivních důvodů. A je to dobře, protože
spousta starších lidí se v nouzi obrací na
jiné osoby nebo instituce, a mnozí jim
odpoví, že to není v jejich kompetenci.
Bohužel, i takové případy se dějí. O to
více nás těší, když jsme to my, kteří dokážeme okamžitě pomoci. Ne že by policie měla suplovat někoho, kdo má tyto
služby vykonávat, ale z podstaty věci má
stejně státní nebo městská policie sociální povahu,“ uvedl Nagy.

Byl bych hrozně nerad, kdybychom za jediný den museli řešit
třicet nebo čtyřicet přestupků

Skončil na policii

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.

SANTINO HORVÁTH

JAROSLAV KOČÍ

se narodil 4. června 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. března
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 17 do 18 let, měří 180 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a ryšavé vlasy.

se narodil 18. května 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. března
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

VIKTORIE HÁJKOVÁ

ROMAN MÉZL

se narodila 10. dubna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. března 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu a hnědočerné vlasy.

se narodil 19. července 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 19. března 2015. Jeho zdánlivé stáří je rozmezí od 38 do 40 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, zelenohnědé
oči a hnědé vlasy.
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Petr Novotný z Prostějova
trýznivým způsobem zavraždil 18. ledna 2002 pětadvacetiletou ženu kvůli
penězům prohraným ve výherních automatech. O rok
a půl později byl odsouzen
ke třinácti a půl rokům vězení. Jenomže jak Večerník
zjistil, nějakou dobu již je
na svobodě a žije v domě
po svém otci v Bílovicích na
Prostějovsku!

PROSTĚJOV Tak to se magistrátu
nepovedlo! Večerník v minulém vydání informoval o rozhodnutí rady
města, která kvůli zlodějům již odmítla dávat sáčky na psí exkrementy
na speciální koše s tím, že je poskytne majitelům ihned po zaplacení
povinných poplatků za psy přímo
do ruky. Jenomže rozhořčení pejskaři v první fázi ostrouhali!
„Proč radní prezentují něco, co
nesplní? Na základě vašeho člán-

ku jsem neváhal a šel na radnici
zaplatit za svého psa. Když jsem
po úřednici požadoval sáčky na psí
exkrementy, dívala se na mě jako
na blázna! Prý o ničem neví, nikdo
ji neinformoval. Takže jsem dostal
jen to ho…!,“ postěžoval si nám
přímo v redakci rozezlený senior
ze Žešova.
Večerník se tedy obrátil na zodpovědné radní s otázkou, kdy hodlají
zrealizovat svůj slib. „Přiznám se,

že jsme to trochu nedomysleli.
Splatnost poplatku za psy je totiž až
v květnu a je zvykem, že ho pejskaři
platí až na poslední chvíli. Předpokládali jsme tedy, že je ještě trochu
času na zásobení finančního odboru sáčky na psí exkrementy. Co nejdříve to napravíme, aby sáčky byly
k dispozici už v příštích dnech,“
zareagovala Alena Rašková, první
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
(mik)

„Jedná se o celosvětový happening
propojující obce, firmy, památky, instituce a jedince, kteří berou vážně
své závazky vůči životnímu prostředí,
zejména v oblasti ochrany klimatu,“
objasnila smysl akce Alena Rašková,
první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
„Původně jsme chtěli zhasnout
i radnici, ta je teď ale při opravě fasády díky lešení a celkové-

mu zakrytí kvůli prašnosti ve tmě
i přes den. Bude tak vypnuto nasvícení Národního domu,“ dodala
s úsměvem Ivana Hemerková, další
z primátorových náměstkyň.
Nejvýznamnější prostějovská secesní památka v rámci Hodiny Země
zhasne, stejně jako například náměstí
Times Square v New Yorku, socha
Krista v Riu de Janeiro, Eiffelova věž
v Paříži, nebo Pražský hrad. (mik)
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SKANSKA čelí
hrozbě pokuty
PROSTĚJOV Stavební společnost Skanska, která v poslední
době získává jednu zakázku města
za druhou, řeší další problém. Vedení magistrátu se totiž nelíbí, že
při výstavbě cyklostezky v Okružní ulici bez jakéhokoliv vysvětlení
a povolení ničila vzrostlé stromy!
Vedení magistrátu pochopitelně toto
přírodní neřádství nenechalo bez
povšimnutí a vše nahlásilo odboru životního prostředí. „Společnost Skanska teď čeká správní řízení. Nechci
předjímat, ale firmě bude uložena pokuta. Šlo o naprosto necitlivý zásah,
tyto stromy v Okružní ulici rozhodně
neměly být takto ořezány,“ uvedla Ivana Hemerková.
(mik)
Tématu se bude Večerník
věnovat podrobněji v příštím čísle

PLOLRQDSĎO

NEZAPLATÍ!
výši 1 320 300 korun a navíc v rámci
náhrady škody částku 108 000 korun.
Masna Kroměříž ale jako firma bude
vymazána z obchodního rejstříku,
protože dnes nemá žádný majetek, ani
žádného zástupce či jednatele,“ shrnul
skutečnosti Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Z těchto důvodů tedy skoro půldruhého milionu korun doporučíme zastupitelstvu k definitivnímu odpisu.
Tato pohledávka je už totiž naprosto
nedobytná,“ konstatoval neradostně
Pospíšil s tím, že uvedené částky se už
dlouhá léta objevují v účetnictví a je
s tím potřeba něco provést. „Nemáme
šanci tyto peníze dostat zpět, Masna
Kroměříž už existuje jenom na papíře
a brzy ani už to ne,“ dodal náměstek.
(mik)

ernikpv.cz
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Šel si pro sáčky na psí lejna, Svatý Jane Nepomucký,
KONEC VYHNANSTVÍ!
důchodce ale dostal HO...! Socha se vrací ke Zlaté bráně

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé se rozhodli, že se opět připojí
kcelosvětovéakciHODINAZEMĚ.
A tuto tuto sobotu 28. března
od půl deváté do půl desáté večer místních časů se po celém
světě zhasnou například nasvícení památek, sídel institucí, či části veřejného osvětlení.
V Prostějově se ponoří do tmy
Národní dům!

Dvě kola jsou fuč

Minimálně dva roky ubrali soudci z trestu pro vraha
mladé barmanky baru ESO
v Plumlovské ulici. Večerník
bude zjišťovat, proč neodseděl celý trest...

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz
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Dosud neznámý pachatel v noci
z pondělí 16. na úterý 17. března
vnikl do společné kolárny v domě
na ulici Šafaříkové v Prostějově.
Z místnosti odcizil panské horské
jízdní kolo a dámské trekové jízdní
kolo. Celkově způsobil škodu kolem deseti tisíc korun.

jovské městské poJak už velitel prostějovské
níci zaznamenávají
licie zmínil, strážníci
jeden z nejklidnějšíchh úvodů roku v hisen je tradičně měsítorii. „Například leden
minalitou, nicméně
cem s nejmenší kriminalitou,
cích se to lidově řev následujících měsících
et trestných činů
čeno rozjede a počet
tá. Ale letos,
a přestupků narůstá.
a to musím zaklepat,t, je skutečně
klid. Třeba rušení nočního klimizelo. Bylo
du jakoby zcela vymizelo.
několik maturitníchh plesů, po
dchozích
kterých jsme v předchozích
ví vanletech řešili množství
rácedalských činů, vyvráceých
ných značek, rozbitých
odpadkových košůů
a podobně. Letos
až na malé výjimky jsme nic
podobného nezaznamenali a jsem
tomu maximálně
rád,“ konstatoval Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Foto: Michal Kadlec
Jan Nagy. (mik)

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

áměstí
éQ÷

Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání je podezřelý pětadvacetiletý muž z Prostějova, který byl předminulou neděli
15. března kolem sedmé hodiny
ranní na ulici Sušilově v Prostějově
kontrolován jako řidič vozidla Peugeot 406. Provedenou lustrací bylo
zjištěno, že muž má vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel
do ledna 2016.

Policejní případy pod drobnohledem
Bezdomovcům odebrané víno a bleskurychlá pomoc stařence
PROSTĚJOV Velitel Městské
policie Prostějov Jan Nagy si pochvaluje výrazný úbytek počtu
páchaných přestupků ve městě
od začátku tohoto roku, což, jak
on sám říká, překvapuje i jeho
samotného. „Je to samozřejmě
ve své podstatě jenom dobře!
Ano, trošku mě to udivuje, ale
jsem za to pochopitelně rád.
Tím pádem mají naši strážníci
možnost řešit záležitosti, na které jinak není čas,“ svěřil se Večerníku minulý pátek šéf prostějovských strážníků.

netové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Rekonstrukce Spitznerových sadů se tárního města Prostějov. „Nástup odborné sadařské firmy
nebývale protahuje. Původně měla být hotova už
z Průhonic, která vyhrála veřejnou soutěž na regenevloni, nakonec ale město, i kvůli průtaraci tohoto parku, byl v loňském roce velice
hům s nevyřízenými majetkoprávníšpatný. Minulý měsíc jsme měli kárné
mi spory, určilo konečný termín na
řízení, na kterém jsme zástupcům
závěr května 2015. Přesto ale specispolečnosti vytknuli liknavý příalizovaná firma nepracuje tak rychle
stup. Firma vyměnila pracovní čety
a kvalitně, jak by podle radních i samota v současnosti v daném prostoru
ných občanů měla...
pracují tři kolektivy, kterým už naštěs„Řekněme si to napřímo: Spitznerovy sady se nám tedy
tí jde práce od ruky. Vedoucí stavby nám slíbil,
zrovna nepovedly,“ přiznala na tiskové konferenci rady že termín dokončení určitě dodrží,“ shrnula děj událostí
města Alena Rašková, první náměstkyně primátora Statu- s vírou v lepší zítřky první náměstkyně primátora. (mik)

Takhle
t
R¾PKRC edy ne,
TMOKUVą
Ke

SMĚŠNÉ! Magistrát musel žádat,
zda může uklízet krajské silnice...

PROSTĚJOV Socha svatého
Jana Nepomuckého, která ještě za minulého režimu byla
z náměstí před tehdejším Priorem
přesunuta ke kostelu Milosrdných
bratří, se vrací zpátky na původní
místo. Ještě předtím ale nechá
magistrát památku zrestaurovat.
„Socha svatého Jana Nepomuckého, která nyní stojí
v parčíku před kostelem
ve Svatoplukově ulici, bude
v rámci probíhající
revitalizace náměstí
T. G. Masaryka přestěhována do prostor malé kuželny
před budovu muzea.
Přesněji řečeno mezi
dvě nově vysazené lípy
u Zlaté brány. Sakrální
památka z poloviny osmnáctého století bude před
svým přesunem restaurována na náklady města,“ informovala Alena Rašková,
první náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
Jak se Večerník dále dozvěděl,
prostřednictvím elektronické
aukce byl vybrán zhotovitel
restauračních prací.
„Do zadávacího řízení bylo předloženo
celkem šest nabídek,
ekonomicky nejvýhodnější podal restaurátor Daniel Bartoš ze Svitav.
Za restaurování a přemístění sochy svatého Jana Nepomuckého od bývalého
kláštera Milosrdných bratří na náměstí
T. G. Masaryka nabídl cenu ve výši necelých třistapatnáct tisíc korun,“ dodal
náměstek primátora Jiří Pospíšil. (mik)
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››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Využívám zkušeností z čtyřletého působení v radě“
Milada Galářová se jako zastupitelka soustředí hlavně na Vrahovice
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
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PROSTĚJOV Binec, prach a špína.
To je obrázek silnic, které sice protínají město Prostějov, ale jsou v majetku a tím i správě Olomouckého kraje.
Jenomže silničáři mají ze zákona povinnost tyto komunikace čistit pouze
dvakrát do roka, vícekrát je k tomu
nedonutíte ani párem koní. Magistrát
už ale nehodlá dále poslouchat stížnosti, že Prostějov má v jistých čtvrtích jedny z nejšpinavějších a nejprašnějších ulic. Hodlá tedy tyto krajské
silnice čistit na své náklady. Paradoxně ale o to musel kraj ještě požádat...
„Jako radní doporučujeme zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve
výši 542 tisíc korun na řešení problému, který se objevil už v minulosti a stále přetrvává. Jmenuje se velká nečistota
a prašnost na hlavních prostějovských
komunikacích. Občané to zazlívají
nám, protože si myslí, že jde o silnice
městské. Tak tomu není, jsou v majetku
Olomouckého kraje a ten se o ně má
starat. Bohužel, zákon silničářům této
instituce ukládá čištění jen dvakrát do
roka. A to je hodně málo,“ pokrčil rameny Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Olomoucký kraj se má starat o čištění
silnic v těchto prostějovských ulicích:
Svatoplukova, Wolkerova, Vrahovická,

Vápenice, Palackého, Blahoslavova,
Olomoucká, Plumlovská a Kostelecká.
„Krajská správa silnic je povinna komunikace v těchto ulicích uklízet dvakrát do
roka, ale jenom po zimě, když je ošetřována inertním posypem! Pokud se během
zimy solí, tak je uklízet vůbec nemusí,“ vysvětlil nesmyslně postavený výklad zákona
Jiří Pospíšil.
Prostějov patří dlouhodobě k nejprašnějším městům na Moravě. „Už jsme se tím
zaobírali dříve, že bychom určité krajské
komunikace čistili sami. Ale paradoxně nemůžeme uklízet cizí majetek! Může se tak
stát až na základě schválení zastupitelstva
města, a musí nám to dovolit i majitel, což
je Olomoucký kraj prostřednictvím správy
a údržby silnic. Díky těmto skutečnostem
jsme zahájili jednání se silničáři a výsledek
zní tak, že povolení od nich máme,“ shrnul náměstek prostějovského primátora.
„Pro tento účel jsme tedy z rozpočtu města vyčlenili částku přes půl milionu korun.
Pomocí této částky zabezpečíme pravidelný celoroční úklid silničních komunikací
v majetku Olomouckého kraje,“ přislíbil
Pospíšil. Jak dodala jeho kolegyně, náměstkyně pro životní prostředí Ivana Hemerková, město má v plánu čistit tyto silnice
od prachu a dalších nečistot minimálně
jednou za čtrnáct dní, v letních měsících může jít o častější úklid.
(mik)

PROSTĚJOV Po čtyřech letech
v radě města je Milada Galářová
(ČSSD, na snímku) již jen„pouhou“
zastupitelkou. Sama přiznává, že
pociťuje ztrátu některých informací z užšího vedení i možnost
něco více ovlivnit. A to hlavně
směrem k Vrahovicím, kde stále
předsedá zdejšímu osadnímu
výboru. Zároveň ale na členství
v radě vzpomíná v dobrém, především pak na získané zkušenosti
v komunální politice.
ƔƔ Oproti minulému volebnímu období, kdy jste byla radní, zastáváte
nyní pozici zastupitelky. Znamená
to pro vás v komunální politice
zásadní rozdíl ve vaší práci?
ÄýOHQRYp UDG\ PDMt N GLVSR
]LFL PQRåVWYt LQIRUPDFt D PXVtP
SĜL]QDW åH ]HMPpQD W\ NWHUp VH
WêNDO\ PČVWVNêFK þiVWt 9UDKRYLFH
D ýHFKĤYN\ PL SĜL MHGQiQtFK Y RV
DGQtP YêERUX SRPiKDO\ 7\ RVWDWQt
E\O\ XåLWHþQp SĜL ĜHãHQt RGERUQêFK
WpPDW Y NRPLVtFK UDG\ 1D GUXKp
VWUDQČMVHPY]DVWXSLWHOVWYXLYUDGČ
]DþtQDOD D QČNG\ MVHP VH SRWêNDOD
V QHGRVWDWNHP ]NXãHQRVWt 1\Qt SR
þW\ĜHFKOHWHFKYUDGČPČVWDYêKRGX
]tVNDQêFK ]NXãHQRVWt PiP D PRKX
MLYVRXþDVQêFKDNWLYLWiFK]DVWXSLWHOH
þOHQDYêERUXDNRPLVHUDG\]~URþLW³
ƔƔ-DNRSĜHGVHGN\QČYUDKRYLFNpKR
RVDGQtKR YêERUX PiWH ]ĜHMPČ UD

GRVWåHVHOHWRVNRQHþQČGRVWDQHQD
RSUDYXFKRGQtNXRNRORãNRO\0DMD
NRYVNpKR-HWRPXWDN"
Ä$QR XUþLWČ MH GREĜH åH MH WDWR LQ
YHVWLFH ]DĜD]HQD GR SOiQX RSUDY
&KWČODE\FKSRGRWNQRXWåHSRVXQXWt
UHDOL]DFH GR WRKRWR URNX QHQt YLQRX
PČVWD 'ĜtYČMãtPX WHUPtQX EUiQLOD
Yê]QDPQiVWDYHEQtþLQQRVWYWČVQpP
RNROtãNRO\³
ƔƔ .G\ VH 9UDKRYLþWt NRQHþQČ
GRþNDMtF\NORVWH]N\RGåHOH]QLþQtKR
SĜHMH]GXDåSRNRVWHO"
Ä7DNp QD SUYQtP MHGQiQt RVDGQtKR
YêERUX NWHUp VH NRQDOR GYDQiFWpKR
EĜH]QDVH]HMPpQDMHKRQRYtþOHQRYp
åLYČ]DMtPDOLRVWDYWpWRLQYHVWLFH'R
KRGOLMVPHVHåHSUREOpPF\NORVWH]N\
]DĜDGtPH QD SURJUDP QČNWHUpKR
] GDOãtFK MHGQiQt D SHYQČ YČĜtP åH
SUREČKQHL]DSĜtWRPQRVWL]iVWXSFHYH
GHQtPČVWDDE\FKRPPRKOL]GĤUD]QLW
GĤOHåLWRVW D SRWĜHEQRVW F\NORVWH]N\
1iYUK MHMt SRGRE\ MH QDNRQHF NUDWãt
NRQþLW Pi Xå QD URKX NĜLåRYDWN\
9UDKRYLFNi D -DQR .|KOHUD .RQNUp
WQtLQIRUPDFHNUHDOL]DFLDOHSUR]DWtP
QHPiP³
ƔƔ&RVHWêNi3URVWČMRYDSUREtKDMt
YHOPLåLYpGLVNX]HRNROR-H]GHFNêFK
NDViUHQ9\VDPDMVWHSUR]DFKRYiQt
KODYQtEXGRY\QHERSURNRPSOHWQt
demolici?
Ä3ĜL SURMHGQiYiQt QD UDGČ NG\ MVPH
GRVWDOLNGLVSR]LFLþW\ĜLYDULDQW\]SUD
FRYiQt WpWR ORNDOLW\ PL E\O EOt]Nê
DUFKLWHNWRQLFNêQiYUKNWHUê]DþOHĖRYDO
GR QRYpKR NRPSOH[X L VWDURX KODYQt
EXGRYX-H]GHFNêFKNDViUHQ-HWRYãDN
Qi]RUODLNDQHXPtPSRVRXGLWILQDQþQt
YêKRGQRVWWDNRYpKRSURMHNWXDQL]GD
VRXþDVQê VWDY EXGRY\ WDNRYp ĜHãHQt
MHãWČXPRåĖXMH³

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
ƔƔ -DN Y\ RVREQČ VH GtYiWH QD
VRXþDVQRX DWPRVIpUX Y ]DVWXSL
WHOVWYX NWHUi GtN\ VLOQpPX SRþWX
RSR]LþQtFK ]DVWXSLWHOĤ ] QRYêFK
KQXWtEêYiþDVWRYHOPLÄKXVWi³"
Ä-H SRYLQQRVWt ]DVWXSLWHOH ~þDVWQLW VH
MHGQiQtWRKRWRRUJiQXDĢXåMHþLQHQt
DWPRVIpUD MDN Y\ ĜtNiWH ÄKXVWi³ -H
SUDYGDåHSUiFHYWDNRYpPSURVWĜHGt
Y\åDGXMH PD[LPiOQt VRXVWĜHGČQt D MH
QiURþQi 2SR]LFH SOQt VYRX ~ORKX
D WR MH Y SRĜiGNX .YDOLWQt QiYUK\
]DVWXSLWHOĤ SĜHVWRåH QHMVRX VRXþiVWt
YOiGQRXFtNRDOLFHPRKRXEêWSĜtQRVHP
SURFHOpQDãHPČVWR-HQE\FKVLSĜiOD
DE\FKRPVHQHWRþLOLYNUXKXNROHPWp
PDWNWHUiþDVWR]DMtPDMtKODYQČMHMLFK
SĜHGNODGDWHOH -H þDV ]DSRPHQRXW QD
SĜHGYROHEQtSĜHWDKRYDQRX³
ƔƔ1HPiWHLQIRUPDFHRYêYRMLMHG
QiQt RKOHGQČ SURGHMH SR]HPNĤ SR
2GČYQtPSRGQLNX3URVWČMRY"
Ä3ĜHGSRNOiGiP åH Y WpWR YČFL QHQt
QLF QRYpKR 1HYãLPOD MVHP VL åH E\
QD SURJUDPX UDG\ E\O MDNêNROLY PD
WHULiO WêNDMtFt VH QDEtGN\ VRXþDVQpKR
PDMLWHOHSR]HPNX³

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství
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Prostějov (mik) - Primátor navrhl
radním ocenit tři strážníky městské
policie, kteří jsou letos ve službě už
celých dvacet let! V jednání jsou
i další ocenění. „Odznak za zásluhy
je udělován strážníkovi nebo jiné
fyzické osobě jako výraz ocenění za
vynikající výsledky při zajišťování
veřejného pořádku, nebo jako
ocenění spolupráce s Městskou
policií Prostějov, či za vynikající
výsledky na úseku prevence kriminality,“ přiblížila Alena Rašková,
první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. „Vedle
věrnosti oceňujeme také jejich velmi dobré výsledky. Jsou to zkušení
strážníci s profesionálním přístupem
k práci, přitom mají vstřícný přístup
k veřejnosti a přirozenou autoritu,“
doplnila náměstkyně.
6WDWLVÉFHSURc:RONUDp

Prostějov (mik) - Olomoucký kraj
poskytl prostějovskému magistrátu
dotaci ve výši stočtyřiceti tisíc korun na uspořádání letošního 58.
ročníku Wolkrova Prostějova. „Jde
o dotaci na částečnou úhradu
nákladů spojených s organizací
této tradiční soutěže. Navíc jsme již
obdrželi rozhodnutí Ministerstva
kultury, že nám na tuto akci přidělují
další dotaci, a to ve výši dvousetosmdesáti tisíc korun,“ prozradila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Prostějova. Celkové náklady na
uspořádání Wolkrova Prostějova
činí bezmála 800 tisíc korun.
=DWHSOHQÉcGRSUDYN\p

Prostějov (mik) - Výměna oken,
zateplení obvodového pláště a střech
budov, kde sídlí odbor dopravy magistrátu v Křížkovského a Demelově
ulici - to jsou další energetická
úsporná opatření, jejichž realizaci
připravuje vedení města. Radní schválili výsledky výběrového řízení na
zpracovatele projektové dokumentace. „Výběr proběhl prostřednictvím
elektronické aukce. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku předložila
projektantka z Prostějova ve výši
čtyřiaosmdesáti tisíc korun bez DPH.
Následovalo dalších šest cenových
nabídek v rozpětí od 147 do 280 tisíc
korun,“ přiblížila výsledky konkurzu
náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková.

POZOR AKCE
TRVÁ UŽ JEN 9 DNŮ
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Vizualizace zrekonstruovaného n
T. G. Masaryka je na světě! .RQH
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Měli to udělat
mnohem dřív, což dnes sami
uznávají! Prostějované, kteří
sledují rozbagrované náměstí,
v uplynulých dnech hlasitě láteřili nad nejasnou podobou celé
rekonstrukce. Většina dodnes
namítá, že už nic nebude jako
dřív a vše se nepodaří dát minimálně do původní krásy... Na
tuto kritiku odpovědělo vedení
města nejlépe, jak mohlo, nechalo vypracovat vizualizaci kuželny
tak, jak má vypadat po skončení
všech prací. Ale toto měli radní
udělat už dávno!
„V rámci revitalizace náměstí T. G. Masaryka byla na lešení radnice umístěna
tabule s vizualizací stavu po dokončení rekonstrukce. Každý kolemjdoucí
se tak nyní může podívat, jak bude
náměstí vypadat,“ informovala Alena
Rašková, první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov s tím,
že vizualizaci vytvořil dodavatel stav-

by firma Skanska na žádost magistrátu. „Jedinou vadou na kráse je nedosazený mobiliář, který se samozřejmě
stane součástí rekonstrukce náměstí.
To znamená lavičky, květinové truhlíky i záhony,“ přidala další náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Na námitku Večerníku, že radní
mohli pořídit a zveřejnit vizualizaci
už mnohem dříve, jsme dostali souhlasnou odpověď. „Je to tak, mohli
jsme tím zabránit rozhořčeným dotazům občanů pocházejících pouze
z jejich nevědomosti. Stejně tak jsme
měli učinit i v případě Tylovy ulice,
kde jsme masírováni velmi ostrou
kritikou. Snad se nikdo neurazí, ale
slovo ´kurva´ bylo tím nejslušnějším
slovem, kterým jsme nyní kvůli kácení
v Tylově ulici častováni. Ale i v tomto
případě jsme zadali vizualizaci nové
Tylovy ulice, aby zdejší občané viděli,
jak bude vše vypadat po výsadbě nových krásných stromů a také s mnoha
novými parkovacími místy. Tuto vizualizaci zveřejníme co nejdříve, prakticky ihned jakmile bude vypracována,“ vzkazuje pěkně na rovinua od
podlahy Alena Rašková.
(mik)

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz

publicistika

SEBEDŮVĚRA JE HEZKÁ VĚC,
ALE NIC SE NEMÁ PŘEHÁNĚT
GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
Je to jedno ze zaklínadel moderní
civilizace. Každý jedinec by měl
mít patřičnou dávku tohoto životabudiče, který mu umožní přežít
v kolektivu ostatních. Pro labilní jedince není místo, a tak sebedůvěru či
sebevědomí pěstujeme v dětech už
odmalička.
Kdo jí do vínku mnoho nedostal,
musel si ji vypěstovat v průběhu života tak nějak za pochodu. Ale pozor
- i pokud máte na pomyslném skladě
osobní sebedůvěry slušné množství,
ostražitosti není nikdy nazbyt.

Já se třeba vrátil jedno páteční odpoledne s prapodivným pocitem po těle
a z populárních parametrů teplota, tlak
a rosný bod stačil ten prvně jmenovaný, abych zjistil příčinu potíží. Bylo mi
nanic, klepal jsem se pod peřinou, mdlá
hlava a bolavý krk napovídaly, že mě
složila typická chřipka. Přes víkend to
vyležím a bude dobře.
V pondělí odpoledne jsem pochopil,
že to asi bude trochu jinak, jenže to už
právě mému praktickému lékaři skončila ordinační doba. Následující den
hned po „otvíračce“ jsem byl v ordinaci.

Jednoduchý ambulantní test mě usvědčil z toho, že na lékaře bych si hrát už neměl - masivní bakteriální infekce a stupňující se bolest v krku ukazovala spíše na
angínu. Antibiotikum jsem mohl užívat
minimálně už o den dřív.
A tak, zatímco píši tyto řádky, si
říkám, že sebedůvěra je docela hezká
věc..., ale nic, opravdu nic se nemá
přehánět!
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Svačinka v ohrožení
Prostějovák to má těžké. Chce-li si
dopřát klidné posezení či procházku
po náměstí, musí se o ten klid porvat
s výskajícími dětmi, které se, jen co se
trochu oteplí, vrhnou do příhodně
umístěné kašny. S romskými spoluobčany, kteří v blíže nespecifikovaném období pravidelně zaplavují
lavičky na náměstí a hlasitě povykují
na sebe navzájem, kolemjdoucí i příbuzné na druhém konci náměstí, tak
máte pocit, že jste se snad nedopatřením ocitli uprostřed jejich obývacího
pokoje.
Navíc svést bitvu o lavičku s bezdomovci se může šeredně nevyplatit,

proto se o to raději ani nepokoušejte. Posezení na náměstí se totiž šmahem může změnit ve scénku jako
vystřiženou z Hitchcockova slavného ptačího hororu, pokud máte
v úmyslu při té příležitosti rovnou
i posvačit. Jako onehdy, když jsem
se chtěla pokochat krásami právě
rozbagrovaného náměstí a odborně
dohlédnout na pracovní nasazení
dlaždičů. Mezi námi, není snad nic
osvěžujícího, než sledovat někoho
jiného při pilné práci. No, a abych si
ten neopakovatelný zážitek ještě víc
zpříjemnila, rozbalila jsem si čerstvě koupenou bagetu a chtěla se do

ní s chutí pustit. V tu chvíli se objevil
první, pak se odněkud vynořil druhý
a než jsem se nadála, už kolem mě
pobíhal houf opeřenců, kteří chtivě
pokukovali po mé kuřecí pochoutce.
Nedala jsem se zastrašit a statečně
jsem se do bagety zakousla. Na to ale
holubi čekali a jen co se k zemi snesly
první drobečky, už byli u mě. Co vám
mám povídat, bagetu jsem neubránila a nakonec jsem byla ráda, že
jsem vyvázla živá a zdravá.
S venkovními pikniky tak končím,
a jen co se za oknem objeví holub,
raději evakuuji všechno dostupné
jídlo. Jen tak, pro jistotu...

&PGUX[RCF¾P¾O÷UVÊ6)/CUCT[MC
LCMQRQDQODCTFQX¾PÊ2TQUV÷LQXCPÆUG
Wå CNG MQPGéP÷ OQJQW \MNKFPKV RQJNG
FGO PC XK\WCNK\CEK QRTCXGPÆJQ T[PMW
 ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
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RADNÍ se ale ptají: „KDO PŮJDE SEDĚT, když někoho zabije?“
PROSTĚJOV O tom, že si ochránci
přírody prostřednictvím správního
státního orgánu vybojovali zachování starého červeného buku na náměstí T. G. Masaryka, a zachránili jej
tak před již naplánovaným kácením,
Večerník informoval. Jenomže tato
„záchrana“ může mít jepičí život.
Prostějovští radní, kteří sice musí
respektovat rozhodnutí státního orgánu, se totiž oprávněně ptají. „Co
když ten shnilý buk spadne a někoho zabije? Kdo za to půjde sedět do
kriminálu?!“
„Já už se nemíním pitvat v rozhodnutí
státního orgánu, a ani jako komunální
politik to nesmím dělat. Navíc nejsem odborník, takže nechci rozebírat, jestli tento
konkrétní strom je nemocný nebo ne...,“
láteřila Ivana Hemerková, náměstkyně

primátora Statutárního města Prostějov.
Sama se přesvědčila o tom, že zdravotní
stav zachráněného stromu není skutečně
ideální. „Každý na první pohled vidí, že
kmen je napaden houbami. Dokonce
jsme je odloupli a následně jsem celou
svojí dlaní projela kmenem skoro skrz
na skrz. Vnitřek je celý prohnilý,“ dosvědčila náměstkyně primátora pro životní
prostředí. „Navíc disponujeme dendrologickým posudkem, který kácení buku
jasně doporučil!“

Už z tohoto hlediska se zdá snaha ochránců přírody velmi diskutabilní, de facto
zachránili strom, který může každým
rokem uhynout. „V oponentním posudku stojí, že i zástupci odboru životního
prostředí o velké dutině v kmeni buku ví
a strom vlastně drží jen obvodové kořeny.
Je konstatováno, že tento strom i přesto
nějaký ten rok ještě vydrží,“ pokrčila rameny Hemerková.
Nyní ale vyvstává nikoliv spekulativní
otázka, kdo bude zodpovědný za skutečnost, když buk s naprosto prohnilým kmenem bude při silném větru
vyvrácen a někomu z návštěvníků ná- *PKNQDCPGJPKNQDCQEJT¾PEKRąÊTQF[UKX[DQLQXCNK\¾EJTCPWéGTXGPÆJQDWMW
městí ublíží, nedejbože jej usmrtí. „Tak PCP¾O÷UVÊ%QMF[åCNGURCFPGCP÷MQOWWDNÊåÊ" ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
to by mě také zajímalo, kdo za to půjde
sedět do kriminálu... Jako město máme pokácet. Ale za případné následky při jeho jovského primátora Jiří Pospíšil. „Pokud
od státního orgánu písemný příkaz s ku- vyvrácení jsme zodpovědní my,“ přidal se něco takového stane, bude to oříšek
latým razítkem, že tento strom nesmíme se s kritikou verdiktu náměstek prostě- i pro právníky,“ dodala Hemerková. (mik)

Anketa aneb

ptali jsme se v ulicích

O budoucnosti areálu bývalých kasáren v Jezdecké ulici jsme slyšeli za poslední rok
již mnohokrát. Situace je jako na houpačce, jednou se mluví o demolici, pak zase
o rekonstrukci a pořád dokola. Oba návrhy budí značné emoce. Večerník se tedy vydal
zjistit, jaký názor mají samotní Prostějované přímo v okolí inkriminovaného místa...

JSTE PRO DEMOLICI JEZDECKÝCH KASÁREN?

NEVÍM

15031210268
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IRENA STAVSKÁ
35267ħ-29
„Popravdě nevím, co si mám o demolici
myslet. Zda je nutná nebo ne, nemohu posoudit. Budovu jsem uvnitř neviděla a nevím v jakém je tedy stavu. Takže z pohledu
normálního člověka, který do celé situace
nevidí, skutečně netuším, zda by byla lepší
rekonstrukce či demolice. Pokud by ale byla
kasárna srovnaná se zemí, chtěla bych na
tomto místě určitě park. Zeleně je tu podle
mě hodně málo.“ (úsměv)

NEVÍM

=25-$1$%85,É1.29É
35267ħ-29
„Abych řekla pravdu, tak ačkoliv bydlím
poblíž kasáren, o plánovaném záměru
vůbec nevím. Je mi jedno, zda tu bude budova nadále stát, anebo tam bude něco jiného. Ale pokud by mělo k demolici dojít,
osobně bych ocenila nějaký pěkný park se
spoustou krásných stromů a také hřištěm
pro děti. Díky pokácení pěkných stromů
na Tylově ulici, zdejší zeleně poněkud
bohužel ubylo.“

0øVWRRGHSËxH

ŘEZNÍCI UŽ
PROSTĚJOV Prostějovští radní
se vzdávají nároku na dlouholetou
pohledávku. Dnes už fakticky neexistující firma Masna Kroměříž
a.s. měla v devadesátých letech od
města pronajaty prostory bývalých
jatek v Letecké ulici. Ve finále ale
nezaplatila nájemné a dodnes radnici dluží přes milion korun. Po
jejím krachu už se však magistrát
peněz nedočká...
Smlouva o nájmu městských jatek byla
s akciovou společností Masna Kroměříž uzavřena v roce 1993. „O šest let
později tato firma prostory opustila,
aniž by zaplatila nájemné. V roce 2002
byl na Masnu Kroměříž vypsán konkurz a koncem loňského roku byla
celá kauza uzavřena. Město Prostějov
má u této společnosti pohledávku ve

www.vece

Několik
jarních
poznámek
aneb
HLAS LIDU

SNAD Z TOHO JARA NEZBLBNEM...

HLAS BOŽÍ
Nedivil bych se
Už před deseti lety jsem upozorňoval na to, že supermarketů je
v Prostějově zbytečně moc, tak vysoká kupní síla na Hané určitě není.
Vůbec jsem tehdy nechápal, proč se
staví nové a nové obchoďáky. Dalo
se čekat, že jeden po druhém budou
krachovat. Nedivím se tedy, že po
Intersparu by skončilo Tesco, které
není zrovna nejlevnější. Zároveň
dost dobře nechápou, proč ještě někdo chce stavět obrovské obchodní
centrum přímo uprostřed města.
Podívejte se dnes do Zlaté brány.
Vždyť sem už kromě Billy nechodí
skoro ani noha.
Jiří Karásek, Prostějov
Já klidná nejsem
Četla jsem vyjádření policie, že
v Prostějově klesá kriminalita. Tak
to já jsem asi zářným příkladem
toho, že v dle mého v našem městě vůbec nemůžeme zůstat klidní.
Jenom vloni mi zloději ukradli dvě
kola, jednou mi chmatáci v supermarketu vzali peněženku a těsně
před Vánoci dokonce celou kabelku. A nikoho nikdy nedopadli...
B.N., Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Zbyteèný rondel
Nejsem žádný dopravní odborník,
ale nezdá se mi, že zrovna na Přikrylově náměstí by byl nutný rondel.
Jestli město chce řešit opravdu tíživou dopravní situaci v Kostelecké
ulici, pak by úplně stačilo, kdyby
na semaforech u zámku svítila déle
zelená, která by pustila z Kostelecké
na Vápenici nebo do Blahoslavovy
ulice daleko více aut. V současnosti
tato zelená svítí snad jen osm vteřin,
což je málo.
Petr Kubíček, Prostějov
Nevìdí, co chtìjí
Jsem obyvatel Tylovy ulice, ve které probíhalo masivní kácení stromů, na které si mnozí lidé odtud
stěžovali. Jenomže křičeli právě ti,
kteří ještě před rokem hořekovali
nad tím, že nemají kde parkovat!
Bohužel, těmto lidem nelze nijak
vysvětlit, že se kácí jenom proto,
aby se získal prostor pro rozšíření
parkovišť právě pro jejich vozidla!
Každý je zblblý těmi reportážemi
o ochráncích přírody a nechápe, že
pokud něco chci, tak se tomu holt
musí něco obětovat.
Jaromír Síbr, Prostějov

Ač se nám to možná nepozdává, jaro je tady i podle kalendáře.
To přináší zvýšené bublání hormonů, všeobecné zaláskovávání se,
úprk zahrádkářů na své latifundie,
na pracovištích volný přechod ze
zimního spánku do jarní únavy
a hlavně sluníčko začne odkrývat to,

co jsme v zimě neviděli. A tak se na
pár věcí kapku podívejme...
roblémem aktuálním jsou Jezdecká kasárna - podle jedněch ruina
na zbourání, podle druhých málem
historická památka na zakonzervování
a ukazování turistům. Ke kauze se měli
vyjádřit i ti, co by měli nějaký podnikatelský záměr, tak já bych tedy jeden nápad měl. Vzhledem k tomu, že se zase
chystá všeobecná branná povinnost
a armáda už teď vyhlašuje, že nemá na
výcvik prostory, jala mne myšlenka.
Věnujme celý objekt vojákům za symbolickou jednu korunu. Na hodinách
armádní historie se zde mohou rekruti
učit historii rakousko-uherské i prvorepublikové armády a následně lze
celý objekt použít jako takzvaný „Killing house“ pro speciální jednotky. Na
vysvětlenou „killing house“ je tréninkový objekt, kde se učí techniky boje v
budovách, neboli CQB. Pro ty z okolí,
co by se báli hluku, by armáda musela
slíbit, že bude používat zbraně nehlučné (airsoft, laser, paintball). Dobrá
myšlenka ne? Ale zcela vážně říkám:
zbourejme to, než to někomu ublíží.
áslužnou věcí je nová služba pro
seniory, takzvané „senior taxi“.
Nejsme sice jako město první v repub-

P

Z

AKCE prodloužena

lice, ale každý dobrý nápad, i převzatý,
se cení. Mám jenom jednu obavu,
aby se senior taxi nestal náhražkou za
zdarma autobusy k místním supermarketům, které byly nedávno zrušeny a tudíž se tak spíše nepřispívalo ke
všeobecným davovým šílenstvím jako
například u Kauflandu, kde se tak děje
každý čtvrtek ráno a zcela nedávno
i při jejich akci „Modrá noc“. To podle
mne a řady mých spoluobčanů byl
vrchol nákupní perverze.
teď k tématu, které hýbe městem
a místním facebookem, tedy
k revitalizaci parků a zeleně. Vážení,
dal jsem si tu práci, procházel diskuze
a mohu vám snad jen odcitovat část
jedné z cimrmanovských her, kde jedna z postav říká: „Je to běs, je to běs.“
Tolik nenávisti, urážek, sprostoty jsem
dlouho nezaznamenal. Ano, co člověk,
to názor, bohužel zde mi to připomíná
vlnu nenávistné tsunami, takže zkusím
se na vše podívat kapku jinak. Dal jsem
si práci a poprosil kamaráda-sběratele
pohlednic, aby mi připravil historickou sekvenci hlavního náměstí, a to již
od dob monarchie. Následně jsem si ji
začal prohlížet, a co mi z toho vzešlo?
Byly doby, kdy na našem náměstí nebylo po zeleni ani památky, v různých

A

dobách se pak zeleň také průběžně
měnila, a to v souvislosti s dlažbou,
osvětlením a podobně. Teď tu máme
novou myšlenku, nový plán, novou
činnost, zase se něco mění. Výsledek
toho pochopitelně nebude vidět
hned a třeba ho úplně uvidí až naše
děti a já se ptám: „Neměli bychom
takové věci pro ně dělat a ubrat ze
své vlastní sobeckosti, že nemáme
všechno hned?“ Mám totiž pocit,
že jsme si na to zvykli, žít spotřebně,
mít všechno hned, použít to, zahodit a po nás potopa. Nejsme zvyklí
něco připravit pro budoucnost, a pak
se divíme, že už teď se mladá generace
na nás dívá divně, kroutí hlavou nad
agresivitou, nesnášenlivostí, hádkami
a říká nám: „No, to jste pro nás pěkným vzorem.“ Že to tak není? Ale je,
stačí jen s těmi mladými lidmi mluvit,
něco o tom vím. Ano, je třeba možné,
že výsledek našich snah nakonec nová
generace zkritizuje, ale to je riziko každého podnikání. Je ovšem pořád lepší
dělat něco, než jen sedět a kecat tak, jak
to někteří kritikové dělají...
akže suma sumárum ke všemu,
zkusme méně při jaru blbnout
a více přemýšlet, třeba se nám to vrátí
jarně v dobrém.

T

o DVĚ Koruny levněji

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

Jak na to?
nalistujte stranu ...
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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

Filip KAŇÁK
15. 3. 2015 51 cm 4,30 kg
Myslechovice

Klaudie ŠMEHLÍKOVÁ
16. 3. 2015 50 cm 3,65 kg
Stražisko
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

Matyáš GREŠÁK
9. 3. 2015 51 cm 3,35 kg
Kralice na Hané

Eliška LIŠKOVÁ
17. 3. 2015 52 cm 3,90 kg
Vícov

Kristián KACAR
14. 3. 2015 50 cm 3,05 kg
Olšany u Prostějova

bude na Husáku

Vzniknout by mělo asi o prázdninách
PROSSTĚJOV Přes deset tisíc hlasů
dostal Prostějov v internetové soutěži
o Rákosníčkovo hřiště organizované
obchodním řetězcem Lidl. Nové hřiště
za půldruhého milionu korun by mělo
vzniknout na Husově náměstí a to už
o letošních prázdninách.
Hřiště vyroste nejen díky vítězství v soutěži,
ale bude k němu třeba i spolupráce mezi
Lidlem a zástupci prostějovské radnice.
Magistrát totiž musí zajistit pozemek a vybudovat k němu inženýřské sítě, chodníky
a podobně. Lidl pak dodá barevné skluzavky
a prolézačky, které by tak měly rozzářit celé

Husovo náměstí. „ Bude to přímo v parku naproti staré polikliniky. Náměstí nyní prochází
revitalizací, takže nebude problém, aby sem
hřiště zapadlo,“ konstatoval Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějov.
A kdy se mohou děti na nové hřiště těšit? „Po
vyřízení všech povolení bude následovat samotná stavba, která by měla trvat asi dva týdny. Předpokládáme, že Rákosníčkovo hřiště
v Prostějově otevřeme v průběhu letních
prázdnin,“ reagovala na dotaz Večerníku Jitka
Vrbová, tisková mluvčí společnosti Lidl ČR.
Během slavnostního otevření se mohou
návštěvníci těšit na zábavný program plný

soutěží a her, například malování na obličej
či na trička. „Zajistíme také divadelní
představení o Rákosníčkovi a vystoupení
známé osobnosti pro děti. Chybět nebude
ani občerstvení z našich produktů,“ dodala
Vrbová.
(mls)

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

AVATAR

je kříženec středně malého vzrůstu, věk zhruba čtyři až
pět roků. Je to velký pohodář, který bude milovat svého
pána celým svým srdíčkem. Je poslušný a o pamlsek si
umí i krásně poprosit. Bez problémů se snese s fenkou,,
na vodítku chodí pěkně, netahá.

IRENKA

je kříženec středního vzrůstu, věk odhadem pět roků.
Byla nalezena v Žešově, údajně na psích kůžích... Je
to veselá psí dáma, která rozdává úsměv a lásku na
potkání. Klidná a pohodová fenečka, která jistě bude
skvělou parťačkou.

VILDA

je kříženec středního vzrůstu, věk cca sedm roků. Je to
klidný pejsek, má milou a přátelskou povahu, každý den
se probouzí s dobrou náladou. Vždy potřebuje chvilku
čas, než začne někomu novému důvěřovat, ale pak je
j
z něj velký mazel.

UNABELA

je představitelka plemene švýcarský ovčák, velkého
vzrůstu, věk zhruba dva roky. Bude jistě skvělou parťačkou
v dobrém i zlém. Má přátelskou, temperamentní povahu.
Hodí se pro výcvik a hlídaní, je velmi učenlivá. Šťastná bude
v domečku se zahrádkou, vhodná k dětem.

Divadlo nabídlo životní premiéru dvou stovek dětí
Díky Veèerníku
našli
v uplynulém mìsíci
nový domov tito pejsci:

Royal

PROSTĚJOV To zas byl nával!
Prostějovské divadlo bylo ve čtvrtek „narvané“ až po strop. Tentokrát však nedorazili slavní umělci
z Prahy, ale hlediště zcela zaplnila
představení celkem dvou stovek
dětí z jedenácti mateřských škol.
Své první krůčky na „prknech, která znamenají svět“ si užili caparti
z celkem osmi prostějovských mateřských škol. Doplnily je „mateřinky“
z Kralic na Hané, Vrbátek a dokonce i z Kunčic pod Ondřejníkem, což
je obec nedaleko Frýdku-Místku.

Hravým odpolednem v roli moderátora provedl Michal Mucha.
„Přihlášeno jsme měli 207 účinkujících, několik jich však kvůli nemocem nedorazilo. Přesto byla účast
hojná a akce se vydařila na jedničku,“
prozradil Večerníku hlavní organizátor Tomáš Jachník, který čtvrteční
hudební, taneční i dramatická čísla
zaznamenal na kameru. A záznam na
DVD poputuje do Nymburku. Zde
si porota vybere představení, které
ji přijde jako nejzdařilejší. Vítěz pak
dostane pozvánku do celostátního

FOTO & VIDEO
GALERIE

Wales

klikni na

www.vecernikpv.cz
Naposledy Prostějovsko při celostátním finále v Nymburku úspěšně reprezentovala Mateřská škola Prostějov, Mánesova ulice, která i letos předvedla
nápadité představení o sluníčku a planetách.
Foto: Martin Zaoral

Nela

Damian

Celkem šestnáct dětí z mateřské školy v Partyzánské ulici předvedlo
tanec broučků a berušek a ukázalo, jak důležité je vzít někoho v pravý čas
za ruku.
Foto: Martin Zaoral

finále, které se uskuteční 8. a 9. května
právě v Nymburku.
„Naposledy nás v něm úspěšně
reprezentovala prostějovská MŠ
Mánesova ulice,“ zmínil se Jachník,

který za povedené odpoledne poděkoval všem kantorům, jenž se
podíleli na přípravě jednotlivých
představení a také městu Prostějov
za finanční podporu.
(mls)

Pondělí 23. března 2015
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zprávy z regionu
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STAROSTOVÉ DOSTANOU PŘIDÁNO AŽ PATNÁCT STOVEK
Na mzdy půjde více peněz z obecních rozpočtů
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
z Prostějovska

Martin ZAORAL

Jak píšeme už na straně 3 dnešního vydání, česká vláda minulé pondělí schválila navýšení měsíčních odměn pro zastupitele obecních samospráv. Od 1. dubna by měly vzrůst až o tři
a půl procenta. Všichni Večerníkem oslovení starostové ovšem
zdůrazňují, že navýšení mezd šlo zcela mimo jejich osoby...
Ministerstvo vnitra České republiky návrh na zvýšení platů vytvořilo
na základě požadavku Svazu měst
a obcí ČR. Stalo se tak v souvislosti
s novelou zákona o vyšších platech
pro státní zaměstnance, která byla
schválena loni. Státním zaměstnancům díky tomu od loňského
listopadu vzrostly platy rovněž
o 3,5 procenta. Zvýšení mezd bude
automatické pro takzvané uvolněné členy zastupitelstev, což jsou
ti, kteří práci vykonávají na plný

úvazek. V případě neuvolněných
členů návrh stanoví maximální hranici pro odměny. O jejich přesné
výši teprve rozhodnou jednotlivá
zastupitelstva.
„Starosta nemá šanci ovlivnit svůj
plat, který není nijak závislý od toho,
jak je schopný a kolik například sežene dotací. Myslím si, že současné
navýšení je příjemnou motivací pro
lidi, kteří často obci věnují doslova
čtyřiadvacet hodin denně,“ reagovala starostka Němčic nad Hanou

„FANTOM“ vykrádající školky
opět udeřil. Tentokrát v Drahanech
DRAHANY A je to tady zas! To,
co jsme nedávno předpověděli,
se bohužel naplnilo. Lupič, který
se neštítí krást ve vesnických mateřinkách, udeřil již potřetí.
Zřejmě tentýž zloděj, který
už vykradl školky v Jednově
a Brodku u Konice, opět zaútočil.
„V noci z úterý sedmnáctého na
středu osmnáctého března vnikl dosud neznámý pachatel do
objektu mateřské školky v Drahanech. Z místa ukradl šest set
korun, fotoaparát, notebook,
sluchátka, mikrofon a počítačo-

vou myš. Celkově způsobil škodu
přes 23 700 korun,“ informoval
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Policie ČR Olomouckého kraje.
Bez zajímavosti určitě není, že
výtečník svůj zbabělý a odsouzeníhodný čin provedl přesně
dva týdny poté, co byla vykradena školka v Brodku u Konice.
Dalších patnáct dní pak dělilo
druhou a první krádež, k níž došlo v mateřské školce v Jednově.
Zaměstnanci mateřinek i rodiče
podobné případy nepamatují...
(mls)

Lupiči to vzali ve velkém
HORNÍ ŠTĚPÁNOV Hodně pilní
zloději řádili v noci z úterý 17. na
středu 18. března v Horním Štěpánově. Během pár hodin stihli vykrást
místní obchod a hned dvě firmy!
Na rozsáhlou krádež nás upozornil
jeden z místních. „Mohu potvrdit, že
vyšetřujeme vloupání do obchodu
a dvou firem. Škoda byla předběžně
vyčíslena na patnáct a půl tisíce korun,“ sdělil na dotaz Večerníku Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR

Olomouckého kraje. Jak dodal, okolnosti případu jsou v šetření.
Podle našich informací jedna z vykradených firem sídlí ve stejném
objektu jako shodně postižený obchod. Počet pachatelů zatím není
vyšetřovatelům znám. „Podobná
série vloupání během pár hodin
u nás už jednou byla. Je to asi tak tři
roky zpátky,“ zavzpomínal v této souvislosti starosta Horního Štěpánova
Vladimír Svoboda.
(mls)

Ivana Dvořáková. Odměna se samozřejmě zvýší nejen starostům,
ale i místostarostům, členům rady
a všem zastupitelům. U řadových
členů zastupitelstev ovšem bývá
jejich ohodnocení v řádu několika
stovek korun měsíčně. Navýšení
odměn přitom půjde z obecní pokladny. Ohrozí nějak často napnutý
rozpočet? „Tak to jsme zatím konkrétně neřešili, věřím však, že nikoliv,“ doplnila Dvořáková.
Podobně reagovali i další Večerníkem oslovení starostové. „Schválila
to vláda, takže s tím nic nenaděláme. Ale kdo by nadával, když mu
chtějí zvýšit plat? Vnímám to také
jako vrácení toho, co nám před asi
pěti lety sebrali, když se platy starostů plošně snižovaly,“ konstatoval pragmaticky starosta Plumlova
Adolf Sušeň s tím, že ani on se dosud nezabýval tím, jaký konkrétní
dopad to bude mít na rozpočet
obce.

Spokojený může být také starosta Konice. „Tyto posty jsou placeny slušně,
takže zvýšení svého platu moc neřeším. Neřešil jsem ani jeho někdejší
snížení o pět procent. Beru to prostě
tak, jak to je,“ poznamenal František
Novák. Kostelecký starosta dle svých
slov informaci o navýšení svého platu
dosud vůbec nezaznamenal. „Měli
jsme jiné starosti. Ale pokud to vláda
schválila, tak to musíme respektovat,“
utrousil Ladislav Hynek.

Jak vypoèítat plat starosty?
Základ pro výpočet platu každého uvolněného starosty je 27 425 korun,
u neuvolněného starosty to činí 9 131 korun. V případě místostarostů
jsou tyto částky stanoveny na 19 874 a 7 509 korun. K tomuto základu
se pak přičítají další tisíce korun v závislosti na počet obyvatel daného
města či obce. Určená je například částka, která se připočítává za
každých sto obyvatel nad určitou hranicí. V případě obcí do tisíce obyvatel jde o necelých čtrnáct set korun, od tisíce do tří tisíc pak zhruba dvoustovka. Ve větších obcích se ale ještě přidává další pevně daná a výrazně
vyšší částka. U obcí od jednoho do tří tisíc obyvatel je to například třináct
tisíc korun. Pro názornost uvádíme některé příklady v tabulce...

Kolik v hrubém berou starostové?
město
Kostelec na Hané
Konice
Plumlov
Němčice nad Hanou
Smržice
Čechy pod Kosířem
Stražisko

počet obyvatel
2 871
2 805
2 379
1 990
1 691
1 070
424

obsazení
Ladislav Hynek
František Novák
Adolf Sušeň
Ivana Dvořáková
Hana Lebedová
Milan Kiebel
Jaroslav Kröner

ŘÁDIL TRAVESTA!
URČICE Přestože Mezinárodní
den žen už není tím, čím býval,
pořád existuje a je dobrým důvodem prokázat ženám obecně úctu
a vděk, které si bezpochyby zaslouží. Oslava tohoto svátku se
stala tradicí třeba v Určicích.
Přestože od samotného svátku
uplynulo pár dnů, byl společenský
sál nové radnice předminulou sobotu 14. března slušně zaplněný.
Úvodní proslov s přáním (nejen)
přítomným ženám přednesl člen
zastupitelstva Lukáš Ovečka. Připomněl, že jsou v naší společnosti
nenahraditelné bytosti, přinášející
potřebný laskavý nadhled, vlídnost
a někdy i potřebné emoce.
„Každým rokem vystupovaly v kulturním programu děti z mateřské či
základní školy, tak jsem chtěla letos
udělat změnu a dopřát ženám něco
jiného,“ nadnesla s tajuplným úsměvem Lenka Buřtová z Kulturního
klubu, který byl spolu s obecním
úřadem pořadatelem akce. A tak

i samotná pracovnice obecního úřadu
Zdeňka Loučková.
V obdobné situaci jako Knap se ocitla
i starostka Tvorovic. „Nic nového u nás
není. Počítáme s tím, že paní Hýblová
se přikloní na stranu opozice. Vše se
tedy rozhodne až na ustavujícím jednání
zastupitelstva, které se bude konat začátkem dubna,“ nastínila Milena Pírková,
vykonávající momentálně funkci starostky Tvorovic. Z prvního místa se tam
radovala „její“ KDU-ČSL, stejný počet
tří mandátů však získalo i sdružení NK-„LEPŠÍ OBEC PRO VŠECHNY“. Pomyslným jazýčkem na vahách tak má být
právě zmíněná Ludmila Hýblová z SNK
„Pro Tvorovice“.

Studenti podpoøili øeditele
Konice (mls) - Závěry vyšetřování
České školní inspekce na konickém
gymnáziu stále nejsou známy. Se situací na škole bylo oficiálně seznámeno
i městské zastupitelstvo. „Jelikož v tuto
chvíli nebyly zjištěny žádné nedostatky,
jako zřizovatel nemáme důvod cokoliv
na škole měnit,“ řekl Večerníku starosta
František Novák s tím, že po zaměstnancích institutu vyjádřili řediteli podporu i samotní studenti.

Kostelce se sjedou
na Hanou

Travesta Broňa to s ženami opravdu umí!
Foto pro Večerník: František Rusňák
před pobavenými zraky oslavenkyň
defiloval se svým programem travesta Broňa z Olomouce.
Jak bylo z atmosféry patrné, trefila se
organizátorka společenského posezení
vskutku takzvaně „do černého“. Bro-

ňa vytvořil v sále ohromnou náladu,
umocněnou muzikou v podání Dua
Lyrit, tvořeného panem Kučerou se synem. Lze tedy úspěšně předpokládat, že
na letošní oslavu MDŽ ženy v Určicích
jen tak nezapomenou!
(tok)

Hrozí další rezignace?
v ruce však drží dosavadní opozice.
Zda však dokáže držet za jeden provaz,
nebo někoho přesvědčí vítěz voleb, je
skutečnou sázkou do loterie. „K jednání bychom se měli sejít až v průběhu
příštích dnů. Na našem postoji se však
nic nemění, chceme změnu autoritativního způsobu vedení obce. Věříme, že
protistrana bude mít rozum, stále totiž
hrozí riziko, že někdo ze zastupitelstva
opět složí mandát,“ svěřil se nám lídr
opozice Martin Obruča. Jaroslava Knapa se Večerníku na mobilním telefonu
kontaktovat nepodařilo. V Mořicích se
však proslýchá, že se o post starosty už
ucházet nechce. Což ostatně Večerníku naznačila při naší osobní návštěvě

navýšení o ...
1 539 Kč
1 539 Kč
1 505 Kč
1 477 Kč
1 457 Kč
1 416 Kč
1 142 Kč

RYCHLÝ
V sále určické radnice VEČERNÍK

Tři obce po volbách hlásí PAT
PROSTĚJOVSKO Po opakovaných
komunálních volbách z předminulého víkendu se ve čtyřech obcích
na Prostějovsku v uplynulých dnech
rozeběhla koaliční vyjednávání. A dle
prvotních zpráv to nevypadá na nějakou procházku růžovým sadem, či
rovnou idylku za stolky jednotlivých
zastupitelstev. Ostatně kromě Slatinek už samotné roztříštění sil nevěstilo nic dobrého. A tak se v podstatě nic
zásadní od podzimu, kdy proběhlo
řádné volby, nezměnilo. A řešení zatím nemají ani zvolení zastupitelé.
V Mořicích a Tvorovicích se dosud
ani nesešli, v Hrušce se dokonce pohádali...
V Mořicích sice starosta Jaroslav Knap
dostal i ze sedmého místa kandidátní
listiny vítězného sdružení SNK „NAŠE
MOŘICE“ od občanů nejvyšší počet
preferenčních hlasů, všechny trumfy

současný plat
43 973 Kč
43 973 Kč
42 998 Kč
42 218 Kč
41 633 Kč
40 463 Kč
32 641 Kč

Ledy se bohužel nehnuly ani v Hrušce,
kde se z vítězství radovali komunisté,
jenž však získali tři mandáty, což na
vládnutí nestačí. Na rozdíl od dvou
předchozích obcí se zde zastupitelé již
sešli, vše ovšem skončilo hodně bouřlivou diskusí. „I z tohoto důvodu se až
do ustavujícího jednání zastupitelstva
k celé záležitosti nebudu vyjadřovat,“
reagoval pro Večerník David Barnet, který byl volen v obci starostou,
přesto mandát následně sám složil.
Nyní získal hlasy jako jediný zástupce
Kandidátky nezávislých Hruška. Dva
zástupce má Hruška pro občany, jednoho zase Občané pro Hrušku. A byť
dle názvů vše vypadá optimisticky, bo-

hužel společně pro všechny neumí být
asi hned jen tak někdo.
V podstatě jasno je tedy pouze ve Slatinkách. Kandidátka současného starosty
získala většinu v podobě čtyř mandátů.
O zbývající tři se dva ku jedné podělila
sdružení ROVNĚ-SNK a TOP09. „Na
dalším postupu se budeme domlouvat
až v nadcházejícím týdnu,” prozradil nám
Jaromír Crha s tím, že o jeho jmenování starostou je ještě předčasné hovořit.
„Nejdříve musíme zjistit, jak se protneme programově a pak budeme jednat
o funkcích,“ uvedl.
Večerník bude zajímavý vývoj v těchto čtyřech obcích i nadále sledovat.
(mls, pk)

Kostelec na Hané (mls) - Po patnácti
letech se na Hanou vrátí setkání Kostelců. Minulý týden proběhla schůzka
starostů měst a obcí s tímto jménem.
Na setkání by v sobotu 20. června měli
na Hanou dorazit zástupci z patnácti až
sedmácti Kostelců. Vše začne průvodem od radnice na místní hřiště, kde
bude připraven bohatý zábavný program, na jehož podobě se v současnosti
pracuje.

V Urèicích si
pøipomenou 140. výroèí
narození rodáka
Určice (tok) - Před 140 lety se 20.
března narodil univerzitní profesor,
zakladatel novodobé české školy zakládání a pěstění lesů prof. Ing. Josef
Konšel. Při této příležitosti pořádá
obecní úřad v Určicích tuto sobotu 28.
března vzpomínkovou akci spojenou
s žehnáním publikace Josefa Konšela
a Bohuslava Polanského Dopisy k Hovorům s profesorem. Po slavnostní mši
svaté od 15:00 hodin proběhne vlastní
pietní akt deset minut před čtvrtou
u pamětního kamene prefesora
Konšela.

Pily se zakousnou
do borovic na høbitovì
Kostelec na Hané (mls) - Kostelecký hřbitov přijde o svoji dominantu.
Dvanáct vzrostlých borovic rostoucích
v jeho středu půjde k zemi. Zastupitelstvo schválilo jejich skácení. Důvodem
jsou obavy z padajících větví.

KDE SE CO DÌJE?

PIŠTE NA
VECERNIK@PV.CZ

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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Zfetovaný řidič
brázdil ulice

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Minulý čtvrtek 19. března kolem
půl jedenácté večer zastavili
policisté v Domamyslicích řidiče
vozidla značky Škoda Felicia.
Osmadvacetiletého muže vyzvali k provedení zkoušky na návykovou látku, které se dobrovolně
podrobil. Zkouška byla pozitivní na látku Amphetamin a
Methamphetamin. Policisté mu
tak na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu,
načež byl vyzván k lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
krve, nebo moči ke zjištění, zda
není ovlivněn jinou návykovou
látkou, které odmítl. S výsledkem testu souhlasil a potvrdil,
že o den dříve požil dávku pervitinu...
.................................

Vykradl čtyři chaty
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v přesně nezjištěné
době od pondělí 9. do čtvrtka
19. března násilím vnikl do čtyř
rekreačních chat v obci KoniceNová Dědina. Z objektů odcizil
nářadí a další věci v celkové
hodnotě přes 25 800 korun.
.................................

klikni na

Z Němčic nad Hanou Martin ZAORAL

Březen, do Němčic jedem!Tak tohle heslo vyznávají stovky nadšených
tanečnic, které uplynulou sobotu vystoupily na třetím ročníku populární soutěže Orion dancing stars. Výtečně zorganizovaná přehlídka
pořádaná v moderním prostředí haly Suprovka zaznamenala letos
dokonce rekordní účast. A v silné konkurenci celkem třiapadesáti
týmů se domácí orientální tanečnice a roztleskávačky „Babyorionky
a Miniorionky“ rozhodně neztratily. Večerník byl u toho!
Letos se do Němčic nad Hanou sjelo se tak ve srovnání s loňským, už tak velmi
neuvěřitelných, a jak už bylo zmíněno, re- úspěšným ročníkem, rozrostl o další dvě
y Všechny do místní haly Suprovka
kordních 691 tanečníků! Počet účastníků stovky.

Fotoreportáž

Cena poroty: TS Sooraya DDM Zastávka
Street dance děti: TS Progress mini SVČ Lipník n. B
Street dance junior: TS Progress SVČ Lipník n. B
Street dance HVK: TS Progress SVČ Lipník n. B
Orient děti: Bellynky Oslavany DDM Oslavany
Orient junior: AISHA DDM ORION Němčice nad Hanouu
Orient HVK: Bellyteens Oslavany DDM Oslavany
Moderní tanec mini: Pirouette Prostějov
Moderní tanec děti: TS Greatčata SVČ Lipník n. B
Moderní tanec junior: TS Aktiv Frýdek-Místek
Moderní tanec HVK: Proggreat show SVČ Lipník n. B
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Pirát ve Stražisku
Z trestného činu maření
úředního rozhodnutí a vykázání
je podezřelý třiačtyřicetiletý muž
z Konice, který v noci z předminulé soboty 14. na neděli
15. března opakovaně řídil
čtyřkolku v obci Stražisko, kde
byl spatřen místními obyvateli.
Muž dopravní prostředek řídil
i přesto, že má vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel
na dobu osmačtyřciet měsíců od
ledna tohoto roku.
.................................

Rozbil čelní sklo
Trestného činu poškození cizí
věci se dopustil neznámý pachatel, který v době od soboty 14.
do úterý 17. března rozbil čelní
a zadní rohové sklo u traktoru,
který byl odstaven na pozemku Správy železniční dopravní
cesty v Držovicích. Celkově tak
společnosti vznikla škoda kolem
čtyřiceti tisíc korun.
.................................

Stroje bez nafty
Neznámý pachatel se dopustil
trestného činu krádeže, když
v noci z pondělí 16. na úterý
17. března vnikl do areálu zemědělského družstva v obci Pavlovice u Kojetína. Zde poškodil víčka
u palivových nádrží dvou traktorů
a kombajnů, ze kterých následně
odcizil celkem 280 litrů motorové
nafty. Celkově způsobil škodu kolem devíti tisíc korun.

Na domácí půdě se představila i skupina Almira, Působivé vystoupení na hudbu zpěvačky Shakiry Díky četným divákům, kteří všechny vystupující
která se svojí choreografií „Tisíc a jedna noc“ skon- předvedla skupina Bellyteens z Oslavan, která se ne- povzbuzovali svými dlaněmi i hlasivkami, panovala
čila v dětské kategorii druhá.
chala inspirovat barvami a zejména energií Brazílie. v hale výborná atmosféra.

„Zkazil si život sám,“
míní sousedé Petra Novotného
Vrah se vrátil, lidé v Bílovicích jsou s tím smířeni

➢ztitulnístrany
BÍLOVICE Pachatel vraždy mladé
barmanky z baru ESO v Plumlovské ulici ze dne 18. ledna 2002 je již
na svobodě. A vrátil se přímo domů,
momentálně bydlí v baráku po svém
otci přímo v Bílovicích. Místní občané Večerníku potvrdili, že tu a tam
ho vídávají, ale opravdu jen zřídka.
Petr Novotný je podle nich zamlklý
a z domu vychází jen velmi sporadicky.
Když se Večerník za Petrem Novotným
v pátek odpoledne vydal do Bílovic, na
několikeré zvonění vůbec neotevřel.
Před domem však stál jeho luxusní
vůz. „Ale jo, určitě je doma! To on vám
neotevře, stejně jako nikomu tady. Ven

chodí jen jednou za čas, vždycky sedne
do auta, někam odjede a za hodinu je
zpátky. A pak zase třeba tři dny nevychází. Vykládá se, že na podzim byl
jednou tady v hospodě, nedopadlo to
pro něj ale příliš dobře...,“ prozradila Večerníku jedna z nejbližších současných
sousedek Petra Novotného. Jméno,
stejně jako ostatní lidé, si nepřála zveřejnit. Servírka z místní hospody nám
však nepotvrdila, že by Petr Novotný
měl se štamgasty problém. „Všichni
tady vědí, co udělal, avšak že by došlo
k nějakému konfliktu, to jsem neviděla. Byl u nás v hospodě víckrát, nicméně seděl sám a nikdo s ním ani žádnou
řeč nezaváděl. On spíš ale chodí do
restaurace v Kostelci na Hané,“ prozradila Večerníku hospodská.

www.vecernikpv.cz

VÍTÌZOVÉ TØETÍHO ROÈNÍKU
RS
ORION DANCING STARS

Další sousedé, se kterými jsme se dali do
řeči, potvrdili, že občas Petra Novotného potkávají. Podle nich je plachý, uhýbá
pohledem, ovšem vždy slušně pozdraví.
„Zkazil si život sám. Jeho tátu jsme tady
všichni znali jako poctivého a slušného
chlapa. Však se taky kvůli němu utrápil k
smrti,“ nechala se slyšet žena, která byla
ze všech sousedek Petra Novotného
nejvýřečnější. „Když ho policajti tenkrát
sebrali, měl dva dny po svatbě. Pro rodinu nevěsty to byl takový šok, myslím,
že do měsíce byli rozvedeni. Rodiče
té holky se v Petrovi dřív viděli, byla to
dobrá partie z bohaté rodiny. Vždyť otec
byl známý manekýn Oděvního podniku
Prostějov, pak měl prosperující firmu na
oděvní odpad a založil si tady v Bílovicích takovou malou zoologickou zahra-

du. Jenomže kdo by chtěl mít za manžela a vůbec v rodině vraha, že?,“ uvedla
sousedka, které by podle jejích vlastních
slov vůbec nedělalo problém se s Petrem
Novotným dát do řeči. „Podívejte se, své
si odseděl a jsem přesvědčena o tom, že
toho lituje. Vraždil kvůli penězům, co
prohrál v automatu, tak snad se z něho
teď zase nestane gambler,“ míní žena
z Bílovic s tím, že prý občas za ním přijde
i nějaká mladá dáma.
Večerník se poté ještě několikrát zkoušel na Petra Novotného dozvonit,
ale marně. Škoda. On sám tak mohl
(a pořád může) veřejnosti alespoň
částečně vysvětlit svůj ohavný čin
z poloviny ledna roku 2002. A třeba se
i na dálku omluvit pozůstalým po mladé servírce...
(mik)

o DVĚ Koruny
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BYLI JSME
U TOHO

Orientální tanečnice Aisha z Němčic nad Hanou udělaly ve srovnání s loňským rokem velký krok kupředu a v orientálních tancích mezi juniorkami
zvítězily.
Foto: Martin Zaoral

VODA V PŘEHRADĚ je zatím průzračná Schváleno! Kompostárna
v Lipové bude jinde...

Nádrž v sobotu čeká velký úklid
PLUMLOV, MOSTKOVICE Páteční a zejména víkendové slunečné počasí vytáhlo na plumlovskou
přehradu davy výletníků. Jedním
z hlavních témat jejich hovorů byla
současná a hlavně budoucí kvalita
vody v nádrži.
Minulý rok byla přehrada po čtyřleté revitalizaci opět napuštěna. Její
vybagrování a oprava hráze přišly na
celkem 270 milionů korun. Loňská
kvalita vody však většinu lidí zklamala. „Zatím jsem se v přehradě vůbec
nekoupal. Loni byla voda už od jara
zelená a přes léto se to moc nezlepšilo.
Snad to letos bude lepší, zatím to vypadá nadějně, voda je průzračná,“ řekl
Večerníku jeden z korzujících občanů
po mostu.
Kvalitu vody v nádrži loni ovlivňovalo
zejména počasí. Kvůli suchému jaru
a malému přítoku vody se v přehradě
vesele množily jedovaté sinice. A to
navzdory tomu, že právě kvůli nim
se dno za více než sto dvacet milionů
korun vybagrovalo. Zda tomu bude
stejně i letos, to budou opět bedlivě
sledovat hygienici. První měření mají
naplánováno na květen.
O čistou vodu v přehradě by se měl
postarat také přírodní mokřad, který vznikl na jejím začátku stejně jako
srážedla fosforu instalovaná na přítocích. Na jejich provoz přispějí okolní

LIPOVÁ Většina zastupitelů v Lipové ve středu 11. března odsouhlasila směnu pozemků. Z tohoto
rozhodnutí vyplývá, že plánovaná
kompostárna nevyroste v areálu bývalého zemědělského družstva, ale
u silnice ve směru na Horní Štěpánov!
Proti záměru postavit kompostárnu
doslova za jejich domy se ozvalo asi
sedm desítek místních občanů. Obávali se zejména možného zápachu
a zvýšeného provozu. Vedení obce naopak projekt hájilo s tím, že se jedná
o nejlepší možný způsob pro nakládání
s bioodpady. Obavy některých místních pak považovalo za neopodstatněné. „Nová kompostárna bude využívat
technologie speciálních vaků, která zásadně omezuje negativní vlivy na okolí,
včetně zápachu,“ vyjádřil se Milan Sekanina, místostarosta obce Lipová.

Středečnímu jednání zastupitelstva
předcházela schůzka vedení Lipové
s občany. „Lidé nejsou ani tolik proti
kompostárně jako takové, ale zejména proti jejímu umístění,“ konstatoval
Ivan Barták, který na úřad podal nesouhlas s plánovanou směnou pozemků. Navzdory tomu většina zastupitelů „stěhování“ kompostárny nakonec
odsouhlasila. „Vzdálenost kompostárny od obytných domů se po plánované směně pozemků nezmění,“
argumentoval mimo jiné místostarosta Lipové Milan Sekanina.
Náklady na vybudování kompostárny
v Lipové byly vyčísleny na 6,2 milionu
korun, jasná většina z těchto peněz půjde z dotace EU. Další peníze by měly
jít na zakoupení traktoru a dalšího příslušenství potřebného pro svoz bioodpadu.
(mls)

opět přivedlo příjemné prostředí, bezvadná organizace a zejména přátelská i vstřícná
atmosféra. Nelze se proto divit, že o účast
na tomto klání je čím dál větší zájem. „Přestože jsme kapacitu opět navýšili, měli jsme
ji vyčerpanou velmi rychle. Dokonce jsme
museli skupiny i odmítat,“ konstatovala
s úsměvem Eva Bašková, hlavní organizátorka pořádajícího DDM Orion. „Sama
jsem velkou fanynkou orientálních tanců
a budu jen ráda, pokud se příští rok představí ještě více skupin,“ zmínila se.
I letos byli všichni účinkující rozděleni do
celkem tří tanečních kategorií - street dance, orientální tanec a moderní tanec. Skvělou příležitostí porovnat své schopnosti
s dalšími skupinami a nemuset kvůli tomu
nikam cestovat dostaly i dva týmy němčických mažoretek, když se s pompony

postupně představily - Babyorionky a Miniorionky. Poprvé se prezentoval i taneční
kroužek Baby show dance s choreografií
Malé roztleskávačky. Sama Eva Bašková
pak stála za choreografiemi domácích
skupin Almira a Aisha Ddorazila i prostějovská taneční škola Pirouette, která loni
slavila celkové vítězství a hned čtyři zumba
skupiny vedené Veronikou Bašnou. Ty
pak doplnily tanečnice z celé Moravy od
Studénky až po Uherský Brod. O vyplnění přestávky se pak postarala přípravka
mažoretek DDM Orion a domácí kroužek bojových umění. „Chtěla bych poděkovat pracovníkům a instruktorům DDM
Orion a také rodičům. Nejenže všichni na
soutěž připravují své ratolesti, mnozí z nich
nám nezištně pomáhají při organizaci,“
loučila se s Večerníkem Eva Bašková.

Krajem projede
kočárové divadlo

Starosta Bohuslavic Roman Jedlička: „Platy jsme si snížili hned na prvním zasedání“

ČECHY POD KOSÍŘEM Tak to
bude paráda! Muzeum historických
kočárů už tuto sobotu 28. března
2015 slavnostně zahajuje sezónu.
A opět to nebude jen tak. Lidé se mohou těšit na spanilé toulky krajem,
o které se postará nejen Václav Obr,
ale i kočovné divadlo Equipáž.
V 8.45 hodin vyrazí od Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem pod prapory
historického muzea cestovní kočár řízený zkušenými vozataji v dobových
kostýmech. Vydá se po pamětihodných
místech Olomouckého kraje. „Ani letos
nepojedeme sami, ale společně s herci,
jezdci a šermíři kočovného divadla Equipáž. Do obcí přivezeme zábavně poučné
scénické představení, které shromážděnému publiku umožní nahlédnout do
historie a tradic kočárového cestování
našich urozených i neurozených předků,“ pozval všechny na toto mimořádné
setkání Václav Obr,majitel muzea kočárů.
Celá pouť po okolních obcích skončí na
Kosíři, tedy tam kde dříve stával šlechtický statek Gabrielov.
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AKCE
prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

aneb jsme
s vámi u toho...

VO soutěž
NĚMČICÍCH
NAD
HANOU
TANČILY
STOVKY
HVĚZD
Orion dancing stars je obrovský zájem i mezi diváky
pro Večerník

Pondělí 23. března 2015
Pon
www.vecernikpv.cz

U výpusti plumlovské přehrady by měla příští rok vzniknout malá vodní elektrárna.
Foto: Martin Zaoral
obce i město Prostějov. Úprav tento
rok dozná také část hráze zajištující její
odvodnění. Dělníci se rovněž pustí do
přípravných prací na opravu výpustí
a výstavbu malé vodní elektrárny, která
by měla na přehradě vyrůst příští rok.
Už v sobotu 28. března ovšem na
přehradě proběhne úklidová akce
„My pro vodu - voda pro nás“, do
které se kromě vodohospodářů za-

BOHUSLAVICE Po celkem osmi letech získali loni na podzim obyvatelé jedné
z nejsevernějších obcí prostějovského regionu zbrusu nového starostu. Stal se
jím úspěšný absolvent Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity
i Právnické fakulty Masarykovy univerzity Roman Jedlička. Ten se již přibližně
dvacet let živí prací v oblasti daní a nic na tom nezměnilo ani nedávné zvolení
do čela obce, stal se totiž neuvolněným starostou. A ve volných chvílích se ještě
kromě rodiny věnuje další velké vášni - fotbalu. Posledních několik let konkrétně
v divizním oddílu Sokol Konice.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
V politice jste nováčkem, co vás vůbec
vedlo ke kandidatuře?
„Nechci uvádět taková klišé, že chceme mít lepší
vesnici a podobně. Prostě jsme si jednoho krásného večera řekli, že budeme kandidovat a dokandidovali jsme to tak, že jsme volby vyhráli. (smích)
Asi rozhodlo celkové dění v obci, které nás dovedlo k tomu, že jsme vůbec nějakou kandidátku
sestavili a ucházeli se o přízeň lidí. Řekli jsme, že
nepůjdeme do koalice s těmi, kteří se v minulosti

podíleli na řízení obce. Byl to nějaký náznak změny, který občané převážně kvitovali a uvidíme, co
všechno přinese. Dosavadní měsíce zatím byly spíše o seznamování se s prací.“
Takže celkově atmosféra v Bohuslavicích
nebyla ideální?
„Ta třeba nebude ideální ani za rok... Trvale se nám
ale zdálo, že se v dědině nic neděje, vše mělo stagnaci a cítili jsme, že je potřeba dění nějak nakopnout.
Nechci se našich předchůdců nijak dotknout, ale ti
starší asi už tolik energie nemají. Je zde nedostatek
spolků a obecně kultury, o což se musí obec postarat. Kromě základních akcí se tu nic nedělo...“
Co byste rádi zrealizovali?
„Jsme bývalá středisková obec, takže prvním úkolem je pokus znovu zřídit školku. Máme

pojí i dobrovolníci. Zájemci by měli
kontaktovat tiskovou mluvčí Povodí
Moravy Gabrielu Tomíčkovou a to
e-mailem tomickova@pmo.cz nebo
telefonicky na čísle 606 044 895. „Čištění břehů navrhujeme jako pokračování loňské úspěšné akce. Trasy úklidu
lze různě kombinovat, případně si po
dohodě s námi zvolit vlastní,“ uvedla
Tomíčková.
(mls)

tu velkou budovu, která je kapacitně nevyužitá.
Dále si myslíme, že zde nemusí být uvolněný starosta a otázkou je, jestli by obec, která má čtyři stovky obyvatel, měla trpět kanalizací. Navíc když už
půl dědiny ji vlastní. Kanalizaci jsme tak přibrzdili
a platy si snížili hned na prvním zasedání. (úsměv)
Z investičních akcí nemáme všechny chodníky
a řešíme situaci kolem parkoviště u hřbitova, také
silnice jsou v hrozném stavu. Koupili jsme dům,
kde bychom chtěli připravit čtyři startovací byty.“
Budete spoléhat na dotace?
„Nechci říci, že jsem odpůrcem dotací, ale
razím cestu sehnat spíše vlastní zdroje. Něco bez
dotací určitě neuděláme, když si však leccos pořídíme ve vlastní režii, tak spoustu peněz ušetříme
a navíc nám nediktuje někdo, kdo tu v životě nebyl.
U větších akcí o příspěvek budeme žádat, například u zmíněných chodníků asi ne.“
Co dalšího Bohuslavice trápí?
„Nemáme žádné stavební parcely, ani lokalitu, kde by se dalo v budoucnu něco postavit.
Chtělo by něco najít, protože za posledních deset
let nám ubylo sto obyvatel, To znamená deset lidí
každý rok, takže s takovou zde za chvíli budeme na
rovině chatařské oblasti. Chceme po desítkách let

“

POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

OBJEDNÁVEJTE

na e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433, mob.: 608 723 860

Třetině se člověk zavděčí,,
ní
třetině nikoliv a poslední
no...
třetině je to naprosto jedno...

vyřešit majetkové věci s farností, obecní domy by
se měly trochu spravit. Rozpočet ale máme šest
milionů korun, z toho dva a půl jdou do školy, jeden a půl na místní správu. Takže asi tak.“ (úsměv)
A jaké to je být neuvolněným starostou?
„Každodenní činnost je na úřednících a při
velikosti naší obce nemusím být já jako starosta
na úřadě každý den, rozhodnout můžu i z domu
nebo auta. Čas se někdy rozvrhuje těžko, lidé by
si některé věci měli vzít do svých rukou, pak by
spousta starostí odpadla.“
Máte již nějakou odezvu na vedení obce?
„Třetině se člověk zavděčí, třetině nikoliv
a poslední třetině je to naprosto jedno. Před volbami všichni nadávali, že všechno se dělá špatně,
všechno je potřeba vyměnit, ale když po volbách
vymyslíme něco jinak, tak slyšíme dotazy, proč to
děláme?! Pak si vyberte...“

Foto: archiv Večerníku

15031910282
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rozhovor Večerníku

„Co dáte koze do držky, ona vám dá do dížky,“ říká Jarmila Zelenská
Chovatelka koz z Čelechovic na Hané je Ženou regionu za Olomoucký kraj

V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
ČELECHOVICE NA
věk doHANÉ Když jako člověk
stským
slova postižený městským
m spěstresem a neustálým
ozí farchem přijedete na kozí
echovic
mu Rozinka do Čelechovic
na Hané, cítíte see jako
bo ješv Jiříkově vidění. Nebo
ajitelka
tě více jako v ráji. Majitelka
lenská
objektu Jarmila Zelenská
se už dvě desítky let věnuje
srstých
chovu bílých krátkosrstých
koz. Nikoliv však pro samotný byznys, ale přederý pocit
vším pro radost, dobrý
ězte, že
i celkovou osvětu. A vězte,
s kozími produktyy slaví
úspěchy a sbírá jedno ocenění za druhým po celé repubodačka,
lice. Prostějovská rodačka,
sunula
která se z města přesunula
hod, je
až na samotný důchod,
elmi čiovšem známá i jako velmi
norodá žena. Kromě chovu
ad prokoz se věnuje například
sel, vespagaci dávných řemesel,
tavám.
nických spolků a výstavám.
Tudíž není divu, že za svoji
la nyní
bohatou činnost byla
nu roku
zvolena Ženou regionu
uckého
2014 v rámci Olomouckého
rmoval
kraje (Večerník informoval
m vydájako první již v minulém
mě toho
ní - pozn.red.)! Kromě
čelechovický chov je už poen jako
třetí za sebou vyhlášen
nejkvalitnější v rámci České
republiky. Nevydat se tak za
Jarmilou Zelenskou k exru
kluzivnímu rozhovoru
by byl neodpustitelnýý
du
hřích, tudíž ve středu
o...
odpoledne se tak stalo...
●● Jak jste se vy jako prostějovská
ovská
vicích
rodačka ocitla v Čelechovicích
na Hané?
988
„Úplně jednoduše! V roce 1988
ařilo
se nám s manželem zadařilo
koupit tady v Čelechovicích dovu,
mek. Byl sice v zoufalém stavu,
tku
ale měli jsme při nedostatku
peněz utkvělou představu, že
de
polovina naší obživy bude
st
běhat po dvoře a druhá růst
na zahradě. Možná to byloo
od nás naivní, ale přesto jsmee

začali s pěstováním zeleniny, se kterou
jsme jezdili na trhy. Pěstovali jsme
rajčata a česnek, začali chovat králíky,
slepice i čínské kachny. Takže nejdřív
zahrádka, pár těch zvířat a pak oprava
domu.“ (úsměv)
●●A
●●
A jak jste se dostala k chovu koz?
dneskaje
„No vidíte, dneska
je tomu už dvacet let!
Prostě jsme přemýšleli, do čeho nejrentabilnějšího bychom se pustili. Všichni
v rodině máme odjakživa rádi mléko,
takže volba padla na kozy. Nebudu zakrývat, že to vlastně byl můj sen z mládí.
Kdysi dávno jsem jezdila k tetě, která
kozu měla. Ale nikdy jsem žádné zvíře
nechovala, dokonce jsem neměla ani
pejska či kočičku. Až manžel tady v Čelechovicích začal s králíky a slepicemi, tak
já jsem si prostě řekla, že si převedu kozu.
A tím to všechno začalo.“
●● Pamatujete si na jméno první
kozy?
„No samozřejmě, to byla teta Rózinka!“
●● Jak se vám dále rozšiřoval chov?
„Začala jsem studovat odborné knížky,
a z nich jsem vyčetla, že koza nesmí být
sama, je to stádové zvíře a samotná strádá. Sehnala jsem si tedy druhou a měla
to štěstí, že šlo opět o kozu s rodokmenem, zapsanou v plemenné knize.
První roky bylo však pro mě takovým
obdobím hledání. Záhy jsem se stala
členkou Svazu chovatelů koz a ovcí, kde
mi poskytli hodně dobrých i vzácných
rad. A jelikož jsem měla plemenné kozy,
začala jsem poctivě sledovat kontrolu
užitkovosti. To znamená, že jsem kozy
kontrolovala nejenom po stránce zdravotní, ale hlavně jsem se soustředila na
kvalitu mléka. Tím jsem se prostě do
toho všeho ponořila a po pár letech se
rozhodla rozšířit plemenný chov. Teď
už mám svoje vlastní stádo až v sedmi
generacích.“ (úsměv)

●● Kolik vlastně dnes máte
koz?
„Bývalo jich tu třiadvacet,
dnes chovám sedmnáct
dospělých koz. Loni
jsem zde měla jedkůzlat
načtyřicet
a dva kozly. No
vidíte, a hned tu
máte šedesát
zvířat, o které
se musíte starat. A to už je na jeden pár
rukou hodně.“
●● To máte tolik hladových kozích
krkůna
krků na starostisama?
starosti sama?
„Všechno si dělám sama. Krmení,
dojení, hlídání u porodů, kontrola
zdravotního stavu i mléka, výroba
sýrů, jogurtů, tvarohu, pudinků i jejich prodej.“
●● Copak, manžel nepřiloží ruku
k dílu?
„Ale to zase jo, pomáhá mi s těžší prácí, i když zrovna ke kozám
příliš neinklinuje. Víte,
ono je ale stejně zapotřebí, aby okolo
koz dělal jenom
jeden. Je to sled
stereotypních
činností, které
navazují jedna
na druhou,
a koza je

„Teď máme kozla krále Miroslava II.,
před ním jjsme chovali i Božského Káju,
ale p
p enovali
kterého jsme tak pojm
výkonnosti.“
i podle jeho sexuální vý

Foto: archív J. Zelenské

Ocenìní
O
cenìní si p
pøevzala
øevza v pátek u senátorky
PROSTĚJOV Prestižní titul „Žena regionu 2014 za Olomoucký kraj“ si Jarmila Zelenská převzala minulý pátek v Regionální kanceláři senátorky Boženy Sekaninové.
M
Majitelka kozí farmy Rozinka získala ocenění v šestém ročníku klání, které od roku
2009 vyhlašuje pražská společnost Prime Communications.
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem dámám, jež svým aktivním
přístupem motivují a obohacují ostatní, dosahují jedinečných výsledků ve své prop
fesi, a přitom se aktivně podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu, přičemž
Jarmila Zelenská si v pátek převzala ocenění a titul Žena regionu ještě zvládají péči o rodinu. „Nejedná se jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti,
2014 z rukou Martiny Voráčkové a senátorky Boženy Sekaninové. ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá
Foto: Michal Kadlec v
veřejnost ani média většinou ani tušení,“ vysvětlila Martina Voráčková, PR konzultant společnosti Prime Communications.
Jarmila Zelenská si celé stádo vychovala sama, získala povolení na prodej mléka ze dvora a zřídila si malou výrobnu na produkty. Neustále se pak
svými aktivitami podílí na propagaci Hané. „Chov koz se snažím udržet z vlastního prodeje a důchodu. Už bych ale neměnila. Práce je sice náročná,
ale pořád mě velmi baví a naplňuje,“ svěřila se při předávání Jarmila Zelenská a ke svému triumfu dodala: „Samozřejmě mě první místo moc potěšilo.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že chovatelka koz může v takové soutěži získat tolik hlasů. Jde o impuls, že snad dělám svou práci dobře a rozhodně v ní
budu pokračovat!“
Jelikož nad celým kláním převzal záštitu Senát Parlamentu České republiky, právě regionální zástupkyně v dolní komoře se stala hostitelkou celé
slavnostní události. „Jakýkoliv veřejně prospěšný projekt, který má za cíl ocenit úsilí výjimečných žen a zviditelnit jejich práci, je chvályhodný. Paní
Zelenská je nesmírně činorodá žena, která prakticky veškerý svůj volný čas tráví na farmě a snaží se o veřejnou osvětu v oblasti zemědělství. Svou pílí si
ocenění právem zaslouží,“ uvedla Božena Sekaninová, senátorka za Prostějovsko a Kojetín.
Celostátní finále s vyhlášením absolutní vítězky soutěže Žena regionu se uskuteční 9. dubna 2015 na slavnostním galavečeru v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze. (mik, pk)

konze
hodně konzervativní
zvíře, to byste ani
r svůj vlastní klid, pořánevěřili. Má ráda
člověka na kterého je zvyklá.“
dek a člověka,
Baví se stále o kozách, ale
●● Bavíme
kozly ty máte?
co kozly,
„Měla jsem ještě donedávna dva,
t jednoho jsem před Váale toho
no prodala.“
noci
●● Takže jediný kozel?
To se chlapák musí cítit
jako v ráji...
„To víte, že se má dobře!
Kozlík to má jako harém,
ale já osobně určuji, kdy
ho připustím. Jinak ale
samozřejmě žije ve stádě,
tedy kromě léta, kdy odpočívá před říjí.“
●● Již potřetí za sebou
jste obdržela ocenění
za nejlepší chov koz
v republice. To musí
těšit, že?
„Samozřejmě, ale nejenom to. Za těch dvacet
let jsem obdržela spoustu ocenění, certifikátů
z degustací, diplomů z veletrhů a výstav. Všechny
tyto ceny ohledně kvality
chovu a vyrobených produktů byly pro mě velmi
přínosné. Hnaly mě
a ženou stále dopředu i ve
c
chvílích,
kdy toho na okam začínám mít plné zuby.“
mžik
(úsm
(úsměv)
●● V kolik ráno vstáváte?
„Tak dnes
d se už nijak nehoním!
Jistě, m
měla bych vstávat dřív, ale
když se jde ke kozám, tak zhruba
v těch osm
o ráno. Dojím dvakrát
denně a nnejhorší období je po odstavení kůzlat.
kůzla A dvakrát denně se musí
také krmit,
krmit časový harmonogram se
musí přesně dodržovat.“
●● A co vůbec
v
mají kozy nejraději
k jídlu?
„No, jestli si myslíte, že je rozmlsávám, tak
to tedy ne! Kozy mají svůj vlastní jídelníček, na který jsou zvyklé. Podle přesně
vypočtených poměrů dostávají jadrné
krmivo, to znamená ječmen, kukuřici

a podobně. Moje kozy jsou navyklé na
velký přísun krmení, ale o to více pak
dojí. To víte, je to podle starohanáckého
přísloví, když dáte koze do držky, tak ona
vám do dížky!“
●● V současnosti se počet kozích
farem rozrůstá. Je tato činnost výdělečná?
„Když se chová ve velkém, tak ano. Jenomže dnes si spousta takzvaných zlatokopů myslí, že chovat kozy je jenom tak,
a že rychle zbohatnou. A to mně vadí.
Na jaře si takový zemědělský podnikatel
nakoupí padesát nebo sto koziček, než
je do podzimu začne připouštět, tak má
vyřízenou sýrárnu a na přechodné období takzvaný glejt na ekohospodářství.
A v tom se mu začnou hrnout dotace,
nakoupí si pozemky, mechanizaci. Dnes
se dá říci, že trh je kozími produkty již
nasycen, obzvláště na Moravě. Ale ještě
tak před deseti lety byl chov koz, výroba a
prodej kozích produktů pro ty, kteří měli
povolenou výrobu, velmi výnosný.“
●● Vy sama to finančně zvládáte?
„Já osobně nejsem podnikatel, nemám
IČO, prodávám svoje produkty v Prostějově na trhu nebo v malém obchůdku
doma na farmě. Nepobírám žádné dotace, veškeré náklady si platím ze svého.
Takže žádná bohatá selka ze mě rozhodně není.“ (úsměv)
●● Někteří lidé mají ke kozímu mléku jakousi nedůvěru, podle mnohých
na rozdíl od kravského zapáchá. Je to
pravda nebo pouze mýtus?
„Jestli se vykládá, že kozí mléko smrdí,
tak to se odvíjí od chovatelů, v jakém
prostředí a jakým způsobem se o zvířata
starají. Já mám například venkovní odchov a hygienické i veterinářské kontroly
u mě probíhají třikrát až pětkrát do roka.
A můžu vám garantovat, že kozí mléko
nádherně voní. Však ochutnejte...“ (Stalo
se, je vynikající! Doporučujeme. - pozn. redakce).
●● Vraťme se ještě ke jménům. Dáváte je všem svým kozám a kozlům?
„Určitě. Teď máme kozla krále Miroslava
II., ale před ním jsme chovali Božského
Káju, kterého jsme tak pojmenovali
i podle jeho sexuální výkonnosti. (smích)
Nebo si pamatuji na Oskara. Co se týká
koz, vybírala jsem jim často jména buď
po rakouských císařovnách, nebo mých
panenkách z dětství. Máme tu třeba
Rózu, Rozárku, Rozinku, císařovnu Sisi,
tetu Matyldu, Malvínu, Dudlinu, Lenku,
Agátu Christie a podobně.“
●● Vaše farma Rozinka slaví letos
dvacet let. A co bude dál, máte před
sebou další dvacetileté období?
„Ježíšmarjá, neblázněte, vždyť mi je
osmašedesát let! Ale abych pravdu řekla,
právě díky kozám se cítím velice dobře
a zdravá. To víte, pobyt na čerstvém vzduchu a tvrdá práce jenom utužují. Ono
ať si nikdo nenamlouvá, že takový chov
znamená jen mazlit se s kůzlaty. (úsměv)
Takže jak dlouho u toho vydržím, to je
opravdu ve hvězdách. Prozradím vám,
že od manžela už mám takzvaný stop
stav, čili nesmím nikoho zařadit do stáda.
Tudíž ty kozenky, které tu právě vidíte, se
mnou už asi dožijí a kůzlátka půjdou na
prodej.“

vizzitka

JARMILA
A ZE
ELENSKÁ
✓ narodila se 10. června 1947 a v roce 1988 se z Prostějova přestěhovala do Čelechovic na Hané
✓ je vdaná, má tři syny a aktuálně „očekává“ již šesté
vnouče
✓ vystudovala Obchodní akademii Prostějov a jako programátorka
pracovala ve Výzkumném ústavu oděvním, Agrostroji a v bankách
Haná a ČSOB
✓ v oblasti zemědělství začala působit až v důchodu, kozí farmu Rozinku založila v roce 1995
✓ pořádá nejrůznější akce pro veřejnost jako například dny otevřených
dveří, Počítání kůzlátek, Poslední pastvu, exkurze pro děti a školy, akce
pro seniory, turisty i zájemce o chov koz. Pravidelně navíc jezdí do Prostějova na Den země a spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně
✓ její čerstvý kozí sýr získal v soutěži Regionální potravina značku Výrobek olomouckého kraje, na svou činnost obdržela i hanácký glejt
✓ zajímavost: letos v červnu u příležitosti dvacátého výročí založení
chovu koz bude ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pořádat
pro veřejnosti i akci s názvem Poznej svého farmáře

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz
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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: Otaslavice
Dne: 07.04.2015 od 07:30 do
09:30 Vypnutá oblast: oboustranně ve směru od č.p. 115 a 108 po
č.p. 310 a 35, 21, 17. Od školy po
č.p. 123 až č.p. 145. Oboustranně
od č.p. 478 a 506 až po č. 530 a 113
až 405. Dále ve směru od č.p. 411
a 422 až po č.p. 532
Dne: 07.04.2015 od 09:30 do
11:30 Vypnutá oblast: část obce ve
směru od č.p. 311, 300 a198 oboustranně po konec obce ( č.p. 528,
230) včetně chatové oblati. + bažantnice – statek Dne: 07.04.2015
od 11:30 do 13:30 Vypnutá oblast:
Oboustranně od č.p. 469 a 433 přes
362, 353 a 366 až po č.p. 148, 34
a 33. Dále od č.p. 4 oboustranně až
po č.p. 332, 307, 191 a 196. Od. č.p.
1 po č.p. 484. Od č. 459 přes 507
a 477 až po č.p. 418 a 419.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 08.04.2015 od 08:30 do
12:30 Vypnutá oblast: část obce
Němčice nad Hanou s ulicemi:
Chvátalova, Palackého nám. Dolní
brána, Nová, Příkopy, Jabloňského
celé, MŠ Trávnická, Komenského

nám. celé mimo část od č. 66 po
č.70 Masarykova č.135, Zahradní
631,632.
Dne: 08.04.2015 od 08:30 do
16:30 Vypnutá oblast: celá ulice
Lomená (byt. domy č. 591, 559,
564, 526), Tyršova od č.p. 589 po
567 a 622.
Dne: 09.04.2015 od 07:30 do
16:00 Vypnutá oblast: Č.p. 581 až
575 na ul. Nová, Č.p. 609 na ul. Sokolská.
Obec: Držovice
Dne: 08.04.2015 od 07:30 do
17:30 Vypnutá oblast: celé ulice:
Lomená, Z. Fibicha od ul. Olomoucké po č. 425 oboustranně,
U cihelny, včetně všech bočních ulic
s č. 267, a 274, SNP od kostela po
č.7, + č.30, M. Gorkého od ul. SNP
po č.26 a 409, ul. Tichá č.435, 421,
448. Dne:09.04.2015 od 07:30 do
16:00 Vypnutá oblast: část obce
Držovice s ulicemi: Olomoucká od
č. 407 a 479 po č. 199 a 93,
Dr. Mičoly, od ul. J .Haška po ul. Na
Romži, J. Haška č.9, Svadůvky 16,
dále ulice J. Ježka, Na Romži, Tichá,
ulice s č.466 a 234 celé.
Obec: Budětsko
Dne:
09.04.2015 od 07:30 do
15:30 Vypnutá oblast: část obce
Budětsko - č.p. 124, 125 a dále od
č.p. 143 a 126 po konec obce směr
Slavíkov

Obec: Lešany
Dne:
10.04.2015 od 07:30 do
09:30 Vypnutá oblast: část obce
Lešany ve směru od Kostelce po č.p.
8 a 179.
Dne:
10.04.2015 od 09:30 do
11:30 Vypnutá oblast: část obce
Lešany od č.p. 60 a 10 (obchodu)
po konec obce směr Zdětín.
Dne:
10.04.2015 od 11:30 do
13:30 Vypnutá oblast: část obce
Lešany od č.p. 35 a 55 po konec
obce směr Ohrozim, včetně postranních ulic.
Obec: Raková u Konice
Dne:
10.04.2015 od 07:30 do
09:30 Vypnutá oblast: část obce
Raková u Konice od č.p. 16, 62 a 2
po konec obce směr Rakůvka.
Dne:
10.04.2015 od 09:30
do 11:30 Vypnutá oblast: část
obce Raková u Konice od č.p. 106
a 95 po konec obce směr Krakovec
a dále od č.p. 51 (V Dolách).
po 64.
Dne:
10.04.2015 od 11:30 do
13:30 Vypnutá oblast: střed obce
Raková u Konice od č.p. 2, 31, 73
včetně MŠ po č.p. 112
Obec: Prostějovičky
Dne:
10.04.2015 od 07:30 do
15:00 Vypnutá oblast: část obce
Prostějovičky od křižovatky č. RD
82 po č.84
E.ON Česká republika, s.r.o.
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n

Konstelace hvězd Prostějova
J

Sluníčko a první jarní vycházky do přírody logicky každého Prostějovana navnadí, navíc se hned všem začnou zapalovat lýtka! Proto budou tyto
dny jako stvořeny pro nová seznámení a podle všeho i lásky. Prostě a jednoduše, milujte se a množte se!

BERANI - 20.3. až 18.4. Možná
byste si měli zamést před svým vlastním prahem, než začnete kritizovat
ostatní. Jistě, na vašem pracovišti není
příjemná atmosféra, většina kolegů se
fláká a neplní dané úkoly. Ale copak
vy jste stoprocentní?
BÝCI - 19.4. až 19.5. V průběhu příštích dnů se na vás navalí více práce,
než dokážete zvládnout. Nebojte se
ozvat nadřízeným, je potřeba všechny
úkoly rozdělit mezi více lidí. Tím získáte více volna, které můžete využít
k urovnání soukromých vztahů.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Máte jedinečnou možnost získat náklonnost
člověka, kterého nutně potřebujete.
Tato známost se vám vyplatí, neboť
jednoznačně potřebujete pomoci
s podnikáním a uzavíráním obchodních smluv. Jinak zkrachujete.
RACI - 20.6. až 21.7. Tento týden
budete mít trochu hlouběji do kapsy,
protože předtím jste utratili víc peněz,
než je záhodno. Logicky se tak budete
muset uskromnit, ale v žádném případě v nákladech na jídlo. Zkuste přestat
kouřit.

LVI- 22.7. až 21.8. Pohoda v partnerském vztahu se pozitivně odráží i na vašich pracovních aktivitách. Má klíčový
vliv na skutečnost, že se vám daří. Není
proto divu, že si budete partnera předcházet. Potěšte jej nějakou pozorností
nebo romantickou večeří.
PANNY - 22.8. až 21.9. Můžete se
lehce dostat do drbů, které vám budou
otravovat život. Vůbec se ale nesnažte
tyto nepravdy někomu rozmlouvat, jenom tím přilijete olej do ohně. Zkuste
ale zajistit, aby vám nikdo nehleděl do
soukromí.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Budete mít
krásný sen a je pouze na vás, zda ho
dokážete zrealizovat. Popravdě řečeno,
nemuselo by vás to stát tolik úsilí ani
peněz. Úplně postačí přesvědčit partnera, že krátký výlet bude ku prospěchu vašeho vztahu.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. V zaměstnání bude třeba zvažovat, zda se nechystáte vypustit z úst něco nepředloženého na adresu šéfů. Budete mít
ale více štěstí než rozumu. Nadřízení
si toho buď nevšimnou, nebo nad tím
mávnou rukou.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Lidé
okolo vás budou tento týden příjemní, nic nebude nasvědčovat tomu, že
byste se s někým dostali do sporu.
Naopak v domácnosti může dojít
k menším třenicím, ty ale budou záhy
vysvětleny a napraveny.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Posbírejte všechny síly a dokončete
úkol, který jste už několik měsíců odkládali. Nesnažte se ho zase zamést do
autu, následky by byly hodně drahé!
Uprostřed týdne očekávejte zajímavou návštěvu.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Stále
v sobě nosíte tajemství, kterým se
užíráte. Svěřte se konečně někomu
blízkému, takhle to dál nejde! Buďto
se dočkáte okamžité pomoci, nebo
alespoň rady, jak se s daným problémem konečně vypořádat.
RYBY - 19.2. až 19.3. Výrazně se
vám zapalují lýtka, takže není vyloučeno menší flirtování. Tím ale popudíte spoustu lidí okolo sebe, takže
očekávejte, že se o tom dozví váš
partner. Proto se dají očekávat žárlivé
scény v domácnosti.
(mik)

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: LUŠTĚNINY...
..
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„Švehlovka“ má nejlepší instalatéry

v celém Olomouckém kraji
PROSTĚJOV Krajské kolo již osmnáctého ročníku soutěže odborných dovedností „Učeň Instalatér
2015“ se 12. března konalo na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově, a to za podpory Cechu
topenářů a instalatérů ČR, firmy Ptáček a dalších partnerů.
Z Olomouckého kraje se soutěže zúčastnily střední školy z Prostějova, Olomouce, Přerova, Šumperku i Hranic
na Moravě. Každá přitom vyslala do
soutěže jedno dvoučlenné družstvo.
Celé klání bylo organizováno podle
nových pravidel. Všechna krajská kola
probíhají na jednotných panelech,
které zajistil Cech topenářů a instalatérů ČR se spolupracujícími firmami.
Tyto cvičné panely jsou převáženy na
jednotlivá krajská dějství a soutěž tak
probíhá za zcela stejných podmínek
ve všech krajích České republiky. Odborné dovednosti jsou prověřovány
v rámci šesti praktických témat.
Soutěžící pracovali na zadáních samostatně a byli i individuálně hodnoceni. Podle umístění jednotlivců bylo
na závěr sestaveno pořadí školních
družstev. V rámci maximální objektivity byli žáci hodnoceni nezávislou
porotou odborníků z Cechu topenářů
a instalatérů ČR.

Foto:OHK Prostějov

Mladí řemeslníci svařovali plasty, svařovali a ohýbali ocelové trubky, tvarovali i pájeli měděné trubky a vše montovali do konečných výrobků podle
předložené dokumentace. Soutěžní
úkoly pokračovaly montáží vodovodní
baterie a kompletací závěsného WC.
Vše uzavřel test z teoretických otázek.
Pouze dvěma žákům se podařilo
sestavit a úspěšně odlakovat sva-

řenec, což rozhodlo o celkovém
vítězství. Úkol splnili Lubomír
Jergl a Pavel Všetička, žáci Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov.
Popřejme oběma žákům hodně štěstí
v celostátním finále soutěže, které se
koná ve dnech 22. až 24. dubna 2015
v rámci Mezinárodního stavebního
veletrhu IBF v Brně.
(red)

Jaké bylo zatmění Slunce?
PROSTĚJOV V pátek 20. března 2015 nastalo částečné zatmění Slunce, které bylo z České republiky
pozorovatelné v celém svém průběhu. Astronomické
lahůdky si mohli dopřát i Prostějované. Začátek částečného zatmění přišel zhruba pět minut před třičtvrtě na deset, jeho maximální fázi nastala v 10:45 hodin
a závěr před polednem. Pozorováno z České republiky Měsíc zastínil 73% slunečního disku!
Zatmění Slunce je výjimečný a krásný astronomický
úkaz. Od nepaměti mělo zatmění Slunce hluboký vliv
na všechny, kteří jej spatřili, a jeho pozorování mělo
také zásadní význam při prohloubení lidských znalostí o Sluneční soustavě.
Určitě tak stálo za to, nenechat si jej ujít. Pakliže jsme
však toto pozorování nestihli, nezoufejte, o státním
svátku 28. října 2015 spatříte v ranních hodinách úplné zatmění Měsíce.
(pk)

Foto do Večerníku zaslal: Libor Buřt

OD NEDĚLE PLATÍ LETNÍ ČAS!

PROSTĚJOV A je to tu zase! Už
tuto neděli 29. března 2015 ve dvě
hodiny po půlnoci je třeba posunout ručičky a ukazatele našich časoměrných přístrojů o hodinu dále,
tj. na hodinu třetí. Tato pravidelná
úprava středoevropského času,
která má u mnoha lidí vliv na denní
režim i spánek, se koná dvakrát do
roka. A poslední březnová neděle
nastává právě teď!
A kdože vlastně letní čas vymyslel?
Kdo je tím, který je některými lidmi veleben a jinými zatracován? Nápad jako
první publikoval Američan Benjamin
Franklin (1706-1790) v roce 1784.
Jeho myšlenka však byla propagována
až londýnským stavitelem Williamem

Willettem, jenž navrhoval přidat každou dubnovou sobotu dvacet minut.
A naopak ubrat čtyřikrát po sobě každou sobotu v září opět dvacet minut.
Po bouřlivých diskuzích byl návrh
nakonec přijat - naštěstí pro budoucnost v podobě Ljednoho hodinového
skoku“, jenž byl poprvé realizován v
neděli 21. května 1916. Samozřejmě
za doprovodu emocí a nejrůznějších
zmatků. Jenom o týden později se k
podobnému kroku odhodlalo i Německo a Rakousko-Uhersko, stejně
jako celá řada dalších zemí světa.
Nejznámějším českým odpůrcem
proti letnímu času byl pekař Stanislav
Pecka (zemřel v roce 2009) ze Sobětuch na Chrudimsku. Svoje stížnosti

marně adresoval i Evropskému soudu
pro lidská práva ve Štrasburku?
A pro tuzemské pamětníky dvě výjimečnosti: málokterý současník ví,
že 1. dubna 1940 byl sice zaveden
letní čas, ale bylo pozapomenuto ho
v době válečné zrušit a ten pak platil
nepřetržitě až do 2. září 1942!
Od 1. listopadu 1946 až do 23. února 1947 platil tzv. zimní čas s průběhem opačným než u času letního.
Letní čas bude letos ukončen v neděli 25. října přechodem na klasický
čas středoevropský. Přehled v našich
zemích zavedených letních a zimní
časů včetně jedné válečné výjimky
najdete již brzy na www.vecernikpv.cz!
(jp, pk)

Čočka Lagris 500 g

27,90

18,90

26,90

22,90

32,90

18,90

Hrách zelený 500 g

13,90

-

14,50

13,90

13,90

13,90

Fazole červené 450 g

29,90

-

29,90

22,90
(500g)

29,90

19,90

Cizrna Lagris 450 g

-

-

31,90

-

32,90

29,90

Jáhly Lagris 500 g

25,90

-

25,90

24,90

26,90

-

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

Sója 450 g

16,50
(100g)

-

-

24,90

19,90

-

OD 23. DO 29. 3. 2015
PŘEDNÁŠKA: Mgr. Filip Hroch, Ph.D. - OBÍHÁME OKOLO ČERNÉ DÍRY? - čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 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 dorůstá a spolu s Venuší
a Jupiterem zdobí večerní oblohu. Současně však lze pozorování i vzdálené vesmírné objekty (mlhoviny, hvězdokupy
apod.). 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.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

Naše RESUMÉ

Jsou chutné, povětšinou lehce stravitelné a rychle připravené. Ano, nabídka luštěnin je pořád v kurzu, takže i Večerník tentokrát zvolit právě tento sortiment.
Oblíbenou čočku seženete nejlevněji v Penny marketu a Lidlu, zelený hrách
pak hned na čtyřech místech, naopak pro fazole a cizrnu se vyplatí zajít pouze
do Penny marketu. Jáhly nabízí nejvýhodněji Kaufland a sóju Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 18. března 2015
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nabídka realit, nemovitostí a řádková inzerce
REALITY - SOUKROMÁ INZERCE

$75,80 SĜt]HPt +ODYiþNRYRQiP3URVWČMRY

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
&KFHWHGREĜHDU\FKOHSURGDW
Vaši nemovitost?
3URGiYDMtFtPQDEt]tPHNRPSOHWQt
servis zdarma!

15021610154

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

Od 1.5. pronajmu cihlový byt
1+1 v přízemí, blízko centra. Tel.:
602 137 047

Prodám byt 3+1 s garáží, OV, cihHledáme ke koupi byt 2+1. Tel.: la, 74m2, po částečné rek. Cena
774 421 818
po domluvě, RK nevolat. Tel.:
725 557 261. Jen vážní zájemci.
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Pv.
Podmínka: OV, max. 3. patro, Pronajmu novostavbu RD včetně
sklep. Nejlépe po rekonstrukci. kompletního zařízení, 10km od
T: 605 247 968 ne RK!
PV. Tel.: 737 941 529

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

Nabízíme k prodeji vilu o velikosti 5+1 se zahradou 307 m2 na ulici
Krátká v Prostějově. Vila je vhodná
k bydlení i v kombinaci s podnikáním
(ordinace, ateliér,služby atd.). Cena:
Nabídněte. Tel. 721 204 152

Koupíme byt 1+1 s balkonem,i pův.
stav. Tel.: 774 101 818
Pronajmu objekt vhodný k menší výrobě nebo skladování. Tel.:
606 178 431
Prodám byt 4+1, cihlový dům,
107m2, centrum města, cena
749 000 Kč. Tel.: 773 772 009
Pronajmu byt 2+1, ul. Šárka
po celkové rekonstrukci. Tel.:
775 060 164

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430

I když jsme řádkovou inzerci

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

15030670256

Koupím byt 2+1 v OV, západní Mladý pár koupí byt 2+1 nebo 1+1
část města. 777 602 873
v PV s balkonem, nejlépe v OV nebo
s možností převodu. 792 273 285
REALITNÍ KANCELÁŘ
Prodám RD, obec Hrochov, vhodVNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), ný na chalupu. Cena 330 000 Kč.
Platba hotově. Spěchá! Tel.:
Prostějov
604 942 261
Ing. Zuzana Kučerová, 774
409 430
Koupím domek nebo chatu v okolí
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, Kral.Háj 540.000 Kč PV. 773 513 220
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč
* RD, Zdětín
cena v RK Pronajmu dlouhodobě chatku na
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč plumlovské přehradě, studna, elek* St.pozemek, Suchdol 470.000 Kč třina, suché WC. Zahrada 700 m2.
*St.pozemek,Vrahovice1.100.000Kč Mob.: 777 862 829
* Pronájem kancelář 5000Kč/měs.
Koupím byt v PV bez realit.
Ing .Marie Vymazalová, 774 421
792 284 168
818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, DB/P
520.000 Kč Pronajmu 1+1, 4.200,-+ink., RK
* BYT 4+kk, 114 m2 2.800.000 Kč nevolat. Tel.: 608 861 656
* RD Laškov
440.000 Kč
* RD Alojzov
640.000 Kč Hledáme ke koupi větší byt
* RD po rek.Tovačov2.200.000 Kč. 3+1, nejlépe po rekonstrukci,
* Chata Prostějovičky
v RK 774 409 430
*Kom.objektDržovice 3.800.000Kč
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Pronajmu 1+k na Žeranovské ul.,
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově 5. patro, po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel.: 608 887 633
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
Hledáme ke koupi RD nebo byt
* Chaty, zahrady a pozemky
v PV a okolí. I k rekonstrukci. NaVíce na:WWW.VNB-REALITY.CZ
bídněte. T.: 605 011 310 i SMS
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310 Pronajmu novou nadstar. prodejnu 200m2 s výlohou 3x7m
Koupím novostavbu RD v PV. Tel. v centru,1patro,nájem 10.000Kč/
774 858 723
měsíc. Info 602 553 222

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz
KOUPÍM

FINANCE

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
132 134
a poskytneme Vám jednu půjčku.
Pracuji pro více věřitelů Volejte:
777 551 492
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně,
uniformy, vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek
z chromových trubek i barevného
umakartu, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci ze stříbra,
šperky, staré hračky, veterány a věci
na ně a další. Přijedu, rychle a solidní
jednání. Tel.: 605 138 473

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

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

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

15012320037

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

POZOR,
AKCE TRVÁ

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.

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

Dne 26. března 2015
si připomeneme 2. výročí
úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka
pana Ladislava HUDEČKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

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.

Odešla tiše, jako když hvězda padá,
jen slzy a bolest zanechala.
Neplačte nade mnou, moji milí,
nechte mě spát i bez slz
je možné vzpomínat.

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

a 14. dubna 2015
vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana Karla VOSÁTKY
taktéž z Prostějova.
Všem, kdo si na naše drahé
zesnulé vzpomene,
děkuje rodina.

UZÁVÌRKA
VZPOMÍNEK

v 10.00 hodin

Dnes tj. 23. března 2015
uplyne 13 roků, kdy ze života
plného zdraví a radosti musela
nedobrovolně odejít
paní Jiřina SOTORNÍKOVÁ
z Prostějova.
Ze všech koutů světa
vzpomíná rodina.

si můžete zajistit pouze
do 31. března 2015

OBJEDNÁVEJTE
predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

AŤ je leden nebo březen

www.vecernikpv.cz

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Pondělí 23. března 2015
Edita Hynštová 1937 Prostějov
Marie Kocourková 1926 Seloutky Karla Pazderová 1928 Otaslavice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Mgr. Ludmila Odvalilová 1937 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Alois Přehnal 1933 Klopotovice
Středa 25. března 2015
Lubomír Zedník 1954
Klenovice na Hané František Vondráček 1938 Služín 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ing. Martin Karhánek 1985 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Čechovská 1919
Domamyslice Sobota 28. března 2015
František Zlatníček 1932 Plumlov 14.00 Obřadní síň Plumlov
Jiřina Růžičková 1947 Prostějov
Anežka Konšelová 1935 Prostějov Vladimír Masař 1944 Prostějov
František Burián 1927 Rozstání

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Pondělí 23. března 2015
Zdeněk Galíček 1945 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 25. března 2015
Jaroslava Čechová 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. března 2015
Marie Heinzlová 1934 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Dvořáček 1928 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 28. března 2015
Jan Ječmínek 1932 Želeč 15.00 kostel Želeč
Blanka Hrubanová 1934 Suchdol Marie Vlková 1933

Prostějov

Pohřební stužba A.S.A. TS
Miloslava Černá 1925 Prostějov

15031970286

pro další
èíslo je
v PÁTEK
27. bøezna

15031020264

15012920079

15012320038

Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269

o DVĚ

Pouze dvousetkoruna vám
stačí, abyste dali všem
možnost připomenout
svého blízkého člověka,
který už není mezi námi

Václav Kůra 1939
Žešov
Marie Melková 1941 Myslejovice
Josef Žoch 1946
Ivaň
Jiřina Dočkalová 1951
Kostelec na Hané
Josefa Pořízková 1933 Kobeřice
Zdeněk Kouřil 1925 Kralice na Hané
Oldřich Novák 1934 Prostějov
Tomáš Černý 1974 Prostějovičky
Karel Hnízdil 1937
Žešov

AUTO MOTO

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
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PRODÁM

AKCE do vyprodání zásob.
Antény Jiříček provádí prodej, monProdej bukového palivovétáž, servis antén a satelitů včetně spoho dříví. Cena 500 Kč/prms.
lečných. Více na www.anteny.kvalit+ 15% DPH. Doprava zajine.cz mob. 776 340 848
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze štěna. Pila K+L Doloplazy
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ VRÁNA. Výmalba místností Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
ZD Moravan Domamyslice
od 15,-/m2, nátěr dveří od 350,-/ Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
Sad Mostkovice.
ks, nátěry radiátorů, železných 777 965 734. Pracuji pro více věřiProdej jablek. Konzumní i do kvasu
konstrukcí, malování všeho druhu. telů.
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Na přání provedeme i úklid. Tel.:
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Peníze pro všechny ihned při pod775 652 906
Tel.: 602 510 465
pisu! Zvýhodněné podmínky, žádČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 Prodám GPS navigaci „Carmin
přebroušení přímo na místě.
NÜVI 270“, kompletní sada,
Tel.: 721 817 009
Nabízím hotovostní půjčky cena dříve 4500 nyní 2500, nepo5 – 50 tis. Vyřízení do 24 hodin. užívaná. Tel. 605 510 106
Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046
Sazenice velkoplodé, skleníkové vinné révy. Možno pěstovat i venku. Tel.:
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. 737 188 898
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 551 492
Prodám voliéru na papoušky d 10m
x š 4,40. Cena 19 500 Kč – dohoda.
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle Tel.: 776 885 556
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů
od 3 věřitelů. Konzultace zdarma Prodej brambor konzumních á 7
denně na 739 066 462
Kč/kg, krmných á 2 Kč/ kg. Firma Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
Rychlá půjčka 5 až 15 tis. Kč. Tel.: 721 308 323
Půjčíme skoro každému. Výplata
při podpisu smlouvy. Pracuji pro Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
1 věřitele. Tel.: 607 275 496
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
Nabízím rychlou hotovostní půjč- nebo 605 405 953
ku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
jednání. 774 119 937
Prodám konzumní brambory
z Vysočiny, odrůda Milva. Cena
Půjčky Prostějov a okolí. Tel: 6 Kč/kg. Tel. 607 816 893, dovezu.
776 087 428

UŽ JEN 9 dnů

Koruny
LEVNĚJI

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

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Doučování angličtiny pro děti a za- rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
čátečníky. T.: 775 263 893 email.: Pracuji pro více věřitelů.
zdenka.kopecna@gmail.com
Koupím starý nábytek, staré
pohlednice do roku 1948, byKvalitní kapela zahraje na podnikotové doplňky, lustry, lampy,
vých večírcích, narozeninách, svathodiny aj. i silně poškozené.
bách atd. 776 560 107
I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842
Stříhání a úprava psů. Telefon Prostějov 606 166 853.

Dne 26. března 2015
vzpomeneme 10. smutné výročí
náhlého odchodu
pana Jiřího VOSÁTKY
z Prostějova

Dnes tj. 23. března 2015
si připomeneme 8. výročí úmrtí
paní Milady HRDIBORSKÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a zarmoucená rodina.

150123020036

SLUŽBY

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby

Poslední rozlouèení

Pondělí 23. března 2015
František Karásek 1944 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 25. března 2015
Vlastimil Ohlídal 1922 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Arnošta Grygárková 1934 Hrubčice 14.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do třísměnného provozu
obsluhu soustruhu. Požadujeme
vzdělání v technickém oboru,
praxe výhodou, samostatnost,
flexibilitu. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, dobré platové
podmínky, závodní stravování,
uchazečům s bydlištěm mimo
okres PV nabízíme příspěvek
na ubytování v ubytovně. Tel:
582 302 341. Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz
Přijmu účetní do HPP, znalost
účetního programu Pohoda
výhodou. Praxe nutná. Nástup
možný ihned. Životopis zasílejte
na Lukas@pneufloryk.cz
Hledám elektrikáře.774 989 007
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního
poměru muže v invalidním
důchodu na pracovní pozici
vrátný. Místo výkonu je v Prostějově. Podmínka čistý trestní
rejstřík. Informace na tel. čísle
602 786 692.

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

H&D, a.s. přijme švadleny s praxí v oděvní pásové výrobě – mladodůchodkyně vítány na klíčové
operace při výrobě bund a pánských vlněných plášťů na dobu
určitou do 30.10.2015 s možností prodloužení, popř. i na kratší
dobu. Nabídky zasílejte na central@hdas.cz nebo Olomoucká
37, Prostějov 796 01 Tel.:
582 305 603

si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

15032010287

Přijmu servírku do pivnice v Pro- Přijmu pracovníka do pekař. prostějově, samostatnost, odpověd- vozovny 3 směnný provoz, info:
nost, info. tel. 602545530
582 342 095 9-12 hod

LEVNĚJI

15022720223

Řidič – rozvoz a donáška poledního menu (9-13hod), vhodné pro
důchodce. Místo nakládky Kralice
na Hané. Info: 582 342 095

Hledáme brigádníky do letních ob- Přijmu řidiče s ŘP sk C, jízdy
čerstvení na plumlovské přehradě. tuzemsko. Tel.: 605 248 001
Provoz duben – září. Tel.: 777 301 936.
Životopisy zasílejte také na email.: Karon s.r.o. přijme zedníka, tesaře
kocourek.radek@seznam.cz
- vyučené, řp B podmínkou. Tel.:
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
605 483 602
Moderní stavební firma přijme
šikovné
pracovníky.
Tel.:
Firma HANAKOV spol. s r.o. při777 943 299
jme do jednosměnného provozu
zámečníka - svářeče. Nabízíme Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Hledám pro žáka 7. třídy doučo- zázemí stabilní společnosti, dobré
11 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická Mačkalstav
vání AJ, ČJ, matematika. Nejlé- platové podmínky, závodní stra- číšníci a servírky
investiční poradce/-dkyně
15 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
EFEKTRA Trade
pe studentku. 100 Kč/hod. Tel.: vování. Požadujeme platný svařo- kuchař/-ka
12 190 Kč
jednosměnný
střední odborné
Centrum soc.služeb
vací průkaz CO, TIG, praxi v obo- operátor/-ka výrobní linky
608 944 201
14 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
PROFROST
ru, bezúhonnost. Informace tel: úvěrový konzultant/-antka
15 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
EFEKTRA Trade
Rehabilitační centrum Konice
582 302 341, životopisy zasílejte pomocní dělníci
85 Kč/hod. jednosměnný
základní+praktická škola
Žolíková práce
s.r.o., Tyršova 414, 798 52 Kona hanakov@hanakov.cz
uklízeč/-ka
3 500 Kč
pružná prac.doba základní+praktická škola
IF FACILITY
nice. Vypisuje výběrové řízení
rozpočtář
12 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Sulko-pracoviště Prostějov
10 200 Kč
jednosměnný
střední odborné
Bernhardt Fashion CZ
na post fyzioterapeut – fyziote- Přijmu do prac. poměru prodavač- šička, krejčová
11 200 Kč
jednosměnný
střední odborné
Klapka Lubomír
rapeutka. Požadavky: příslušné ku/če na část. úvazek. Podmínka švadleny
2 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická škola
BRUCO
SŠ a VŠ vzdělání, vhodné i pro přijetí částečný nebo plný invalidní pracovník/-ce úklidu
všeobecná
sestra
18
060
Kč
jednosměnný
střední
odborné
Centrum
soc.služeb
čerstvé absolventy výhodou je důchod, čistý rejstřík. Nástup ihned.
zámečník/-ce
14 500 Kč
dvousměnný
střední odborné
DT Mostárna
„Osvědčení k výkonu bez od- Info 739 061 608
borného dohledu“. Přihlášky se
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
Hledáme zedníka-dlaždiče (vestručným životopisem zasílejte
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
doucí pracovní skupiny) Tel.:
na adresu centra nebo e-mailem
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
731 487 691
na rehabilitace@volny.cz Bližší
informace na t.č. 731 172 674

15031810278

www.vecernikpv.cz

15022320204

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

OBJEDNÁVEJTE

na e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433, mob.: 608 723 860

15012310031
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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 11/2015:

I ve čtvrtý březnový týden 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 26. BŘEZNA 2015,
12:00 hodin, s jedinou výjimkou, kterou je klání o fotografii z našeho města..

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/ - la

Knihařská Dita KROUPOVÁ, Komenského 56, Němčice nad Hanou
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
na koncert VISACÍ ZÁMEK.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/ - la

J Hájek
Jan
Božena SKOPEČKOVÁ, Máchova 5, Prostějov
Výherce
ýh
získává: DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY,
v HODNOTĚ 430 Kč, které věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

vyhrál/ - la

Eduard SKÁCEL,
Bílovice 120, Kostelec na Hanéé
Výherce získává: POUKAZ na konzumaci v hodnotě 400 Kč.
Dobré pití

SU
DO
KU

15031860280

SUDOKU
3,3,2,2
Pavel SEKANINA,Sídl. Svobody 15/52, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč
na koncert Richarda Müllera!.
KŘÍŽOVKA
historické sklepní prostory nejen pro dlouhé zimní večery
František HORÁK, Za Branou 337, Kostelec na Hané.
Výherce získává: POUKAZ na konzumaci
od RESTAURACE LÁZNĚ v hodnotě 400 Kč..

Dnes můžete zápolit o 2 VSTUPENKY na koncert Ládi
Kerndla. NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT TELEFONNÍ Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
ČÍSLA, kontaktovat vás budeme již zítra!

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15031110266

15030260236

ŠIROKÝ VÝBĚR ZDRAVOTNÍ ..... .....

Partnerem dnešního kola jsou zdravotnické potřeby VELEBOVÁ, jenž věnovaly
POUKAZ na zboží v hodnotě 400 Kč!

BOHDANA, DBÁT, DŘEŇ, DUHA, FOUŇA, INKA, KOUSATI, KURTY, KYPR,
LASO, LUSTR, MSTA, MUKA, NAPOJIT, POKUTA, PUKY, PULT, STOŽÁR,
TŮRA, ÚDER, ULÉVAT, USOUDIT, VHOD, VSUN, VYVÉST

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

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15012860074

Kdo je na
fotografii?
Tentokrát
jsme zabrousili
do kultury
a graficky
lehce poupravili
frontmana
populární
ostravské
partičky

15021660162

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč od
olomoucké prodejny PONOŽKY OD MARUŠKY!

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

20

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIPVečerníku
19. kolo

LAĎA KERNDL „70“
KDY? støeda 25. bøezna v 19:00 hodin

sobota

KDE? Mìstské divadlo Prostìjov
Světové evergreeny, filmové melodie, swingové
a jazzové skladby v podání legendárního zpěváka
s nezaměnitelným hlasem. To vše a ještě něco navíc
můžete vidět i slyšet tuto středu, pokud zavítáte do
Městského divadla v Prostějově. Právě tam vystoupí
legendární a oblíbený Ladislav Kerndl.
Laďa Kerndl působí na hudební scéně více jak půl století.
Začínal v 17 letech v divadle Večerní Brno, kde vystupoval po boku Ljuby Hermanové. Téměř čtyřiadvacet roků
poté působil v zahraničí a na zaoceánských lodích jako
bubeník, kytarista, ale především jako zpěvák. Od roku
1994 se po velmi těžké nemoci vrátil na naši hudební
scénu. Vystupoval jako sólista v orchestru Gustava Broma, účinkuje s Big Bandem Felixe Slováčka, se symfonickými orchestry, ale i dalšími hudebními orchestry
a Big Bandy. Zpíval v muzikálu Zpívání v dešti v Národním divadle v Brně. Koncertuje po celé republice
i v zahraničí na svých vystoupeních a jazzových festivalech.
V roce 2002 absolvoval koncertní turné po Evropě s klarinetistou Joe Muranei (USA). Je stálým hostem televiz-

BASKETBAL

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. března
17:30 Gunman – Muž na odstřel
20:00 Láska je dokonalý zločin
francouzská tragikomedie
úterý 24. března
17:30 Gunman – Muž na odstřel
20:00 Láska je dokonalý zločin
středa 25. března
17:30 Gunman – Muž na odstřel
20:00 Láska je dokonalý zločin
čtvrtek 26. března
17:30 Lovci a oběti
český akční thriller
20:00 Město 44
pátek 27. března
15:30 Konečně doma
americký animovaný film
17:30 Lovci a oběti
20:00 Out of the Dark
americký horor

sobota 28. března
15:30 Konečně doma 3D
17:30 Město 44
20:00 Out of the Dark
neděle 29. března
15:30 Konečně doma 3D
17:30 Město 44
20:00 Lovci a oběti

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
středa 25. března
15:00 Bio Senior – Tři bratři
česká filmová pohádka
sobota 28. března
15:00 O Malence
pásmo pohádek
17:30 Kirikou v divočině
francouzská animovaná rodinná komedie
20:00 Klauni
koprodukční dramaí

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
pondělí 23. března
19:00 VINNETOU
úterý 24. března
19:00 Eva tropí hlouposti
středa 25. března
19:00 Láďa Kerndl – 70
koncert
čtvrtek 26. března
19:00 Souboj Gigantů
sobota 28. března
13:00 Krajská postupová přehlídka
dětských skupin scénického tance

Apollo 13
pátek 27. března
20:00 XAVIER BAUMAXA
sobota 28. března
20:00 Rock n roll s námi

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
pondělí 23. března od 16:00 do 18:00 –
Keramika – tvořivá dílna
sobota 28. března od 8:00 do 18:00 – Exkurze do Litovelského Pomoraví – sraz
v 9:10 na vlakovém nádraží v Horce nad
Moravou. Odjezd vhodného vlaku z Prostějova v 8:02 s přestupem v Senici na Hané.

Sobota 28. března 2015:
18.00: Ariete Prostějov – Sluneta Ústí
nad Labem (44. kolo Kooperativa NBL
mužů, hala Sportcentra DDM Prostějov).

ních pořadů. Účinkoval například také ve třinácti dílech
pořadu Miroslava Donutila Na kus řeči. Natočil a vydal
sedmnáct CD, dvě DVD. Hrál hlavní roli ve filmu Ostrov
sv. Heleny po boku Pavla Bobka, Bolka Polívky a Táni
Vilhelmové. Je také spoluautorem knihy Moře, přístavy
a lásky a držitelem několika platinových a zlatých desek,
v roce 2010 obdržel od prezidenta republiky vyznamenání, Stříbrnou plaketu.
Středeční koncert pořádá A. PRODUCTION a díky VečerníkumátemožnostbýtnatomtokoncertuzcelaZDARMA! O vstupenky si totiž můžete zasoutěžit na straně
19, tedy pokud poznáte ten správný objekt...

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
MC Cipísek
2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a
s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00 navazování vztahů s vrstevníky v malé skudo 17:00 hodin. Není potřeba se hlásit pře- pině a bezpečném prostředí. Probíhá každý
dem.
čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.
pondělí 23. března - První pomoc pro maMìstská knihovna Prostìjov
minky s miminky – beseda
Kurz efektivního rodičovství pro pokroSkálovo nám.6, Prostějov
čilé – dle rozpisu pro nahlášené
středa 25. března v 17:00 hodin – Prevence
úterý 24. března v 18:00 hodin – HURÁ zdraví – podkrovní sál
DO ŠKOLY! – beseda pro rodiče dětí před
ICM Prostìjov
nástupem dětí do MŠ
Komenského 17, Prostějov
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC
V pátek 27. března bude ICM z provozních
nebo na www.mcprostejov.cz
důvodů zavřeno.
SEMTAMNÍK
RÙZNÉ...
pondělí 23. března od 14:30 do 15:30 hodin
- Rehabilitační cvičení pro posílení těles- Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
né kondice a zraku. Klubovna SONS.
čtvrtek 26. března od 13:00 do 16:00 - PROBLEMATIKA V NĚMECKU –
Dr. Marcella Pawelka.
Pletení z pedigu v klubovně SONS.
pátek 27. března – Výlet do Otinovse na 4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEnákup mléčných výrobků. Odjezd z Pv MATIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
autobusem od Alberta v 9:00 h. ze stan. č.10, A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - přednáší
odjezd z Otinovse v 10:57 h. Hlaste předem Robert Křepinský
svoji účast!
Lazariánský servis zve seniory,
Regionální informaèní centrum
handicapované a rodiče s dětmi
na ozdravný pobyt v měsíci srpnu
Pernštýnské nám. 8 (Prostějovský zámek)
VÝSTAVA OBRAZŮ MILANA KUBEŠE v Chorvatsku. Bližší informace a přihlášky
u pí Zapletalové. Tel.: 776 054 299
Během měsíce března můžete v Regionálním informačním centru na zámku navštívit
výstavu obrazů malíře MgA. Milana Kubeše. Svaz tělesně postižených srdečně zve členy
(i nečleny) do restaurace U Tří bříz na večíVýstava potrvá do 29. března 2015.
Otevírací doba RIC: PO – PÁ od 9 do 17 rek přátelského setkání v pátek 27. března
v 16:00 hodin. Živá hudba, tombola.
hodin, SO, NE od 9 do 12 hodin.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
– pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu pí. V.
Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov
Vážení klienti. I v roce 2015 Vám
nabízíme možnost využít služeb
našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství, Vám také nabízíme zajištění baterií do sluchadel
a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonní ho čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.
V neděli 19. dubna 2015 v 15:00 hodin
se koná ve Společenském domě představení Pavla Kožíška „Hra kouzel a magie“
V sobotu 28. března 2015 v 15:00 hod.
se koná v sokolovně v Čelechovicích na
Hané XI. Aprílový koncert a Jarní výstava. Vystoupí velký dechový orchestr
ZUŠ Prostějov.

FOTBAL

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 24.3.
09.00-10.00
Bruslení pro školy,školky a veřejnost
17.00-18.00
Hodinové bruslení pro veřejnost
Středa 25.3.
13:00-14:00
Bruslení pro školy,školky a veřejnost
18.00-19.00
Hodinové bruslení pro veřejnost
Čtvrtek 26.3.
9:00-10:00
Bruslení pro školy,školky a veřejnost

AKCE
prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

strana 17

Sobota 28. března 2015:
10.15: 1.SK Prostějov U19 – SK Líšeň
U19 (17. kolo MSDL, areál Za Olympijskou ulicí)
15.00: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“ (19. kolo MSFL, areál SCM
Za Místním nádražím).
15.30: TJ Sokol Klenovice na Hané –
FK Slavoj Kojetín-Koválovice (19. kolo
krajského přeboru, fotbalový areál v Klenovicích).
15.30: TJ Sokol Mostkovice „B“ – FC
Výšovice (dohrávka 14. kola III. třídy,
fotbalový areál v Mostkovicích).

HÁZENÁ
Neděle 29. března 2015:
10.30: Sokol Kostelec na Hané – SK
Kuřim (18. kolo 2. ligy mužů, sportovní
hala v Kostelci).

PLESY

v Prostějově a jeho okolí

28.3.

15. výročí TS Dany Hubené
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
TS Hubená

akce v regionu...
V Plumlově budou vítat jaro s plnou parádou
Parádní akce se uskuteční tuto sobotu 28. března 2015 od 16.00
hodin na nádvoří plumlovského zámku. Vítání jara tu proběhne v režii Spolku Plumlovských nadšenců, který na poslední březnovou sobotu připravil pestrý předvelikonoční program nejen pro děti. Po celé odpoledne bude navíc možno navštívit Velikonoční prohlídky
vysokého zámku. Kromě lidového dvorečku, živých zvířátek či velikonoční tvořivé dílny
vystoupí na nádvoří od 16 hodin se svým programem děti z místní základní umělecké školy, z krumsínské základní školy a ze souboru Plumlováček. Svůj příspěvek o Stréčku Křópalovi připojí Hanácké divadlo a spirituály zazpívá formace No Problem.
Hlavním bodem budou Velikonoční Pašije, které od 19.00 hod. budou k vidění na nasvíceném kopci na nádvoří zámku. Biblický příběh o umučení Krista tak budou moci
diváci zažít v neopakovatelných kulisách plumlovského zámku. Kristus pojede na
živém oslíku doprovázen zhruba šedesáti herci v dobových kostýmech. Vše doprovodí živá hudba na podiu, která bude zahrnovat tři desítky zpěváků a hudebníků.
Aprílový koncert
v Čelechovicích na Hané
TJ Sokol Čelechovice na Hané a zastupitelstvo obce uvádějí XI.
Aprílový koncert a jarní výstavu, které se budou konat v sobotu
28. března od 15.00 hodin v sokolovně v Čelechovicích na Hané. Na
akci vystoupí dechový orchestr ZUŠ Prostějov společně se žáky ZŠ
Čelechovice na Hané. Vstupné dobrovolné. Po skončení koncertu je
možné posedět ve sloupovém sále.
Velikonoční výstavy
Obec Dzbel ve spolupráci s místním SDH zve na Velikonoční
výstavu, kterou pořádá v obecní hospodě od pátku 27. března

TIP

k obrazovce

NOC
NA KARLŠTEJNĚ

do neděle 29. března vždy od 14.00 do 19.00 hodin. Vystavené výrobky bude možné i zakoupit. Velikonoční výstava
bude v pátek a v sobotu také k vidění v Čechách pod Kosířem
a v neděli na faře ve Smržicích.
V Určicích zvou na burzu dětského oblečení
Kulturní klub Určice ve spolupráci s místní mateřskou
a základní školou pořádá v sokolovně tento pátek 27. března
od 13:00 do 19:00 hodin a následně v sobotu 28. března
od 9:00 do 11:00 hodin a poté od 13:00 do 16:00 hodin
Burzu dětského oblečení. Maminky jsou zvány na nákupy
za výhodné ceny.

NEDĚLE
29.3.2015
20:15 HODIN

Film ČR (1973)
Režie: Z. Podskalský
Hrají: V. Brodský, J. Brejchová, M. Kopecký, W. Matuška, J. Hanzlík, D. Kolářová,
J. Marvan
I kdyby císař Karel IV. stonal láskou, na
Karlšten žádná žena nesměla! Přesto se
našly hned dvě, které se rozhodly jeho zákaz
porušit. Karel IV., jenž dal zbudovat Karlštejn jako pevnost střežící korunovační klenoty a údajně zakázal, aby tam nocovaly
ženy. Královnu Elišku Pomořanskou trápila
krutá žárlivost – co tam asi tak pan choť
za nocí provádí? Rozhodla se tedy na hrad du. Stejný nápad dostala v tentýž den také členů hradní posádky. Z jejich konání samovniknout v přestrojení za páže a zjistit prav- mladičká Alena, zamilovaná do jednoho ze zřejmě povstane řada zapeklitých situací…

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

15011910002

®

KULTURA

SPOLEČNOST

Pondělí 23. března 2015
Číslo 12•Ročník 19

TAK TO BYLO KRÁLOVNOU SPORTU
vskutku
Prostějova je tenistka

INÉ
PETRA
KVITOVÁ
KAFE!
Prostějovské

„KASKO“
zažilo další
POŘÁDNÝ

Srdce patří
Vladimíru Běhalovi,
do Síně slávy
vstoupila legenda
Eva Krupová

NÁŘEZ

strana
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POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny LEVNĚJI
si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

JEDNOU
VĚTOU
●● Už za necelé dva týdny - přesně
o víkendu 4. a 5. dubna - odstartuje jarní část nižších krajských
a všech fotbalových soutěží OFS
Prostějov. Jejich rozlosování najdete v dalším čísle Večerníku!

OBJEDNÁVEJTE
predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

Letošní novinkou ankety "Sportovec města Prostějova za rok 2014" se stala cena "FAIR PLAY - sportovní srdce", které si jako premiant převzal od organizátorů Vladimír Běhal (na snímku). Dlouholetý předseda basketbalového klubu a také volejbalový nadšenec
byl z trofeje viditelně dojat. V hlavní kategorii vystoupala dle očekávaní na vrchol tenistka Petra Kvitová, která tak převzala královskou
korunu prostějovského sportu od svého oddílového kolegy z TK Agrofert Tomáše Berdycha.
Foto: Josef Popelka

Zpravodajství ze slavnostního vyhlášení
ankety najdete na straně 33

PROSTĚJOVSKÉ TVOŘILKY

SI DALY SRAZ V SOKOLOVNĚ
FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

●● Pokud volejbalistky VK AGEL
Prostějov postoupí dle očekávání
z prvního kola play off extraligy, první dva zápasy semifinálové série odehrají doma už ve čtvrtek 2. a v pátek
3. dubna.
Čtěte v příštím vydání.

●● Do Prostějova se chystá na koncert Petr Kolář! Mediálním partnerem
bude Večerník, takže se můžete těšit na
exkluzivní servis i vstupenky zadarmo.

●● Prostějovský rockový klub
zaplnila partička z Ostravy
strana 24

●● Rozeběhla se sbírka na
mladou dívku po nehodě
strana 25

●● Představení Shylock pražského
Divadla Na Jezerce s Janem Třískou
v titulní roli, které se v Městském divadle v Prostějově mělo uskutečnit
26. května, se odkládá na neurčito.
Jan Tříska měl v Los Angeles autonehodu, která v současné době
znemožňuje jeho spolupráci s oblíbeným pražským divadlem.

●● Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem
města Prostějova opět nabízí žákům
základních a dětem mateřských škol
možnost společně si velikonočně
vyzdobit prostějovské náměstí.
Stane se tak ve středu 1. dubna.
●● Basketbalisté ARIETE Prostějov
si řádně zkomplikovali boj o druhé
místa po základní části NBL mužů.
Čtěte na straně 38!

APOLLO POD
PALBOU BUTY!

PŘISPĚJTE
NA ZDENIČKU

a pěkně ostrý

3x foto: Petra Hežová

Naleznete
uvnitř

čtěte na straně 25

➢

Bižuterie, látkové, keramické i proutěné dekorace, hračky a mnoho dalšího, to vše bylo k vidění na jarním jarmarku. Ujít si jej
emohly nechat ani samy organizátorky akce "Maminky maminkám" (ve výřezu).
nemohly
2x foto: Petra Hežová

boje na zelených trávnících aneb

➢

VOLEJBALISTKY
DOSLOVA ŘÁDÍ
●● Tým „Agelek“ zahájil
play off rekordem
strany 36 a 37

zveme na šlágr Večerníku
- FOTBAL

„Eskáčko“ hostí SIGMU!

PROSTĚJOV Jarní fotbalová sezóna sotva začala a už tady máme
nejatraktivnější domácí duel! Na rozdíl od loňska, kdy atmosféra
postupně gradovala až k utkání v Opavě, nyní se vše podstatné
odehraje ještě před koncem března.
Rezerva Sigmy Olomouc přezimovala na první příčce tabulky a
postupovými ambicemi obou svých mužstev, které by rády od
příští sezóny startovaly o úroveň výš, se hanácký velkoklub příliš
netají. „Pevně věříme, že si naši fanoušci uvědomí důležitost tohoto zápasu nejen jako prvního domácího, ale také z hlediska
útoku na první příčku,“ předesílal trenér František Jura u vědomí
faktu, že si zdaleka nebude moci vybírat vždy nejlepší alternativu
na daný post základní sestavy. „S nepříjemnostmi se ale musíme
umět vypořádat a nabídnout našim fanouškům kvalitní fotbalový
zážitek,“ dává týmu Jura jasné předsevzetí.
Výjimečnost druhého jarního kola berou v potaz také hráči. Za
všechny to shrnul v rozhovoru kapitán Tomáš Bureš. „Máme
nesmírně těžký los a po třetím kole může být všechno jinak. Hodně
důležitý a zároveň atraktivní pro diváky bude zápas s rezervou
Sigmy, která disponuje velmi kvalitním kádrem,“ připomíná Bureš.
Přijďte vytvořit fotbalistům v sobotu 28. března od 15:00 hodin
pořádnou domácí atmosféru!
(tok)

O počínání „eskáčka“ v jarní premiéře na půdě 1.HFK
Olomouce se dočtete na straně 29 dnešního vydání.

KAM ZA F

TBALEM

MSFL – 19. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 19. KOLO

MSDL – 17. KOLO

II. TØÍDA – 14. KOLO

III. TØÍDA – 14. KOLO

1.SK PROSTĚJOV

TJ SOKOL KLENOVICE N. H.

1.SK PROSTĚJOV ´U19

TJ SOKOL URČICE „B“

TJ SOKOL MOSTKOVICE „B“

SIGMA OLOMOUC „B“

FK KOJETÍN-KOVÁLOVICE

SK LÍŠEŇ ´U19

TJ SOKOL PŘEMYSLOVICE

FC VÝŠOVICE

SOBOTA 28. 3., 15:00 HODIN

SOBOTA 28. 3., 15:30 HODIN

SOBOTA 28. 3., 10:15 HODIN

NEDĚLE 29. 3., 15:00 HODIN

SOBOTA 28. 3., 15:30 HODIN

Areál SCM Za Místním nádražím

Fotbalový areál v Klenovicích

Fotbalový areál za Olympijskou ulicí

Fotbalový areál v Určicích

Fotbalový areál v Mostkovicích
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø

Dolní Benešov - Petrovice 2 : 0 (0:0), Mohelnice - Nový Jičín 1 : 1 (0:1), Přerov - Velké
Karlovice 2:0 (1:0), Vítkovice - Valašské Meziřící 4:0 (2:0), Brumov - Hranice 1:3
(1:0), Havířov - Slavičín 0:1 (0:0), Kozlovice - Rýmařov 1:1 (1:0)

0

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17. KOLE

Poločas: 0:0

1.SK
Prostějov

1

Diváků: 278.

Branky: 71. Langer. Rozhodčí: Boček - Dubravský, Mrázek. Žluté karty: 57. Bača
(HFK) - 84. Sečkář (Pv).
SESTAVA
OLOMOUCE:

Mucha – Drbal (86. Štěpánek), Lukášek, Lysoněk, Můčka
– Hornich, Buček (68. Šuba), Bača, Varaďa – Kostorek,
Blažkovský (87. Krumpolc).
Trenér: Jiří Derco.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš - Hirsch, Sus, Zatloukal, Krejčíř - Pančochář (90.+2
Sikora), Fládr, Langer, Sečkář (88. Rus) - Zelenka - Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Vyhráli nám to mladí, Sečkář centroval a
Langer dával vítězný gól.“
Trenér Pro
Prostějova
ostějovaa Fran
František
ntišek
k JU
JURA
URA
A
strana 28
DALŠÍ VÝSLEDKY 18. KOLA
SK Spartak Hulín – HFK Třebíč 1:0 (1:0). Branka: 29. Zlámal. Diváci: 105 * MFK Vyškov –
FC Hlučín 0:1 (0:0). Branky: 77. Hanus. Diváci: 642 * FK Slavia Orlová - Lutyně – SK Uničov
2:2 (1:2). Branky: 5. Tomáš, 59. Skoupý – 16. Vasilijev, 37. Krč. Diváci: 52 * 1. FC Slovácko
B – SK HS Kroměříž 1:2 (1:0). Branky: 26. Galuška – 54. Steiner, 63. Neubert. Diváci: 133
* SK Sigma Olomouc B – MSK Břeclav 6:0 (1:0). Branky: 19. Rolinc, 51. Richter, 70. Schulmeister, 72. Plšek, 73. A. Ševčík, 84. Texl. Diváci: 58 * SFC Opava B – FC Fastav Zlín B 1:3 (0:2).
Branky: 79. Galvas (pen.) - 14. Blanař, 15. Hlobil, 64. Chuchma. Diváci: 100 * FK Sulko Zábřeh
– SK Líšeň 2:0 (0:0). Branky: 74. Swiech, 76. Prokeš. Diváci: 240.



Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MFK Vítkovice
FC Elseremo Brumov
Lokomotiva Petrovice
FC TVD Slavičín
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
FK Mohelnice
FK Kozlovice
MFK Havířov
Jiskra Rýmařov
FC Dolní Benešov
Valašské Meziříčí
FK Nový Jičín
TJ Sokol Lískovec
Sokol Určice
FC V. Karlovice+Karolinka

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sigma Olomouc B
Prostějov
Zábřeh
Kroměříž
Slovácko B
Hlučín
Zlín B
Uničov
Vyškov
Hulín
Třebíč
Orlová
HFK Olomouc
Břeclav
Líšeň
Opava B

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
9
9
9
9
7
7
6
7
7
7
5
5
4
3
1

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

1
4
4
4
6
5
6
4
7
8
8
7
8
8
10
15

45:15
34:22
31:20
24:18
39:32
24:22
26:27
23:24
32:27
31:31
20:23
21:24
15:24
24:37
19:35
11:38

36
31
31
31
29
26
25
25
24
23
23
20
19
17
13
4

9
5
4
4
4
0
0
-1
-1
-2
-4
-5
-5
-7
-11
-20

sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
neděle 29.3.

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
10:15
15:00

:
:
:
:
:
:
:
:

MFK Vyškov - SFC Opava B
FC Hlučín - HFK Olomouc
1.SK Prostějov - Sigma Olomouc B
MSK Břeclav - 1.FC Slovácko B
HS Kroměříž - Spartak Hulín
HFK Třebíč - Slavia Orlová
SK Uničov - Sulko Zábřeh
SK Líšeň - Fastav Zlín B

DOHRÁVKA 15. KOLA
TJ Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Držovice 2:0. Střelci nehlášeni

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

Mužstvo
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Haná Prostějov
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Určice „B“
FK Skalka 2011
TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Olšany
TJ Smržice
TJ Sokol Přemyslovice
FC Kralice na Hané „B“
TJ Sokol Držovice

Z
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15
15
14
15
14

V
11
10
9
10
8
8
7
6
6
4
4
4
2
1

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

1
2
1

P
2
1
4
5
3
6
6
6
8
8
9
9
11
12

S
48:11
44:18
36:23
49:24
38:25
32:29
27:28
31:30
35:51
23:34
30:56
25:38
14:33
19:51

B
36
35
31
30
29
26
25
21
19
15
15
13
9
5

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

0
1
1

(11)
(10)
(8)
(9)
(9)
(4)
(-1)
(-4)
(-2)
(-6)
(-10)
(-11)
(-16)
(-14)

DOHRÁVKA 15. KOLA III.TŘÍDY
Výšovice - Dobromilice nehlášeno.

POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny LEVNĚJI
si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

OBJEDNÁVEJTE
predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
10
10
9
8
8
7
7
5
6
6
6
4
4
4
1

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

4
4
5
4
3
4
5
7
5
8
9
10
8
10
11
10

36:20
36:22
22:15
33:21
34:21
33:27
27:16
33:34
24:28
32:33
25:27
25:40
23:31
23:35
21:39
14:32

37
33
32
31
30
29
26
24
22
21
20
19
17
15
14
9

10
6
8
7
6
2
-1
-3
-5
-3
-7
-5
-7
-9
-13
-20

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
18:00
10:15

:
:
:
:
:
:
:
:

Rýmařov - V. Karlovice
Val. Meziříčí - Kozlovice
Hranice - Havířov
Nový Jičín - Určice
Petrovice - Mohelnice
Dolní Benešov - Přerová
Lískovec - Brumov
Slavičín - Vítkovice

TJ Sokol
Klenovice na Hanéé

1

TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ
LIGY DOROSTU U - 19:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
SK Hanácká Slavia Kroměříž
FC Slovan Havlíčkův Brod
1.SK Prostějov
MFK Frýdek-Místek
1.SC Znojmo FK
MFK Vyškov
FK Fotbal Třinec
FK SAN-JV Šumperk
RSM Hodonín
MFK Vítkovice
MSK Břeclav
FC Sparta Brno
1.HFK Olomouc
SK Líšeň

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
10
8
8
8
7
6
5
3
2
2
2
1

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

3
2
4

P
0
3
3
4
6
6
5
6
6
7
9
9
10
9

S
36:11
40:16
33:14
27:13
34:24
30:26
25:20
21:25
23:28
18:33
13:34
7:30
14:24
17:40

B
36
31
31
26
24
24
23
20
18
13
9
9
8
7

+/15
7
13
5
3
3
2
-1
-3
-8
-12
-12
-13
-14

(11)
(10)
(8)
(9)
(9)
(4)
(-1)
(-4)
(-2)
(-6)
(-10)
(-11)
(-16)
(-14)

SESTAVA
KLENOVIC:

Polák – Vitásek, Lakomý, O. Cetkovský, Liška – Komárek
(86. Přikryl), Rozehnal, Smékal, Sigmund (65. T. Cetkovský)
– Borovský, Všianský (80. Prášil). Trenér: Petr Navrátil.

„Výsledek bohužel naprosto neodpovídá obrazu hry...“
klenovickýý kouč Petr NAVRÁTIL
NAV
VRÁT
TIL
L
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18. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FC
Kralice na Hané

Mužstvo
SK Uničov
SK Hranice
MFK Havířov
1.FC Viktorie Přerov
FK Krnov
FK Jeseník
Valašské Meziříčí
FC Vsetín
1.BFK Frýdlant n.O.
Sokol Čechovice
FK Slavia Opava
FK SAN-JV Šumperk B
MFK Vítkovice B
FK Nový Jičín
SK Sulko-Zábřeh

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15

V
14
12
11
10
9
9
7
6
5
5
5
3
2
2
1

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

3
2
1
1

P
1
2
3
2
6
6
7
6
5
8
10
9
11
12
13

S
73:24
43:15
64:32
41:18
51:32
38:38
34:36
17:30
37:35
20:48
29:32
27:53
27:48
10:34
16:52

Rozhodčí: Slota – Vojáček, Boháč. Žluté karty: Neoral, Valtr, Kamenov Miklánek, Jaroš, Kvapil, Jindra. Diváků: 100.
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Dočkal, Répal, Neoral – Martinka, Hlačík, Valtr,
Nečas, Petržela – Lehký (75. Němec), Dostál (60. Kamenov). Trenér: Ivo Gottwald.

„Já, hráči i klubové vedení jsme s výsledkem
spokojeni“
Lodivod
Lod
divod
d kra
kralických
alickýých
h
fotbalistů
fotbali
istů IV
IVO
VO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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18. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Sokol

Konice

1

SK
Chválkovice

1

+/18
13
10
9
6
6
-2
-3
-2
-4
-6
-12
-16
-14
-14

(11)
(10)
(8)
(9)
(9)
(4)
(-1)
(-4)
(-2)
(-6)
(-10)
(-11)
(-16)
(-14)
(-14)

VÝSLEDKY 18. KOLA
Přerov - Vsetín 8:0 (2:0), Val. Meziříčí - Nový Jičín 5:1 (2:0), Jeseník - Havířov 4:1, Hranice - Slavia Opava 6:0 (2:0), Krnov - SK Uničov 1:3, Čechovice - Vítkovice B 1:6 (1:2),
Šumperk B - Sulko Zábřeh 2:1.

TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ
DIVIZE DOROSTU U - 17, SK. E:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mužstvo
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
Valašské Meziříčí
MFK Vítkovice B
FK SAN-JV Šumperk B
SK Uničov
FK Nový Jičín
FK Krnov
FK Jeseník
SK Sulko-Zábřeh
FC Vsetín

1.BFK Frýdlant n.O.
MFK Havířov
FK Slavia Opava
Sokol Čechovice

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15

V
13
13
12
9
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
1

R
2
1
2
2
3
3
1
3
1
1
3

1
0
1
2

P
0
1
1
4
4
5
7
6
8
9
8
10
12
12
12

S
50:4
66:3
65:15
39:34
38:23
30:21
27:32
34:39
44:45
27:41
24:35
20:47
19:69
17:50
10:52

B
41
40
38
29
27
24
22
21
19
16
15
10
9
7
5

+/17
16
14
5
3
0
1
0
-2
-2
-9
-11
-15
-14
-16

(11)
(10)
(8)
(9)
(9)
(4)
(-1)
(-4)
(-2)
(-6)
(-10)
(-11)
(-16)
(-14)
(-14)

Poločas: 0:0

Branky: 86. Rus – 20. J. Kvapil
SESTAVA
KONICE:

B
42
37
34
33
27
27
22
21
19
17
15
12
8
7
4

Poločas: 0:0

0

Litovel

Rec - R. Řehák (85. Jurník), Čižmár, Růžička – Antl
(70. Blaha), Rus, Kořenovský, F. Drešr - Kamený,
T. Řehák, Schön. Střídali: Burget, M. Drešr, Jurník.
Trenér: Roman Jedlička

Čechovice - Vítkovice B 3:1 (2:1), Val. Meziříčí - Nový Jičín 2:1, Jeseník - Havířov 1:3
(0:1), Krnov - SK Uničov 2:4 (0:2), Hranice - Slavia Opava 1:0 (0:0), Přerov - Vsetín 1:1
(1:1), Šumperk B - Sulko Zábřeh 3:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0

TJ Tatran

VÝSLEDKY 18. KOLA

TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ
DIVIZE DOROSTU U - 19, SK. E:

Poločas: 2:0

Branky: 22. a 49. Karabina, 20. Novák, 75. Kryl – 52. Všianský. Rozhodčí:
Knoll – Motal, Vičar. Žluté karty: Karabina, Novotný (oba Hněvotín)

VÝSLEDKY 16. KOLA
MFK Vyškov - 1.SK Prostějov 0:1 (0:1), SK Líšeň - Hodonín 2:1 (1:1), MSK Břeclav
- HS Kroměříž 1:3 (1:1), Frýdek-Místek - Vítkovice 0:0 (0:0), Třinec - Sparta Brno 1:0
(0:0), Havlíčkův Brod - HFK Olomouc 2:0 (1:0), Znojmo - Šumperk 6:2 (0:0).

KAM NA MSFL - 19. KOLO:
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
neděle 29.3.
sobota 28.3.

4

KAM NA DIVIZI SK.E - 19. KOLO:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17. KOLE


FC
Hněvotín

* výsledky * statistiky * tabulky

DALŠÍ VÝSLEDKY 18. KOLA DIVIZE E

18. kolo - MSFL

1.HFK
Olomouc

18. kolo - Přebor Olomouckého KFS

„Výsledek dá hodnotit jako ztráta dvou bodů“
Trenér
T
renér Kon
Konice
nice Roman
Ro
oman JEDLIČKA
JED
DLIČK
KA
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DALŠÍ VÝSLEDKY 18. KOLA
Nové Sady-Šumperk 0:0 (0:0), Kojetín-Koválovice-Mohelnice "B" 1:2 (1:1), branky:
střelci nehlášeni, Šternberk-Dolany 4:1 (1:1), branky: Hlaváček, Vinkler, Vytřísal, Šrom
- Grossmann, 1.HFK "B"-Medlov 0:1 (0:0) , branky: Svačina, Velké Losiny-Želatovice
1:1 (1:0), branky: Uvízl - Stokláska.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 18. KOLE


Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nové Sady
Šumperk
Velké Losiny
Medlov
Hněvotín
Želatovice
1.HFK "B"
Kralice
Dolany
Litovel
Kojetín-Koválovice
Šternberk
Konice
Mohelnice "B"
Klenovice
Chválkovice

Z

V

R

P

Skóre

Body

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
17
18
18

15
12
10
8
8
7
6
6
6
5
5
6
5
5
6
4

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

1
2
4
6
6
8
8
8
8
7
7
10
9
9
12
9

60:15
33:13
42:24
28:27
24:26
29:33
30:31
26:34
26:39
30:30
23:24
26:33
22:29
27:35
23:49
22:29

47
40
34
28
28
24
22
22
22
21
20
20
19
18
18
17

KAM NA DIVIZI SK.E - 19. KOLO:
neděle 29.3.
neděle 29.3.
neděle 29.3.
neděle 29.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
sobota 28.3.
neděle 29.3.

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

Velké Losiny - Nové Sady
Želatovice - HFK Olomouc B
Medlov - Šternberk
Dolany - Kralice
Litovel - Konice
Chválkovice - Hněvotín
Klenovice - Kojetín
Mohelnice B - Šumperk

:
:
:
:
:
:
:
:

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz

Sportovní sumáø
HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 17. KOLo

Legata
Hustopeče
TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK

27
26

poločas.

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 17. KOLO

28
28

poločas.

15:11

Rozhodčí: Dalajka a Šohaj. Žluté karty: 3:2. Vyloučení: 4:5. Sedmičky:
5/4:6/6. Diváků: 120. Pětiminutovky: 2:1, 4:3, 7:4, 9:6, 12:8, 15:11, 17:14, 20:17,
23:19, 25:22, 27:26, 28:28.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Zacpal, Hrubý - Kozlovský 9, Burget 1, Čižmárik, T. Jurík 3,
Chytil, Ordelt, Münster, Procházka 10, Čelovský 1, Valach,
Mikulka 3, Jura 1, Raška.
Trenér: Alois Jurík.

DALŠÍ VÝSLEDKY 17. KOLA:
SK Kuřim - Juliánov 32:31, Brno B - Maloměřice 31:34, Napajedla - Bohunice B 35:26,
Telnice - Valašské Meziříčí 27:30.

Tým

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

Sokol V. Meziříčí
Ivančice
Napajedla
Juliánov
Hustopeče
Maloměřice
Sokol II.Prostějov
Brno B
Sokol Kostelec na Hané
Telnice
SK Kuřim
Bohunice B

Z

V

R

P

Skóre

Body

17
17
17
17
16
17
16
17
17
17
17
17

14
11
9
9
8
8
5
7
7
4
5
4

1
1
2
2
2
0
5
1
0
3
1
2

2
5
6
6
6
9
6
9
10
10
11
11

504 : 440
453 : 405
527 : 491
485 : 456
466 : 425
465 : 465
463 : 454
523 : 527
455 : 446
419 : 472
435 : 528
413 : 499

29
23
20
20
18
16
15
15
14
11
11
10

KAM NA HÁZENOU?
18. kolo, sobota 28. března: Maloměřice - Sokol II.Prostějov (10:30), Sokol
V. Meziříčí - Napajedla (17:00), Ivančice - Telnice (17:00), Sokol Kostelec na
Hané - SK Kuřim (29.3., 10:30), Bohunice B - Hustopeče (29.3., 15:00), Juliánov - Brno B (29.3., 18:00).

AŤ je leden nebo březen
SERVER

www.vecernikpv.cz
JE JEN JEDEN! ZKUSTE HO TAKY

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
18:24,
17:16
22:24
26:11
35:40

3

TJ Sokol
Šternberk

0

Washington 21, Hruban 14, Welsch 11, Burns 7, Bartoň 7, Benda 7, Pomikálek 4, Houška 4, Raivio 4, Kříž 2, Stutz 2, Svoboda 0.
Trenér: Kestutis Kemzura

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Mrviš Tomáš 17, Nečas Radek 15, Šteffel David 10, Slezák Pavel 10, Tomanec Jan 10, Švrdlík Kamil 8, Peterka Ondřej 3, Marko
Roman 2, Novák Martin 0, Sehnal Marek 0, Kouřil Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

3. kolo: Karolína Plíšková (14) - Muguruzaová (19-Šp.) 7:5, 6:4, Šafářová
(10) - Svitolinová (23-Ukr.) 6:7, 5:7,
4. kolo: Plíšková - Halepová (3-Rum.)
4:6, 4:6.
tenisové zpravodajství najdete na straně 28

2. kolo: Berdych (9-ČR) - Stachovskij
(Ukr.) 6:1, 6:4, 3. kolo: Berdych - Johnson (USA) 6:4, 6:2, 4. kolo: Berdych
(9-ČR) - Rosol (27) 6:2, 4:6, 6:4,
čtvrtfinále: Berdych – Federer (Švýc.,
2) 4:6, 0:6.

skóre min.
i
25:12
18
25:11
18
25:10
19

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
ŠTERNBERKU:

Dudová, Ticháčková, Janečková, Sochorcová,
Oborná, Šenková, libero Citovecká. Střídaly: Kepplová,
Kubíková, Borovcová. Připraveny byly: Kotsopoulosová,
Jurčíková.
Trenér: Martin Hroch.

„Bylo to nejhorší představení, jaké jsme
s Prostějovem v letošní sezóně předvedly...“
kapitánka volejbalistek Šternberku
„Je to obrovská škoda,
Markéta JANEČKOVÁ
většinu zápasu jsme vedli...“
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tasistent trenéra David HÁJEK
strana 38
PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - ČTVRTFINÁLE;, 2. ZÁPAS
ÁPAS
S

kooperativa nbl - 42. kolo

79
92

Prostějov
BK

Opava

Střelba 2b.: 37/20:42/22 Asistence:
Trojky:
7:13 Osobní chyby:
Trestné hody: 23/18:15/9 Získané míče:
Doskoky:
35:35 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
23:21,
20:15
24:29
12:27
43:36

VK AGEL
Prostějov

3

TJ Sokol
Šternberk

0

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Švrdlík Kamil 28, Slezák Pavel 17, Mrviš Tomáš 9, Peterka Ondřej 5, Šteffel David 4, Tomanec Jan 4, Marko Roman 4, Kouřil
Radovan 3, Nečas Radek 3, Novák Martin 2, Sehnal Marek 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
OPAVY:

Dokoupil 16, Kramný 15, Blažek 12, Šířina 12, Klečka 11,
Sokolovský 11, Gniadek 11, Cvek 4, Kvapil 0, Vlček 0.
Trenér: Petr Czudek

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

skóre min.
i
25:5
16
25:15
19
25:11
17

Rozhodčí: Grabovský a Slezák. Čas: 52 minut. Diváků: 250.

Rozhodčí:
Dolinek, Vondráček,
Znamínko
Diváci: 500

16:19
19:22
2:6
13:7

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
ŠTERNBERKU:

Ticháčková, Janečková, Sochorcová, Oborná, Kubíková,
Borovcová, libero Kepplová. Střídaly: Citovecká, Šenková.
Připraveny byly: Kotsopoulosová, Dudová.
Trenér: Martin Hroch.

„Byla to z naší strany taková bezstarostná „Výsledek prvního setu 25:5 je rekord
za dobu existence VK Prostějov!“
jízda... Před play-off nic příjemného“
kapitánka VK AGEL Solange Soares
trenér Zbyněk CHOLEVA
strana 37
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Další výsledky čtvrtfinále Play-off

DALŠÍ VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
41. kolo: USK Praha - Jindřichův Hradec 84:80 (17:19, 46:35, 68:55). Nejvíce bodů: Feštr 25,
Nikolič 23, Štěrba 13 - Fait a Robinson po 16, White a Zuzák po 14. Fauly: 27:24. Trestné hody:
28/25 - 25/19. Trojky: 9:7. Doskoky: 34:31 * Ústí nad Labem - Pardubice 68:87 (16:23, 39:45,
53:66). Nejvíce bodů: Alič 18, Laroche a Vette po 14, Burnatowski 10 - Kohout a Pospíšil po 14,
Bohačík a Wall po 13, Kotas a Sanders po 10. Fauly: 12:24. Trestné hody: 26/15 - 6/5. Trojky: 5:10.
Doskoky: 39:43 * Opava - Svitavy 103:59 (21:21, 43:26, 71:50). Nejvíce bodů: Kramný 26, Cvek
a Dokoupil po 13, Blažek 11, Šiřina 10 - Teplý 13, Šotnar 12, Abercrombie 11. Fauly: 21:18. Trestné
hody: 16/8 - 15/10. Trojky: 15:5. Doskoky: 38:29 * Brno - Ostrava 93:87 (20:29, 48:46, 68:62).
Nejvíce bodů: Prášil 22, Krakovič a Bennett po 14, Dygrýn 13, Zachrla 12, Šiška 10 - Rohde 27,
Muirhead 17, Dougherty 12, Zbránek 11. Fauly: 20:21. Trestné hody: 17/11 - 18/15. Trojky: 10:6.
Doskoky: 30:35 * Kolín - Děčín 71:68 (21:20, 32:40, 50:52). Nejvíce bodů: Bryant 22, Machač
12, Ličartovský 10 - Jelínek 22, Tucker 12, Vyoral 9. Fauly: 15:22. Trestné hody: 16/12:9/7. Trojky:
3:7. Doskoky: 37:35.
42. kolo: Jindřichův Hradec - Brno 110:99 (18:29, 44:54, 82:77). Nejvíce bodů: Robinson 35,
White 20, Autrey 19, Novák 12 - Dygrýn 29, Krakovič 26, Bennett 15, Zachrla 12. Fauly: 34:26.
Trestné hody: 27/20 - 36/29. Trojky: 2:4. Doskoky: 31:36 * Pardubice - USK Praha 86:74 (17:21,
43:39, 61:55). Nejvíce bodů: Kohout 16, Kotas 13, Bohačík 12 - Nikolič 18, Feštr 15, M. Mareš 14.
Fauly: 22:19. Trestné hody: 13/7 - 24/19. Trojky: 5:9. Doskoky: 33:20 * Svitavy - Kolín 82:55
(19:15, 36:32, 60:40). Nejvíce bodů: Votroubek 17, Teplý a Abercrombie po 16, Šotnar 13 - Bryant
15, Horák 14, Machač 8. Fauly: 22:22. Trestné hody: 13/8 - 18/10. Trojky: 14:1. Doskoky: 33:34.

1. zápas: Olymp Praha - Přerov 3:0 (14, 12, 19). Nejvíce bodů: Hodanová 13,
Jančaříková 12, Škrampalová 9 - Kohoutová a Svobodová po 5. Stav série: 1:0 *
Frýdek-Místek - Olomouc 2:3 (-23, 15, 20, -19, -10). Nejvíce bodů: Kubová 21,
Závodná a Jordanská po 16 - Dedíková 15, Holásková 14, Košická 12. Stav série: 0:1
* KP Brno - Ostrava 3:0 (20, 23, 15). Nejvíce bodů: Toufarová 18, Petrovičová 11,
Fieldová 10 - Zedníková 10, Nachmilnerová 8, Součková 7. Stav série: 1:0
2. zápas: Olymp - Přerov 3:1 (18,-18,8,13). Nejvíce bodů: nehlášeno. Stav série:
2:0 * Frýdek - Místek - Olomouc 3:1 (35,19,-18,16). Nejvíce bodů: Kubová 23,
Yordanská 18, Závodná 16 - Košická 18, Dedíková 12, Polášková 11. Stav série: 1:1
* KP Brno - Ostrava 3:2 (-23,21,-18,20,14). Nejvíce bodů: nehlášeno. Stav série:
2:0.

Mezinárodní Interliga - 6. kolo



Tým

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

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

POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů

o DVĚ Koruny LEVNĚJI
si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

Z

V1

V2

P1

P0

21
39
40
40
41
39
40
40
40
40
40
40

20
29
29
27
22
18
17
16
15
14
13
10

1
10
11
13
19
21
23
24
25
26
27
30

1834:1468
3115:2856
3450:3114
3426:3197
3260:3120
3117:3195
3345:3498
3037:3073
3002:3233
3012:3257
2820:2994
2938:3351

95.2
74.4
72.5
67.5
53.7
46.2
42.5
40.0
37.5
35.0
32.5
25.0

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
OBJEDNÁVEJTE
predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

8
8

Górny Slask
Gliwice
BC DTJ
Prostějov

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 42. KOLE

WTA - Indian Wells, ženy: WTA - Indian Wells, muži:

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

Rozhodčí: Kmoníček a Kostka. Čas: 55 minut. Diváků: 300.

Rozhodčí:
Vyklický,
Vondráček, Jeřáb
Diváci: 200.

17:18
17:21
9:17
24:18

SESTAVA
DĚČÍNA:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17. KOLE


Prostějov

Střelba 2b.: 39/24:40:27 Asistence:
Trojky:
7:5 Osobní chyby:
Trestné hody: 18/14:12/6 Získané míče:
Doskoky:
31:23 Ztracené míče:

Ariete

„Tento bod nás může psychicky posunout nahoru, ale v tabulce to velký efekt mít nebude.“
hráč Prostějova Svatopluk Ordelt
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83
75

Nymburk

Ariete

VK AGEL
Prostějov

* výsledky * statistiky * tabulky

ČEZ Basketball

12:13

P. Navrátil, Mayer – Přikryl 8, Smékal 0, M. Grulich 1,
Vymětal 5, Zapletal 0, Švec 5, Palička 1, Jan Grepl 0,
Humpolíček 0, Varhalík 2, Dostál 2.
Trenér: Jiří Grepl.

Sokol II
Prostějov
HK
Ivančice

PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - ČTVRTFINÁLE;, 1. ZÁPAS
ÁPAS
S

kooperativa nbl - dohrávka 19. kolo

Rozhodčí: Bauer, Směja. ŽK: 3:3. Vyloučení: 3:2. Sedmičky: 0:1. Diváků:
40.
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

23

sportovní výsledky

do 56 kg: Zabaglickyj - Barák 1:2 na body
do 60 kg: Polski - Aperjan 3:0 na body
do 64 kg: Koncek - Schilber 3:0 na body
do 69 kg: Gibadlo - Bilík 0:3 na body

Rozhodčí:
Ďuraj (Česko),
Šimon (Slovensko),
Kaczor(Maďarsko)
a Wilk (Polsko).
Diváci: 250

do 75 kg: Bednarek - Lengál 2:1 na body
do 81 kg: Gorgoň - Bezvoda 0:3 na body
do 91 kg: Kowalczyk - Ivachov 2:1 na body
nad 91 kg: Vodacki – Bernath 0:3 na body

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

1.
1.
3.
4.
5.

BC Stavbár Nitra
Big Board Praha
BC DTJ Prostějov
BC Dubnica nad Váhom
Górny Slask Gliwice

5
4
5
4
6

5
3
2
1
0

0
0
1
0
1

0
1
2
3
5

68:12
40:24
46:34
18:46
20:76

10
6
5
2
1

„Za soupeře nastoupili úplně jiní borci než u
nás, ve většině případů kvalitnější“
trenér boxerů Petr NOVOTNÝ
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Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

VIDEO&F

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

9$'57«

ikpv.cz
www.vecern

původní reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND

3:0

VWDYVÅULH
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:1, 3:1,
3:4, 8:4, 11:5, 12:7, 20:7, 21:10, 22:12,
25:12. Druhý set: 4:0, 6:1, 12:2, 12:4,
14:4, 15:6, 17:6, 17:9, 22:9, 24:10,
25:11. Třetí set: 0:1, 2:1, 4:2, 5:4, 7:4,
12:5, 14:6, 16:7, 20:8, 20:10, 25:10.

HUDEBNÍ NÁŘEZ NA TŘETÍ:
Zoči Voči, Rybičky 48 a Iné Kafe
to spolu s fanoušky roztočili v „Kasku“!
20 rokov nevhodní, ale fanoušky milovaní. Kapela Iné Kafe
dorazila do Prostějova oslavit
pro Večerník
kulaté jubileum své existence.
z Prostějova
S sebou si přivezla slovenskou
Josef
pop-punkovou bandu Zoči
POPELKA
Voči a přibalila i české Rybičky
48. Tahle geniální sestava
spolu se stovkami zdejších fanoušků obsadila v sobotu večer
Společenský dům v Prostějově. A Večerník byl u toho!
O tom, že se ´Prostějováci´ chtějí
bavit, není třeba dlouho diskutovat.
Koneckonců to naplno předvedli už
několikrát a sobotní večer v někdejším
„KasCentru“ to jen potvrdil. Kdo tam
byl, měl o skvělý hudební zážitek postaráno. Na pódiu se za jeden večer totiž vystřídaly hned tři vynikající kapely.

Jako první si jej přivlastnila slovenské seskupení Zoči Voči, která
obecenstvo doslova nadchla. Kapela v čele se zpěvákem Michalem
Žitňanským nasadila laťku hodně
vysoko a postarala se o přímo geniální rozjezd hudbou nabitého večera. Nebylo tak divu, že je fanoušci

nenechali odejít bez hudebního
přídavku.
Pak už ale před nadšenou tisícovku příznivců vtrhla česká pop-punková sestava Rybičky 48, která převedla tradičně
velkolepou show, kde logicky nesměl
chybět výběr toho nejlepšího. Fanoušci
se tak dočkali songů jako Zamilovaný,
Reality show a Magdaléna. A na své
si přišli i ti, kteří toužili vidět utkání
místních bezmozků, kteří se v průběhu koncertu zřejmě nudili a uspořádali si uprostřed sálu vlastní show.
Ostatní diváci si tak nebyl jistí, jestli
jsou ještě na koncertu, nebo ve výběhu zdivočelých, upocených opic...
Krátce před desátou už pódium obsadila hvězda večera - bratislavská punk-rocková jednička, kapela Iné Kafe. Její
členové si oslavu dvaceti let existence

Slovenští frajeři ze skupiny Zoči Voči si získali srdce prostějovských fanoušků, kteří je nechtěli pustit z pódia bez přídavku (na horním snímku).
A frontman české punk-rockové kapely Rybičky 48 se po hudebním nářezu na pódiu ochotně fotografoval s fanoušky.
2x foto: Petra Hežová
nedovedli představit bez sálů natřískaných fanoušky. A byla to pořádná jízda,
která trvala až do půlnoci. Pochopitelně i v tomto případě došlo na největší
pecky, ale i některé novinky.
„Slováci to prostě umí rozbalit a české
Rybičky 48 k tomu, co dodat. Prostě
paráda! Tento styl hudby se nám moc
líbí, jsou tu dnes tři naprosto vynikající
kapely. Navíc atmosféra takového živého koncertu je prostě neopakovatelná,“ shodli se Lojza s Monikou.
Spokojenost neskrývali ani samotní organizátoři. „Koncert Iné kaffe, Rybiček 48 a Zoči Voči v rámci

Nevhodní tour 2015 ku příležitosti
oslav dvaceti roků kapely Iné kafe byl
neopakovatelným zážitkem. Rybičky a Zoči Voči příjemně navnadili
publikum na hlavní hvězdu večera
Iné kafe, které to opravdu rozjelo jako
zamlada. Zazněly jak staré pecky, tak
i písně z nové desky. Kdo na koncertu
nebyl přišel o moc,“ shrnul sobotní
podívanou Tomáš Grepl z pořádající
MAMUT Agency a přidal: „Tímto
ale rockové jaro v ´Kasku´ nekončí
a po Arakainech s Bílou, Iném kafe se
můžete těšit na další legendy Kreyson,
Citron, Traktor!“

PÊOMWUOGéWLGRąGULGFPQDNQM#NGZCPFT[
Foto: www.vkprostejov.cz.

jdou podstatně těžší boje a my potřebujeme, aby na ně byla naše nejsilnější
sestava dostatečně nachystaná a volejbalově pořádně rozjetá,“ zdůraznil
Miroslav Čada.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
l½N\QÈ9.$*(/
èekají vrcholy

Prostějov (son) - Nejen prostějovské
juniorky a kadetky, ale také starší
žákyně VK AGEL budou mít hodně
nabitý závěr letošní volejbalové sezóny.
Vše odstartuje od 17. do 19. dubna
kvalifikace o 1. ligu kadetek, kterou
žákovský výběr našeho klubu hraje
už několikátým rokem pro sbírání
cenných zkušeností. Tentokrát však
na rozdíl od minulých let neměl tak
dobré výsledky a skončil na barážové
jedenácté příčce, což jej poslalo do bojů
o udržení. Dějiště kvalifikačního turnaje teprve bude určeno.
Hned týden poté čeká mladé „Agelky“
první kolo Mistrovství republiky, a to
v termínu 24. až 26. dubna na dosud
neupřesněném místě. Pokud starší žačky
„vékáčka“ postoupí, svedou následně od
8. do 10. května v Olomouci medailové
boje na finálovém turnaji šampionátu
ČR. Tentokrát sice nepatří mezi největší
adeptky na zisk cenných kovů, leč vedení
v průběžném pořadí krajského přeboru
svědčí o dobré výkonnosti týmu
i během aktuálního soutěžního ročníku.
Pořadí KP starších žákyň po 5. kole:
1. VK AGEL Prostějov A 64, 2. SK UP
Olomouc A 61, 3. TJ Šumperk 41, 4.
VK Přerov A 38, 5. VK AGEL Prostějov
C 29, 6. KRS Uničov 29, 7. TJ Sokol
Šternberk 28, 8. VK AGEL Prostějov B
26, 9. VK Přerov B 15, 10. SK UP Olomouc B 14, 11.VKAGELProstějovD5.

Kapela Buty pařila s fanoušky v Apollu 13
PROSTĚJOV Tříhodinový hudební nářez si v podání ostravské kapely Buty naplno užívalo
v prostorách prostějovského hudebního klubu Apollo 13 několik
desítek zdejších fanoušků. Večerník u toho pochopitelně nemohl
chybět...
Legenda české scény, ostravská kapela Buty, dorazila do Prostějova,
aby si se svými zdejšími fanoušky
vychutnala tříhodinové koncertní
vystoupení, plné osvědčených songů. Kapela v čele s Radkem Pastrňákem nebyla v našem městě poprvé
a snad ne ani naposledy. „Buty je pro
mě vůbec nejlepší čeká skupina,“ nešetřil chválou Jan Kolařík z Otaslavic, který přiznal, že se na jejich
prostějovské vystoupení velmi těšil.
„Pro mě je na prvním místě kapela
Blue Effect, ale Buty jsou rozhodně
jedna z nejlepších tuzemských kapel a jsem rád, že jsou konečně zase
tady v Prostějově,“ přidal se Jaroslav
Krucek.

BYLI JSME
U TOHO

Po letech znovu v Apollu 13 se sešli hudebníci z kapely Buty a jejich prostějovští
fanoušci na tříhodinové setkání plné známých songů.
Foto: Petra Hežová
Vystoupení původně ostravské kapely
narušily jen drobné technické problémy, které na přízni zdejších fanoušků
neměly nejmenší vliv. „Omlouváme se
za toto malé hudební zatmění,“ vtipně
okomentoval nastalé technické potíže
zpěvák a kytarista Petr Vavřík. To, co
by pro jiné kapely byla nepředstavitel-

ná zátěž, to členové kapely Buty zvládli
levou zadní, je vidět, že tříhodinový
hudební zápřah v kuse jim svědčí.
Hravost a lehkost textů kapely i její
tříhodinové nasazení fanoušci ocenili
vydatným potleskem a snad tak kapela
nebude se svým návratem k nám do
Prostějova čekat příliš dlouho.

k d jste tedy
d už unavení z příběhů
bh
Pokud
o milionářských magnátech či právnících, bude kniha Hot Boys to pravé pro
vás. V příběhu totiž kromě erotického
náboje nechybí romantická zápletka ani
kapka napětí.
A v dámské jízdě v podání literárních
autorek se v knihovně bude pokračovat
i v následujícím měsíci, kdy své knihy
přijde představit zdejším čtenářům spisovatelka Petra Braunová a už 9. dubna pokřtí v prostorách knihovny svoji
prvotinu Deník kočičího intelektuála
spisovatelka Petra Polsen.

ZLOMOVÉ MOMENTY

Vstup do vyřazovacích bojů bývá v jakékoliv soutěži pro celé play off extrémně
důležitý, ovšem tohle střetnutí se poněkud vymykalo. „Agelky“ coby suverénní
panovnice české elitní soutěže totiž byly
už dopředu tak obrovskými favoritkami,
že se neřešilo, jestli zvítězí, ale pouze kolik. Každopádně oba týmy vstupovaly
do ligového k.o. systému po delší zápasové pauze a otazník se tudíž vznášel
hlavně nad jejich aktuální formou. Sestavy nasadili koučové kompletní.

Úplný začátek sliboval poměrně vyrovnanou podívanou, když Sokolky dvakrát vedly(0:1,3:4).VzápětíjevšakČadovysvěřenkyně dostaly pod větší tlak a hra osmého
družstva po základní části se rozsypala jako
pověstný domeček z karet. Jedna bodová
série na 8:4 Šternberk načala, druhá z 12:7
na 20:7 naprosto zlomila. Ve zbytku utkání pak hostující mančaft dokázal pouze
chvílemi čelit soustředěnému náporu precizně šlapající mašiny úřadujících mistryň
republiky, například ve druhé sadě při snížení z 12:2 na 17:9 nebo zkraje třetího setu
(5:4). Jinak Prostějovanky své protivnice
nemilosrdně drtily.

OBRAZ HRY
Bez velkého přehánění šlo o vraždění
šternberských neviňátek. Na jedné straně sítě totiž řádila velká mezinárodní
kvalita volejbalových profesionálek,
zatímco na té druhé, se zakřiknutě krčilo amatérské mládí. „Vékáčko“ skvěle
podávalo, většinou precizně přihrávalo,
solidně bránilo a především díky pestrým
kombinacím zcela kralovalo výborným
útokem, prostě domácím šlo všechno.
Naopak hostující ekipa viditelně nebyla v aspoň elementární pohodě, i na své
poměry vyrobila ohromné množství
chyb včetně nevynucených. Zejména
počet zbytečně vyhozených smečí dosáhl extrémní míry, přičemž herní zmar
TJ zřejmě vyvěral už ze špatného příjmu.

již po losu vrcholné akce hlavní trenér
českých kadetek Aleš Novák. (son)
Zápasy volejbalistek ÈR
8QD0(NDGHWHN
Základní skupina II (Plovdiv):
sobota 28. března Bulharsko (17.30
hodin), neděle 29. března Turecko
(15.00 hodin), pondělí 30. března
Nizozemsko (15.00 hodin), středa
1. dubna Belgie (20.00 hodin), čtvrtek 2. dubna Polsko (17.30 hodin).
Semifinále a utkání o 5. až 8. místo
jsou na programu v sobotu 4. dubna. Finále a střetnutí o 3., 5. i 7. pozici se hrají v neděli 5. dubna.

OSOBNOST DUELU
Dobrý výkon předvedly v pátečním duelu
všechny plejerky VK, žádná přitom nijak
výrazně nevyčnívala. O fous dopředu před
ostatní parťačky se ale svou komplexností přece jen dostala Tatsiana Markevich.
Běloruská smečařka dosáhla 12 bodů
při dost vysoké úspěšnosti v útoku 53%
a vynikající přihrávce 79%, k jednomu
vítěznému bloku přidala hned tři esa. Celkovou užitečnost pak měla +10, nejvyšší ze
všech členek domácí sestavy.

ZAJÍMAVOST UTKÁNÍ
Herní zmar Sokola byl během střetnutí
místy tak značný, že i prostějovští diváci

=$=1÷/21$7,6.29&(
0LURVODY¤$'$WUHQÅU9.$*(/3URVWÈMRY 
„Bylo vidět, že hraje první tým tabulky s osmým. Ve všech činnostech jsme měli hodně navrch, největší problémy měl Šternberk na přihrávce s naším dobrým podáním. Soupeř sice
bojoval aspoň v obraně, ale svým celkovým výkonem nám nedokázal konkurovat. Holky
totiž odvedly vysokou volejbalovou kvalitu, neztrácely zbytečně koncentraci a tím ze zápasu
udělaly jasnou záležitost. S přístupem i hrou družstva jsem spokojen.“

6RODQJH62$5(6NDSLW½QND9.$*(/3URVWÈMRY
„Celé utkání jsme měly jasně pod kontrolou a kromě úplně malých zaváhání soupeře jednoznačně přehrávaly. Je důležité držet úroveň našeho vlastního výkonu co nejvýš bez ohledu na
to, že protivník je papírově o dost slabší. A tohle se nám dnes dařilo.“

0DUWLQ+52&+WUHQÅU7-6RNROhWHUQEHUN
„Z naší strany není moc co hodnotit, konečný výsledek mluví za vše a nevypovídá o naší přílišné rezistenci ani chuti se Prostějovu aspoň trochu postavit. Prostě jsme zahráli mizerně,
holkám nic nešlo. Věřím, že zítra to vezmou za úplně jiný konec a výkon týmu půjde hodně
nahoru. Jinak nás domácí smetou ne za hodinu, ale za tři čtvrtě.“

0DUNÅWD-$1(¤.29NDSLW½QND7-6RNROhWHUQEHUN
„Bylo to nejhorší představení, jaké jsme s Prostějovem v letošní sezóně předvedly. Takhle se
play off rozhodně nehraje, chybělo jakékoliv nasazení a hlavně nám absolutně nefungovala
přihrávka. Bez ní jsme si nevěděly rady, favorit nám dal pořádnou nálož.“

zvyklí na pravidelnou převahu svého kolektivu nad českými soupeřkami někdy
jen nevěřícně kroutili hlavami po školáckých minelách TJ. Pomyslný vrchol nastal ke konci druhé části, kdy se nejvíc
utrápená Martina Šenková při podivném pokusu o útok ze zóny šest doslova
zřítila na palubovku. Byl to vskutku tragikomický moment, ještěže se mladé volejbalové elévce nic nestalo...

ATMOSFÉRA ZÁPASU

Byla trochu zvláštní. Obrovská dominace AGELu v kontrastu s mizérií soka
de facto vůbec neumožňovala emotivní
vtáhnutí fanoušků do zápasu. Enormní množství fatálních hrubek na straně
hostí budilo spíš rozpaky, teprve postupem času s přibývajícími výměnami
vyšší kvality se ponurá kulisa poněkud
rozproudila. Divácké atmosféře však nepomohl ani fakt, že do hlediště dorazily
jen tři stovky nejvěrnějších příznivců,
což na play off není zrovna moc.

Čtvrtfinále číslo dva: Šternberk dostal naloženo ještě víc
a výsledkem 25:5 v první sadě padl NOVÝ setový REKORD!
VK PV
S ŠTNB

3:0

VWDYVÅULH
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 4:0, 6:1,
13:2, 16:3, 17:5, 25:5. Druhý set: 0:2,
1:3, 4:3, 8:4, 10:5, 10:8, 11:9, 16:9,
16:12, 19:12, 24:13, 25:15. Třetí set:
3:0, 3:2, 9:2, 13:3, 15:4, 17:5, 20:6,
20:8, 22:8, 25:11.
PROSTĚJOV Ani napodruhé neměly volejbalistky VK AGEL Prostějov
žádné problémy s TJ Sokol Šternberk. V zápasovém pokračování série
úvodního dějství play off UNIQA
extraligy žen ČR 2014/2015 dokonce zvítězily ještě vyšším rozdílem
než o den dříve a drsným skóre 25:5
z úvodní sady překonaly maximum

v novodobé historii soutěže ohledně
nejjasnějšího výsledku jednoho setu.
Čtvrtfinále tak premiantky dlouhodobé části vedou dle očekávání dva
nula na utkání a ve středu 25. března
si na palubovku soupeřek pojedou
pro postup mezi elitní kvarteto.
Oba koučové výrazně překopali základní sestavy z pátku, ovšem na rozložení
sil se zkraje střetnutí pranic nezměnilo.
Domácí tým od úvodních míčů znova
jasně kraloval a kvalitní hrou rychle získával stále výraznější náskok (4:0, 13:2).
Bezmocným Sokolkám se vůbec nedařilo zastavit ani přibrzdit zničující nápor
favorita, který i v obměněném složení
předváděl vyváženě skvělý výkon absolutně bez chyb. Za což drcený soupeř
bez kloudné přihrávky zaplatil krutým
a málo vídaným debaklem v zahajovací
sadě - 25:5 a 1:0!
Po tomto hrozivém představení děvčata TJ přece jen zvedla hlavy a využila
polevení „vékáčka“ k lepšímu startu
do druhého dějství (1:3). Vzápětí sice

„Agelky“ bleskově otočily na 8:4, leč
naděje hostujícího souboru na vyrovnanější průběh trvala dál zásluhou tříbodové šňůry při servisu Šenkové (z 10:5
na 10:8). Právě kvalitnějším podáním
se outsider zvedl z bídy prvního setu,
zatímco Prostějovanky trochu potrápil
nejistý příjem. Proto Šternberk během
obou vzájemných duelů dosud nejvíc
držel krok - 25:15 a 2:0.
Také prvotní fáze třetí části byla pro
Hrochovu družinu poměrně slušná
(3:2), ale tentokrát trval odpor Sokola
jen krátce. Opět plně soustředěné Čadovy svěřenky odskočily sérií šesti bodů
za sebou na 9:2 a se všemi obvyklými
náhradnicemi na hřišti včetně střídající
druhé nahrávačky Zatloukalové vrátily
na svou stranu předchozí dominanci.
Za stavu 20:6 dokonce ženy VK sahaly
po vytvoření nového výsledkového rekordu v moderních dějinách extraligy,
ale protivnice tuhle pro ně nelichotivou
variantu nakonec těsně odvrátily - 25:11
a 3:0.
(son)
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Miroslav ÈADA WUHQÅU9.$*(/3URVWÈMRY
„Stejně jako včera jsme celé utkání vydrželi hrát kvalitní volejbal bez zbytečných výpadků v soustředěnosti, což je pro tuhle sérii přesně náš cíl. Navíc se na hřiště během dvou dnů dostaly úplně
všechny holky, takže se v zápasovém rytmu udržují jak obvyklé opory, tak hráčky, které v sezóně
nastupovaly méně. S dobrými výkony mančaftu v play off jsem zatím naprosto spokojen.“

Solange SOARES NDSLW½QND9.$*(/3URVWÈMRY
„Opět jsme měly celý průběh jasně pod kontrolou a nedělalo nám potíže držet maximální koncentraci bez ohledu na protivníka i momentální skóre. Přesně takhle chceme hrát celé play off, divákům nabízet svůj nejlepší volejbal, jakého jsme schopné. A myslím si, že výsledek prvního setu
25:5 je rekord za dobu existence VK Prostějov.“(úsměv)

Martin HROCH WUHQÅU7-6RNROhWHUQEHUN
„Soupeř nás i podruhé dost zatlačil servisem a my jsme hodně trpěli na přihrávce. Tím pádem se
nám vůbec nedařilo útočně kombinovat, navíc máme herní deficit na druhém bloku. Každopádně
o jasných výsledcích obou zápasů v Prostějově rozhodlo hlavně podání společně s příjmem. Tady
jsme to neustáli, ale věřím, že doma ve třetím utkání série předvedeme lepší výkon.“

Markéta JANEÈKOVÁ NDSLW½QND7-6RNROhWHUQEHUN
„První set byl z naší strany hrozný, na ten je lepší zapomenout. Naopak ve druhém jsme zahrály
o dost lépe, ale celkově Prostějov zase hodně solil servis a tomu odpovídala naše většinu času
špatná přihrávka. Projevila se kvalita účastníka Ligy mistryň, zatímco my máme v základu tři
dorostenky. Přesto doma zkusíme favorita víc potrápit.“

Ana Bogdanovic: „Působení v Prostějově mi dává
po všech stránkách strašně moc, ráda bych zůstala“

na mistrovství
áčky VK AGEL

15031370282

představit svoji prozatím poslední knihu Hot Boys, která se řadí mezi společenské a erotické romány, jejichž boom
odstartoval bestseller Padesát odstínů
šedi. Knížky provázeli Markétu Markovou snad odjakživa, jak mohla koneckonců potvrdit i autorčina maminka,
která se besedy také účastnila.
„Práce spisovatelky mě baví, ale kdybych měla jen psát knihy, nejspíš bych
se neuživila,“ svěřila se autorka, tvořící
pod pseudonymem M. T. Majar, která
pracuje v bankovním sektoru v úseku
přání a stížností. „Pracovní zážitky do
knih nepromítám, ale když mě něco namíchne, třeba v práci, mučím postavy,“
přiznává se smíchem.

35267ċ-29 3UYQt]iSDVþWYUWIL
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VÝCHOZÍ SITUACE

PROSTĚJOV Je to hrozně hodná a nesmělá hráčka, kterou vedení VK AGEL loni v létě bralo na pozici třetí blokařky, aby kryla záda
zkušenějším parťačkám v základní sestavě. Pětadvacetiletá a téměř
dva metry vysoká Ana Bogdanovic své úkoly během první polovině
aktuální sezóny plnila dokonale a když dostala šanci, tak díky neustálému zlepšování podávala solidní výkony. Pak se bohužel zkraje
prosince zranila a čtvrt roku byla kvůli zlomenému kotníku na marodce. Nyní je ale zpět, v sobotu už podruhé během krátké doby nakurence je velmi vyrovnaná, nicméně skočila do základu a proti slabšímu Šternberku se ve druhém duelu
za mírné favority z našich soupeřů po- čtvrtfinálové série dokázala obstojně prosadit. Následující rozhovor
važuji týmy Belgie a Turecka,“ uvedl
vznikl ze zajímavé směsice češtiny, srbštiny a angličtiny...

Prostějovská spisovatelka M. T. Majar
představila své HOT BOYS
PROSTĚJOV Beseda s prostějovskou
spisovatelkou Markétou Markovou,
publikující pod uměleckým jménem
M.T. Majar, přivedla do prostor zdejší
knihovny početnou řádku čtenářek,
kterým učarovaly autorčiny publikace Znamení vlka a Hot Boys. Chybět
mezi nimi nemohl ani Večerník.
Uplynulou středu byli v podkrovním
sále zdejší knihovny pánové lehce
v menšině. Kromě ředitele knihovny
a jednoho či dvou pánů v publiku se
beseda prostějovské autorky Markéty
Markové podobala spíše dámské jízdě.
Hlavním tématem byli, jak už tomu na
dámských jízdách bývá, muži. Markéta
Marková totiž zdejším čtenářům přišla
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Marek SONNEVEND
ƔƔ Co říkáte na dvě hodně jasná
střetnutí ve čtvrtfinále extraligového
play off?
„Už jsem stihla trochu poznat českou
ligu, a proto jsem věděla, že nás čeká
papírově slabší soupeř. My jsme se ale
celý týden před začátkem čtvrtfinále
připravovaly na to, že není snadné hrát
proti takovým celkům a udržet přitom
vysokou kvalitu svého vlastního výkonu. Například nedávno v Ostravě, která je samozřejmě lepší než Šternberk,

jsme hrály špatně a podle toho tehdejší
zápas vypadal. Tentokrát jsme si daly
větší pozor, včera i dnes předvedly dobrý volejbal. A byly z toho dva naprosto
jednoznačné souboje.“
ƔƔ Vy osobně jste druhý mač absolvovala celý v základní sestavě. Jak
jste se cítila na hřišti?
„Dost dobře. Sice se teprve postupně
vracím do hry po delší zdravotní přestávce, ale nižší kvalita Šternberka mi
pomohla rychle se dostat do hry a stíhat tempo zápasu. Dařilo se mi hlavně
v útoku, naopak při blokování ještě ně-

kdy nestihnu se dostatečně rychle přesunout. Každopádně jsem však šťastná
za to, že jsem konečně zdravá a můžu
naplno hrát. Věřím, že moje výkonnost
půjde postupně nahoru a vrátím se
tam, kde jsem byla před zraněním.“
ƔƔ Jak jste vůbec zvládala tříměsíční
vynucenou pauzu?
„Psychicky mi pomohlo, že jsem přibližně polovinu téhle doby mohla
strávit doma. Po návratu do Prostějova
jsem se zaměřila na intenzivní rehabilitaci, speciální cvičení a posilování zraněné nohy tak, abych do ní nabrala zpět
ztracenou sílu i jistotu. Což se povedlo,
teď už je kotník úplně v pořádku. Pro
žádného sportovce není lehké přečkat
delší zdravotní přestávku, ale v mém
případě vše proběhlo díky maximální
péči klubu velice dobře.“
ƔƔ Co vám dává prostějovské angažmá?
„Moc mě tehdy překvapilo a potěšilo,
když jsem loni dostala nabídku na přestup od tak velkého oddílu hrajícího
evropskou Champions League. A ten
krok jít sem hodnotím jako to nejlep-

“

Vyhrát nějakou
soutěž není nikdy
jednoduché, i když
my jsme v české lize
jasným favoritem.

ší, co mě mohlo potkat. V Prostějově
je o hráčky po všech stránkách skvěle
postaráno a díky celému realizačnímu
týmu i výborným spoluhráčkám jsem
se dokázala herně o dost zlepšit, byť
mě přibrzdilo to zranění. Každopádně
jsem tady hrozně spokojená a velmi
ráda bych v Prostějově dál pokračovala,
pokud o mě bude zájem.“
ƔƔ Jak těžké dle vás bude získat mistrovský titul?
„Vyhrát nějakou soutěž není nikdy jednoduché, i když my jsme v české lize
jasným favoritem. Jestli však dokážeme
v každém utkání odvést svůj stoprocentní výkon, neměly bychom mít s celkovým triumfem v extralize žádné nepře-

konatelné problémy. Podstatné je hrát
náš kvalitní volejbal, potom se projeví
i naše výkonnostní převaha.“
ƔƔ Koho považujete za největšího
rivala v boji o zlato? Olymp Praha,
Frýdek-Místek či někoho jiného?
„Takhle daleko dopředu opravdu nemyslím. Kouč nám pořád zdůrazňuje,
ať se soustředíme vždy jen na nejbližší
zápas, a má naprostou pravdu. Je určitě
nejlepší jít od jednoho střetnutí k dalšímu, v každém zvítězit a takovými postupnými kroky dojít až k titulu. No a
koho na téhle cestě porazíme je podle
mě úplně jedno. Za podstatné považuji
pouze splnění posledního z našich letošních cílů.“
ƔƔ Jak se vám v České republice a na
Hané konkrétně žije?
„Musím říct, že skvěle. Česko se od
Srbska nijak moc neliší, zdejší prostředí
i lidé jsou hodně podobní a díky tomu
se zde cítím jako doma. Navíc se tady
i docela domluvím, srbština a čeština
nejsou tolik rozdílné. A hlavně máme
s holkama v prostějovském týmu super
partu, což mi strašně pomáhá.“
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Po vyléčení všech vážnějších zdravotních neduhů se během této sezóny dostala do velice
dobré formy a momentálně hraje opravdu
skvěle. V uplynulém týdnu dostala důvěru absolvovat oba úvodní duely čtvrtfinálové série extraligy se Šternberkem
a v obou patřila k nejvýraznějším volejbalistkám na palubovce.
Z utkání číslo jedna vyšla s 12 dosaženými body (vše vítězné smeče) při
úspěšnosti útoku 52% a přihrávky 64%.
Ve druhém zápase Bára přidala podobná
statistická čísla: 11 bodů (6 smečí, 1 blok,
4 esa!), úspěšnost útoku 55% a přihrávky
46%. Pouze ona na smeči a blokařka Stefanie Karg odehrály kompletně celé dvě utkání, což svědčí o tom, že trenér Miroslav Čada
je s přínosem Gambové momentálně velmi
spokojen.

Prostějov (son) - Už dvě třetiny ze
svého dlouhodobého zápasového
programu má za sebou Hanácká
volejbalová liga smíšených družstev
2014/2015 hraná v hale RG a ZŠ
města Prostějov ve Studentské
ulici. Třicet zúčastněných družstev
absolvovalo v aktuálním, již
24. ročníku této stále velmi populární soutěže šest z osmi kol základní
části, na kterou v květnu naváže
závěrečné deváté dějství v podobě
vyřazovacího play off. Momentálně
jsou v čele tabulky dva týmy se stejným bodovým ziskem: obvyklý
favorit TJ Haná Metal Prostějov
a celek s krajně ulítlým názvem Juřu
bolí vlasy (bývalí Stopaři).
Průběžné pořadí HVL 2014/2015:
1. Juřu bolí vlasy 148, 2. TJ Haná
Metal Prostějov 148, 3. Našrot 146,
4. Čučkyni 143, 5. Sportovní klub K2
A 143, 6. Glauber R 128, 7. Panteři
127, 8. VK Vrbátky 118, 9. Lazam
Vyškov 109, 10. Glauber 109, 11.
Kosti 100, 12. Debakl Team 93, 13.
Sokol Smržice 93, 14. Reálka 89, 15.
Sokol I Elán 84, 16. Hematom 77, 17.
Kaktusáři 67, 18. SK Čunín 63, 19.
Sexmeralda Prostějov 61, 20. Premiéra 56, 21. Mosambik 55, 22. Galaxie
49, 23. El Gibon 44, 24. Sportovní
klub K2 D 42, 25. Volej „93“ 38, 26.
Keho! 34, 27. Tučňáci 28, 28. Raubíři
21, 29. FÉNIX 16, 30. TJ Sokol
Přemyslovice 8.
„Odìváøky“
skonèily osmé

Přerov, Prostějov (son) - Závěr
letošní sezóny se volejbalistkám
TJ OP Prostějov docela vydařil.
Po dvojím přemožení Juliánova o minulém víkendu, jímž si
předčasně zajistily udržení druhé
ligy žen, dokázaly jednou zvítězit
i v posledním dvoukole skupiny
„C“ třetí nejvyšší soutěže ČR na
hřišti přerovské rezervy. Sobotní
duely mezi tamním celkem VK B
a „oděvářkami“ skončily 1:3 (22,
-20, -19, -20) a 3:1 (22, 20, -22, 19),
přičemž tři získané body znamenaly
pro svěřenky kouče Ladislava Sypka
potvrzení konečného osmého místa
ve finální tabulce.
Konečné pořadí 2. volejbalové
ligy žen „C“ 2014/2015: 1. Nový
Jičín 102, 2. Opava 72, 3. Kylešovice
60, 4. Šlapanice 59, 5. Vsetín 50, 6.
Bílovec 48, 7. Přerov B 47, 8. OP
Prostějov 40, 9. Juliánov 38, 10.
Olomouc B 24.

www.
vecernikpv
.cz
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KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
¤7957),1/(
3. zápas, středa 25.3. 17:00:
Šternberk - Prostějov, Přerov - Olymp
(18:00), Olomouc - Frýdek - Místek,
Ostrava - KP Brno (18:00).
případný 4. zápas, čtvrtek 26.3. 17:00:
Šternberk - Prostějov, Přerov Olymp, Olomouc - Frýdek - Místek,
Ostrava - KP Brno (18:00)
případný5.zápas,sobota26.3.17:00:
Prostějov - Šternberk, Olymp - Přerov, Frýdek - Místek - Olomouc
(18:00),KP Brno - Ostrava (18:00).

PROSTĚJOV Když sečteme
výsledky úvodních dvou duelů čtvrtfinále UNIQA extraligy
volejbalistek 2014/2015 mezi
VK Prostějov a TJ Šternberk,
zažívají „Agelky“ dosud nejvíc jednoznačnou sérii ve své
historii. Sokolkám uštědřily na
svém hřišti dva řádné výprasky
a nezadržitelně míří za rekordně
rychlým postupem z prvního
kola play off, který budou potvrzovat při třetím vzájemném
utkání ve středu 25. března od
17.00 hodin na půdě hanáckých
protivnic.
První střetnutí: poměr míčů 75:33,
čas 55 minut. Druhé střetnutí: poměr
míčů 75:31, čas 52 minut. Ještě nikdy
v klubových dějinách prostějovské
volejbalistky nedrtily své soupeřky ve
vyřazovacích bojích extraligové soutěže tak, jako momentálně ničí současný šternberský výběr. Tenhle fakt
svědčí o velké síle letošního kolektivu
VK AGEL i o tom, že omlazený celek
TJ se vůbec nepotkal s formou. Každopádně je výkonnostní rozdíl mezi
oběma týmy obrovský.

„Litovat soupeře určitě nebudu, my
musíme v první řadě myslet na své
vlastní dobro. A zatím panuje maximální spokojenost s tím, jak družstvo
do play off vstoupilo. Holky během
zápasů neustále makají naplno bez
ohledu na aktuální stav či velký bodový náskok a přesně takhle to má
být. Dobře jsme se připravili, díky
tomu hrajeme kvalitní volejbal. Věřím,
že nám to vydrží i nadále,“ kvitoval výkony svého družstva s povděkem Miroslav Čada, kouč prostějovského VK.
Na druhé straně logicky panuje zklamání z faktu, jaké debakly osmý kolektiv dlouhodobé části inkasuje. „Prostějov má velkou mezinárodní kvalitu a
my proti němu hrajeme špatně, proto
byl průběh obou dosavadních utkání
ve čtvrtfinále tak jasný. Všechno je
přitom hlavně o servisu a přihrávce,
právě v těchto činnostech se nutně
potřebujeme moc zlepšit,“ nabádal
hlavní trenér Sokola Martin Hroch.
„Pevně věřím, že doma předvedeme
lepší výkon a favorita mnohem víc
potrápíme,“ shodl se lodivod TJ s kapitánkou týmu Markétou Janečkovou.
Stratég z lavičky „vékáčka“ naopak
doufá v pravý opak. „Zatím se plně
projevilo, že hraje první celek tabulky
s osmým. A pokud my neslevíme z vysoké úrovně svého volejbalu, měl by
být i třetí zápas série naprosto jednoznačný. Podle mě nemusíme mít ani
ve Šternberku žádné větší problémy,“

pro Večerník

Vcelku velké pozdvižení způsobila mezi občany zpráva,
že Prostějovem, nebo alespoň po dálnici kolem našeho města, projede jedna ze tří
kolon americké armády. Stát
se tak má s největší pravděpodobností příští pondělí 30.
března. Co je na tom pravdy?
A opravdu Američané vezmou
Prostějovsko šturmem?

odtušil Čada.
Při hladkém vývoji čtvrtfinále však
neplánuje, že by na hřišti protivníka nechal odpočívat největší opory
kádru tak, jako v sobotním druhém

mači. „Sice je hezké, že nám jasný průběh série umožnil nasadit i hráčky, které toho během sezóny odehrály méně,
ale dál už nic takového nehodláme
příliš dělat. Od semifinále totiž při-

MAREK SONNEVEND
PROSTĚJOV
Vynikající
základní fází UNIQA extraligy ČR
2014/2015 s pouhými třemi ztracenými sety za trojí výsledek 3:1 zadělaly prostějovské volejbalistky na
statisticky nejlepší dlouhodobou část
v klubové historii. Jediné menší zaváhání během nadstavby letošního
ročníku elitní české soutěže je však
o tenhle statistický rekord připravilo.
„Agelky“ přitom plných sedm utkání z osmi ve skupině o 1. až 5. místo

ovládly jasným poměrem 3:0, ačkoliv
nastupovaly proti papírově nejsilnějším soupeřům z ligového pelotonu.
Druhý březnový den ale přišel patrně
nejhorší výkon v aktuálním ročníku
na hřišti Ostravy, kde „vékáčko“ nečekaně přišlo o vedení 2:0 na sady
a nakonec uspělo jen těsně 3:2.
Tím držitelky osmi Českých pohárů
a šesti mistrovských titulů v řadě za
sebou přišly o jeden bodík do tabulky
a nepřekonaly dva dosud rekord-

hodná velkého favorita, ovšem statisticky se zařadila „až“ na třetí místo z osmi ročníků VK strávených na
nejvyšší národní úrovni.
Mnohem důležitější než tyto jistě
zajímavé hrátky s čísly však je skutečnost, jak AGEL zvládne nadcházející play off a zda, případně
nakolik přesvědčivě získá už sedmý
mistrovský titul v nepřerušené sérii. Hlavně ke konci nadstavbových
bojů totiž vysoce favorizovaný tým
poněkud slevil z dlouhodobě intenzivní herní kvality a hledal ideální
formu, což nejvíc odkryly dvě nečekaně vyrovnané bitvy s Ostravou.
Vyřazovací část extraligové soutěže

VK České Budějovice. Ten možná trochu nečekaně předčil obvyklého premianta druhé nejvyšší soutěže ČR Tatran
Střešovice, když se oba rivalové shodou
okolností utkali v posledním dvoukole
nadstavbové části. Jihočeškám stačilo
v Praze zvítězit jednou ze dvou duelů,
což dokázaly a radovaly se tak z historického klubového úspěchu.
„České Budějovice tím získaly právo
startu v UNIQA extralize 2015/16, což
ale neznamená, že soutěž v další sezóně
budou skutečně hrát. Záleží na vedení
tohoto oddílu, zda svého postupového
práva využije, nebo se rozhodne zůstat
v první lize. Přece jen elitní soutěž je
svou herní úrovní i ekonomickou ná-

ročností mnohem výš a teprve se ukáže,
jestli se do toho nováček rozhodne jít.
Momentálně se dá zatím pouze spekulovat, ze zákulisí žádné konkrétní zprávy
nejsou. Uvidíme během nejbližších týdnů či měsíců,“ poznamenal k danému
tématu Peter Goga, sportovní manažer
obhájkyň titulu VK AGEL Prostějov.
(son)
Koneèné poøadí
OLJ\zHQ
VNXSLQDRDzPÉVWR
1. České Budějovice 47, 2. Střešovice 44, 3. Nusle 41, 4. Dobřichovice 24, 5. Břeclav 12, 6. MS Brno 12.

PROSTĚJOV Vrchol mezinárodní
sezóny pro volejbalistky věkové kategorie do 18 let je tady. Stane se jím
mistrovství Evropy kadetek 2015,
které proběhne od 28. března do 5.
dubna v Bulharsku. Mezi dvanácti
nejlepšími celky starého kontinentu tam nebude chybět ani reprezentace České republiky včetně několika zástupkyň VK AGEL Prostějov.
Celou přípravu širšího šestnáctičlenného výběru ČR na závěrečný turnaj
absolvovaly z prostějovského klubu
čtyři hráčky: smečařky Pavla Meidlová a Vendula Valášková, blokařka
Sarah Cruz a libero Adéla Stavinohová. Uzávěrka užší nominace dvanácti plejerek pro samotný evropský

Tyto vojenské vozy se budou prohánět po českých silnicích. Foto: www.army.mil

Jak jsme se tedy dozvěděli, kolonu
by měl tvořit třetí prapor druhého pluku takzvaných dragounů jednotky, jejíž historie sahá až do
devatenáctého století, konkrétně

teď ukáže, jestli šlo pouze o krátkodobý pokles způsobený především
únavou, nebo dlouhodobější proces postupné ztráty top výkonnosti.
V prvním případě by svěřenkyně Miroslava Čady neměly mít se ziskem
dalších zlatých medailí žádné větší
problémy. Pokud ale nastane druhá
varianta, potíže mohou nastat. Jenže když zohledníme skvělé výkony
volejbalistek Prostějova v evropské
Champions League i v Českém poháru 2014/2015, tak je stále mnohem
pravděpodobnější suverénní prodloužení vítězné šňůry. To ostatně
naznačily i úvpdní dva zápasy play
off proti Šternberku.

šampionát sice teprve přijde, ale je
možné, žei na Balkán se vydá celé
kompletní kvarteto „Agelek“.
Každopádně Češky se v Plovdivu
střetnou během základní skupiny
postupně s domácím Bulharskem,
Tureckem, Nizozemskem, Belgií
a Polskem. Do semifinále postoupí
dva nejlepší týmy tabulky, další dva
kolektivy si zahrají o 5. až 8. místo.
A ještě právě i tyhle boje mají velkou
důležitost, neboť prvních šest družstev konečného pořadí ME postoupí
na letošní mistrovství světa v Peru.
„Skupinu bych viděl celkem optimisticky. Rádi bychom se poprali o účast
na světovém šampionátu, což nám
zaručí umístění do šesté příčky. Kon-

do roku 1836. Jejím heslem je francouzský nápis Toujours Prêt, česky
„vždy připraven“. A francouzský jazyk odkazuje na dobu, kdy jednotka
sloužila za první světové války právě

ve Francii. Nás může zajímat především období května 1945, kdy byla
součástí americké třetí armády generála George Pattona a osvobozovala
společně například s druhou pěší divizí (Indiány) jižní a západní Čechy.
Po odchodu vítězných armád se
stanovištěm jednotky stalo několik
německých měst a následně se stala
součástí taktických hrátek mocností během studené války, mimo jiné
Berlínské krize. Po pádu komunistických režimů se jednotka účastnila všech operací v Perském zálivu,
dále Bosně, Iráku a Afghánistánu.
Velitelství jednotky stále sídlí
v Německu ve městě Vilseck, kam
se všechny tři kolony přesunou po
cestě přes naši republiku.
Fanoušci techniky by měli vidět
vozidla Stryker (obrněný transportér), Humvee (úprava populárního Hummeru) a podpůrná
vozidla, například sanitky.
Tato jednotka nemá tanky, tudíž
žádné poničení silnic nehrozí.
Pokud se potvrdí informace, že k přejezdu skutečně dojde, přineseme vám
za týden ještě bližší informace...

Nedělní „čaje“ jsou opět tady!

Foto: archív Okrašlovacího spolku města Prostějova

PROSTĚJOV Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím
spolkem města Prostějova opětovně připravuje pro občany nedělní
taneční čaje v restauraci Národního domu. V pořadí druhý letošní
se koná již tuto neděli.
Tradice tanečních nedělních odpolední byla po desetiletích obnovena
v roce 2011 a od té doby úspěšně
pokračuje. „O taneční odpoledne
byl v minulosti v Prostějově velký zájem, proto jsme je před lety obnovili.
Kavárna doslova praskala ve švech,
tedy věříme, že bude opětovně zájem
o příjemné strávení nedělního
odpoledne,“ uvedla Alena Raško-

vá, první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
První taneční odpoledne proběhlo již
neděli 15. března a našlo si opětovně
řadu svých příznivců.
„Lidí přišlo několik desítek. Zaznamenala jsem požadavky na opětovné pořádání nedělních tanečních
dýchánků jak od zástupců starší, tak
i mladší generace. V letošním roce se
proto nedělní taneční čaje budou v restauraci Národního domu konat ještě
devětadvacátého března a dvanáctého i šestadvacátého. dubna,“ přidala
pozvání předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová s tím, že začínat se bude v 16:00 hodin. (red)

ŘEDITEL MUZEA: KAVÁRNA VE ŠPALÍČKU BUDE FUNGOVAT DÁL, KAFE BUDE LEPŠÍ!
Podaří se vedení muzea naplnit dle kritiků až příliš smělé vize?

PROSTĚJOV Velké pozdvižení
vyvolalo vypovězení smlouvy provozovateli kavárny ve
pro Večerník
Špalíčku. Budovu, která patří
Martin
Muzeu a galerii v Prostějově,
ZAORAL
by do konce září měla opustit její stávající nájemnice. V této souvislosti se otevřeně mluvilo
o politickém pozadí celého sporu. Ředitel prostějovského muzea
Daniel Zádrapa na úterní tiskové konferenci představil budoucí
osud jedinečného objektu.

POSTUP DO EXTRALIGY ŽEN SI VYBOJOVALY ČESKÉ BUDĚJOVICE Kadetky ČR vyráží do Bulharska
DOPLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE OPĚT NA DESET? Evropy, o medaile se porvou i hr
PROSTĚJOV Aktuální ročník
UNIQA extraligy volejbalistek České
republiky hrálo po loňském odstoupení Slavie Praha jen devět družstev
místo obvyklých deseti. Nyní se ve
vzduchu vznáší otázka, jestli v příští
sezóně bude obsazení nejvyšší národní soutěže žen znovu kompletní,
nebo zůstane týmový peloton nadále
pouze devítičlenný...
Každopádně letos z extraligy nikdo nesestupuje a ani se nehraje obvyklá baráž,
neboť logicky chybí desátý celek tabulky, který by do ní spadl. Již dopředu tak
bylo jisté, že přímý postup mezi českou
elitu si vybojuje konečný vítěz první ligy,
jímž se o minulém víkendu stal celek

Večerník se pokusil zjistit, jak to
s přesunem části americké armády
ve skutečnosti je. Upozorňujeme
ovšem, že získané informace jsou
určeny především fandům vojenské historie a techniky, nikoliv podivným protestujícím skupinkám,
které se již bohužel taktéž houfují
na internetových serverech...

původní zpravodajství
ajství

Jediné menší klopýtnutí v nadstavbě připravilo „Agelky“
o nejlepší dlouhodobou část extraligy v dějinách oddílu
ní počiny staré pět let, respektive tři
roky. V sezónách 2009/10 i 2011/12
totiž Hanačky získaly maximální počet bodů: v prvním případě za zápasovou bilanci 28-0 (skóre 84:5, pět
ztracených setů za výsledky 3:1), ve
druhém případě za poměr vítězství
a proher 26-0 (skóre 78:5, pětkrát
výsledek 3:1).
Tentokrát tedy prostějovský tým
dosáhl bilance střetnutí 24-0, tudíž
potřetí v dějinách klubu bez jediné
porážky. Skóre sad činilo 72:5 při
jedné výše zmíněné těsné výhře 3:2,
třech vítězství 3:1 a jinak samých
hladkých triumfech 3:0. Bilance
je to znovu úctyhodná a naprosto

fandové vojenské
j
hhistorie...

Martin
MOKROŠ
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Jásat by měli zejména
původní zpravodajství
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MILUJETE TANEC?
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Hanácká liga
v plném proudu
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Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz

Celý spor mezi vlastníkem a jeho
současnou nájemnicí rozpoutal zákaz
koncertu kapely Jižní ryba. Ta měla
ve Špalíčku měla vystoupit v listopadu
2014 v rámci cyklu „Hudbou proti zapomnění“. Vedení muzea však koncert
„zatrhlo“. Proč? „Pořadatelé akci profilovali jako protestní proti povolební
koalici prostějovské radnice. Myslím,
že politika v jakékoliv podobě nemá
v prostorách, které patří muzeu, co
dělat. Muzeum zřizuje Olomoucký
kraj a na záležitostech, které se týkají
magistrátu je zcela nezávislé,“ tvrdí
Daniel Zádrapa, ředitel Muzea a galerie Prostějov. „Dalším důvodem nepovolení akce bylo, že pořádání koncertu
bylo v přímém rozporu s podmínkami

nájemní smlouvy, z níž vyplývá, že prostory mají sloužit výhradně pro provoz
kavárny,“ přidal na tiskové konferenci
muž, který je někdejším zaměstnancem prostějovské radnice a voleb do
prostějovského zastupitelstva se zúčastnil jako kandidát ČSSD.
Na konci února tedy muzeum podalo výpověď nájemní smlouvy. „Vizi,
že o prostor ve Špalíčku by se mělo
starat muzeum samo, jsem představil už v rámci výběrového řízení na
post ředitele muzea. Krátce po uvedení do funkce jsem se zřizovatelem
začal řešit, co vše je k tomu potřeba.
Dlouhodobý pronájem nám totiž
mnoho peněz nepřinášel. Po odečtení nákladů se jednalo o částku

něco málo přes dva tisíce korun,“
prozradil Zádrapa s tím, že měsíční nájemné zahrnující zálohy na
energie bylo původně stanoveno
na patnáct tisíc korun, později se
snížilo na 12 825 korun.

Po vernisáži na kafe.
Jaké bude?
Muzeum tedy dle slov svého ředitele
chtělo kavárnu ve vlastní režii provozovat už delší čas. Večerník zajímalo, z
jakého důvodů tedy dalo výpověď až
nyní? „Vše je administrativně náročné a nechtěli jsme, aby prostor zůstal
delší čas prázdný. Čekali jsme tedy,
až budeme schopni zajistit souvislý
provoz kavárny. Výpověď běží od začátku března, výpovědní doba je půl
roku. Od září jsme tedy připraveni
kavárnu provozovat,“ osvětlil Daniel
Zádrapa, který chce prostor celého
Špalíčku komponovat jako výstavní.
„Něco podobného nám totiž dlouhodobě chybí. Rádi bychom v něm dali
prostor mladým umělcům, chceme
připravovat poetické večery a další
akce. Kavárna pak bude jeho přirozenou součástí, lidé se zde budou moci

Ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa na úterní tiskové konferenci prezentoval další záměry této instituce s objektem ve Špalíčku.
Foto: Martin Zaoral

sejít například po skončení vernisáže.
Už nyní bych všem návštěvníkům kavárny rád vzkázal, že naše káva bude
lepší,“ prohlásil odvážně Zádrapa
s tím, že nejde o nic ojedinělého.
„V Šumperku muzeum třeba provozuje vlastní restauraci,“ dodal ředitel
muzea, kterého na tiskovou konferenci přišla podpořit i jeho zástup-

kyně. „Objekt s podobnou atmosférou jako je ten ve Špalíčku v celém
Prostějově není a my máme spoustu
nápadů, jak jej využít. To je hlavní
důvod, proč do toho chceme jít,“ přidala Kamila Husaříková, která má na
starosti zejména pořádání výstav.
Mnozí lidé jsou však k záměrům
vedení muzea v tuto chvíli spíše

skeptičtí. „Jsem přesvědčen, že káva
lepší nebude. Bohužel kvůli rudému
myšlení zúčastněných zanikne jeden z mála podniků na úrovni, který
v Prostějově fungoval řadu let,“ napsal do diskuse na webové stránky
www.vecernikpv.cz čtenář Mike.
No, nechejme se dalším vývojem
překvapit. Snad mile...

Maminky maminkám: Stav Zdeňky Kotyzové se po autonehodě zlepšuje
PŘISPĚJTE na celkové uzdravení mladé dívky!
REKORDNÍ ÚČAST!
PROSTĚJOV Okrašlovací spolek
města Prostějova ve spolupráci
s účastnicemi kurzu Okresní hospodářské komory v Prostějově
- Od kočárku k podnikání a pod
záštitou Zdravého města Prostějov uspořádaly uplynulou sobotu
druhý ročník úspěšného jarmarku Maminky maminkám.
O tom, že máme v Prostějově plno
šikovných tvořilek, které háčkují,
pletou a vyrábí všechno od náušnic
přes košíky po oblečky pro miminka, určitě víte. A tak stejně jako loni
přitáhla tato originální akce vskutku
velkou pozornost veřejnost, přičemž
tentokrát se konala pod střechou
prostějovské sokolovny. Na její průběh dohlížely přítomné organizátorky Martina Šponarová, Markéta Valentová a Milada Sokolová. „Celkem
se tu sešlo čtyřiatřicet vystavovatelů
a bezpočet návštěvníků malých

i velkých, kteří měli z čeho vybírat,“
usmívaly se spokojeně. „S účastí návštěvníků jsem spokojená a doufám,
že podobně spokojené jsou i prodejkyně. Snad si většina jejich výrobků
našla nového majitele,“ konstatovala
pak za celé trio Milada Sokolová,
která sama si z jarmarku odnášela
sadu vonných svíček a krokodýlí klíčenku.
Svou mimořádně povedenou kolekcí vlastnoručně vyráběných věnců
se přišla pochlubit i Božena Vykydalová z Prostějova: „Jsem tu jako
prodejkyně poprvé a moc se mi tu
líbí,“ přiznala sympatická dáma, pro
kterou je tvoření oddechovou záležitostí. „Loňská premiéra mi utekla,
ale letos jsem dorazila. Koupila jsem
si látkového zajíce a dvoje náušnice,“
pochlubila se Martina Vitásková,
která přiznala, že ani další jarmark si
nenechá za nic na světě ujít. (peh)

PROSTĚJOV, OLOMOUC Večerník jako první informoval o hrůzostrašné dopravní nehodě, k níž
došlo v neděli 25. ledna letošního
roku okolo dvaadvacáté hodiny.
Mladá řidička nezvládla mezi Držovicemi a Olšany u Prostějova náledí
na silnici a po nárazu do stromu utrpěla velmi závažná zranění. Dodnes
bojuje v nemocnici o holý život,
a naštěstí úspěšně! Rodina ale potřebuje pomoc, její léčení a následná
rehabilitace je totiž finančně velice náročná. Prostějované, pomozte!
Dvaadvacetiletá Zdenička Kotyzová (na
snímku) zůstala po těžké autonehodě v
umělém spánku, ze kterého se pomalu
probouzí. Její zdárná léčba ale vyžaduje
finančně náročné úkony, které nehradí
pojišťovna, a bohužel jsou nad možnosti
její rodiny. „Zdenička byla převezena z
Ostravy do olomoucké nemocnice. Otevřela obě oči a začíná přijímat pevnou
stravu,“ sdělila serveru PvNovinky.cz,
který na její případ upozornil, Zdenčina

maminka. Dívce prý nejvíce „šmakuje“
čokoláda, Pribináčky a nepohrdne ani
banánem. „Zlepšuje se velmi pomalu,
milimetr po milimetru, ale my jsme za to
nesmírně vděční,“ dodala.
Zdeňka Kotyzová zůstane ještě nějakou
dobu v Olomouci, pak ale bude muset
být převezena do rehabilitačního centra. Lékaři uvažují o Kladrubech, což je
ale pro rodinu z důvodu každodenního
dojíždění nemyslitelné. Snaží se proto
najít místo v léčebném ústavu Paseka
u Šternberka.
Původní sbírka, kterou vyhlásila Zdeniččina kamarádka Žaneta Svobodová, se záhy stala oficiální. K záštitě se
totižpřihlásilOkrašlovacíspolekměsta Prostějova. „Po dohodě s rodinou
Zdeňky jsme se rozhodli pro dva způsoby provádění sbírky. Lidé mohou buďto
přispět finančně na transparentní účet
u Komerční banky, nebo věnovat celý
výtěžek vstupného z veřejné kulturní či
sportovní akce,“ prozradila předsedkyně spolku Milada Sokolová. Na otázku

Večerníku, co ji vedlo k tomu, aby se
podepsala pod záštitu, odpověděla jako
správná matka. „Mám téměř jednadvacetiletého syna, jezdí vozem od svých
osmnácti let a vím, co je to za strach,
když vyráží na cesty, obzvláště v zimních
měsících. Není mi proto lhostejné, co se
Zdeňce stalo. A protože pevně věřím, že
veškeré rehabilitace, masáže a pomůcky
mohou její zdravotní stav zlepšit, převzala jsem tedy odpovědnost za veřejnou
sbírku. Podle platných zákonů ji může
vyhlásit pouze právnická osoba, kterou
Okrašlovací spolek města Prostějova je
a já, coby statutární orgán, nesu veškerou
odpovědnost za vedení transparentního
účtu. Krajskému úřadu jsme předali veškeré dokumenty týkající se bezdlužnosti
jak na sociálním či zdravotním pojištění,
tak v případě daňovém,“ svěřila s Milada
Sokolová.
Finanční prostředky budou použity
na úhradu rehabilitačních, lázeňských
a ambulantních pobytů včetně úhrad pobytů doprovodu, na úhrady pohonných

Foto: rodinné album

hmot, zdravotních a jiných poplatků za
pobyty, na pořízení rehabilitačních přístrojů a pomůcek a na specifické léčebné
výlohy. (mik, pk)

!!! KAM PØISPÌT!!!
Zdeničce můžete finančně přispět na účet 107-5771500217/
0100, vedený u Komerční banky
a.s. Účet je transparentní a tudíž veřejně přístupný. Jménem
Zdeničky a všech jejich blízkých
děkujeme!
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servis pro ženy

ODDECHOVÝ ÈAS
původní zpravodajství z Prostějova

CVIČENÍ
PRO NÌŽNÉ
PRO TĚLO
POLOVIÈKY... I DUŠI - 4. DÍL
Máme pro vás trendy pro JARO 2015!

C

pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem ráda, že jste si i tentokrát
okrát našli chvíli
času na servis pro ženy. A musím opakovat, jak moc mě těší, že dle čtenářských
ohlasů tuto stranu nečtou jen
en ženy, ale
i muži. Srdečně vás tedy všechny
ny vítám. Pohodlně se usaďte, opět si přibližte
ižte sklenku
vody a třeba i menší zákusek a pojďme se
společně podívat na to, co jsem si pro
vás připravila. Nejprve si zacvičíičíme, přičemž tentokrát se zaměěříme na posílení ledvin, slinivkyy
a také bolesti zad. Dále si řek-neme, jaké jsou módní trendyy
pro jarní sezónu, a v neposlední řadě se podíváme, jak zlost
ovlivňuje žlučník.
Příjemné a ničím
m
nerušené čtení vám
m
přeje vaše Aneta Křížová
vá

Motto na tento týden:
„brzyNeříkej,
že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi
dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít,
a pak už nebudeš moci.
“

Jan Werich

ítíte tu vůni rozkvétající
přírody? Věřím, že ano. Jaro je
tu a s ním i nové módní trendy. Ty
letošní jarní jsou plné pastelových
barev, květinových vzorů, krajek, ale
háčko
i pletených a háčkovaných
kousků.
Nové jarní kolekce jsou již v obchodech k dostání. Pojďme se tedy
konkrétně podívat, z čeho budeme
vybírat…
I tento rok pokračuje trend propracovaných střihů v komb
kombinaci s jednoduchými siluetami a vzd
vzdušnými materiály.
Velkým hitem této sezóny je krajka,
ta se bude objevovat
objevov úplně všude od spodního prádla
pr
až po trička,
halenky, kabelky
kab
či obuv. Ve
ob
všech obchodech
najdete
přinejme
přinejmenším
romanticky
laděné halenky a šaty
před
především
z bílé krajky Krajka by však
jky.
n
neměla
rozhodně
působit vulgárně,
a čistě, nevinně
ale
až étericky. Ze vzorů
se můž
můžete těšit na květiny,
dále na různá zvířata jako ptáčky,
mo chybět nebupávy či třeba motýly,
dou ani nejrůznější kombinace pruhů
a ko-stek. Svetry a halenky masivně
zdobí peříčka, třásně, korálky, kameny,
perly, kůže, krajka či pletenina.

Ve velkém se letos nosí džínovina,
avšak v elegantní podobě. Modely
z džínoviny budou nositelné jak do práce,
tak na procházku. Výše byly zmíněny
třásně, i ty se budou vyskytovat v různých
podobách. Najdeme je jak na halenkách,
tričkách, šatech, šátcích či bundách, tak
také na kabelkách, kalhotách, ale i na
obuvi. Milovnice šatů a sukní mohou
sáhnout jak po krátké, tak dlouhé délce.
Frčí především jemné a vzdušné materiály ve veselých barvách, opět se však
objevuje krajka, třásně, džínovina, ale
i kůže. Trendy jsou květinové a žíhané
Foto: www.123rf.com
vzory sukní, asijské motivy jako pivoňky,
draci, lotosový květ, pávi, motýli atd.
dobře. Pokud vás trápí nějaké nešvary,
nelámejte si s tím hlavu. Snažte se skrýt
nedostatky a ukázat vaše přednosti.
Jestliže potřebujete opticky vypadat vyšší
Stejně jako tomu bylo minulý rok i letos a štíhlejší, volte jednolitost barev, tedy
jaro žije pastelovými barvami. Vybírat tak kalhoty a obuv v jedné barvě. K šatům
můžete z lososové, světle žluté, pudrově volíme obuv v tělových odstínech, které
růžové, meruňkové, mentolově zelené postavu protáhnou. Pokud se najde
nebo tyrkysové. Neuděláte špatně ani, někdo, kdo by chtěl opticky přibrat,
pokud si koupíte oblečení v červené, může zvolit kalhoty v délce „capri“
a širší halenku. Kdo potřebuje skrýt boky,
rudé s hnědými odlesky nebo bílé.
Co se týče materiálů, tak své místo sáhne po sukni s tvarem do áčka a zvolí
na slunci si tradičně hájí bavlna, kval- užší halenku.
itní polyester a hedvábí. Tak co, mate již A závěrem je třeba říci, že není kabelka
představu, co nového si koupíte do svého jako kabelka. I ta totiž může ledasco
jarníhošatníku?Avšaknenechtesezlákat, zlepšit či naopak. Pamatujte, že čím
není třeba se vždy řídit módními diktáty. menší kabelka, tím mohutnější dělá
Hlavně se oblékejte tak, abyste se cítili postavu...

odle čínské medicíny je
energetická dráha žlučníku
nejdelší v těle. Začíná od vnějšího koutku očí, probíhá klikatě
kolem hlavy a krku do ramen,
pak kolem hrudníku přes pas až
k hýždím a po vnější straně
nohy vede až ke čtvrtému prstu
chodidla…
Pro ty, kteří neholdují alternativní
medicíně, můžeme připomenout,
že funkcí žlučníku je skladování
a vylučování žluče a je párovým
orgánem jater. Je to jeden z orgánů, který se podílí na zpracování
potravy a metabolismu. Zachycuje žluč, tvořenou játry, kterou
pak chemicky upraví. Nejednoho
z nás již bolest žlučníku jistě postih-

la. Bolest žlučníku je buďto tupá
nebo křečovitá a intenzivní. Bolest většinou vystřeluje z pravého
podžebří. Z pohledu emocionální
a psychické roviny může za nerovnováhu žlučníku agresivita,
potlačovaný hněv, nerozhodnost,
bázlivost, ale naopak i ukvapená
rozhodnutí. To vše má vliv na sníženou funkci čchi neboli životní
energie. I tentokrát musím zmínit
stres, ten je totiž zodpovědný za
ucpávání žlučovodů.
A jak poznáme disharmonii
ve žlučníku? Koho trápí žlučník, budí se od 23:00 - 1:00
hodin a při potížích společně
s játry se tato doba protahuje až
do 3:00 hodin. Objevují se krát-

R ecept pro vás
.ęGHC
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ké výbuchy vzteku a zlosti, podrážděnost, nespavost, tlak za
hrudní kostí, časté bolesti hlavy
po stranách, bolest šíje a ramen,
bolest hrudníku (po stranách),
potíže s játry a slezinou. Také se
projevují bolesti v oblasti kyčlí
a malých kloubů. Meridián (dle

Z draví a péče

čínské medicíny - energetické
dráhy, po kterých proudí životní energie) žlučníku totiž vede
kyčlemi. Žlučníkové obtíže jako
například záněty, ucpání, kameny
atd. je možné léčit vlaštovičníkovou tinkturou, čajem zeměžluč
či čekankou, ajurvédským čajem

1.

M óda a krása

Máte často zlost? Pak si dejte pozor na žlučník
P

Dnes se zaměříme na cviky
podporující funkci ledvin a slinivky,
dále pak pohyblivost páteře a bolesti
zad. K tomu, abychom předešli
bolestem zad, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pojďme tedy na to…
Nejdříve se postavíme na
podložku. Stojíme vzpřímeně
a s nádechem vzpažíme (viz foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme..

Kalamegha a pomáhá například
i Yucca v tabletách či pravidelné pití jablečného octa (mezi
13:00 – 17:00 hodin zředit lžičku
jablečného octa se sklenkou vody,
můžeme přidat lžičku medu a popíjet). Při žlučníkových potížích
je nutné samozřejmě dodržovat

Foto: www.123rf.com
dietu, tedy zcela omezit smažená jídla, živočišné tuky, mléko,
uzeniny, cukr, pšeničnou mouku
a alkohol.
Velice důležité je také dbát na duševní hygienu. Protože jak praví
nejedna kniha, nemoci pocházejí
z emocí.

6NRąLFRYÚ ŠANCE PRO VÁS
Y÷QHF
HLASTE SE!

2.

Společně s výdechem se
pak pomalu s rovnými zády
a nataženými pažemi předkláníme, až
se dotkneme země - přibližně metr
od špiček nohou (viz foto). Hlava by
měla být mírně zakloněna a díváme
se směrem vpřed. Snažíme se, aby byly
nohy v kolenou propnuté. Zdatnější
se mohou pokusit dát i paty na zem.
Chvíli v této pozici vydržíme - tak
dlouho, dokud je nám to příjemné a volně dýcháme. Následně se pomalu
s nádechem napřímíme, vzpažíme
a s výdechem se vrátíme do počátečního postoje. Znovu volně dýcháme.
Tento cvik je vhodné provádět třikrát
za sebou. Podporuje funkci ledvin
a zároveň posiluje a protahuje záda,
paže, nohy a mírní bolesti zad.

3.

V tomto cviku se posadíme na
podložku a natáhneme nohy
před sebe (viz foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme. Jakmile
zharmonizujeme dýchání, přejdeme
k další části cviku.

Toužíte po zmìnì image?

Hledáme ètenáøky do

JARNÍ PROMÌNY...
PRO
startujeme již brzy
V rámci projektu „MILUJEME
E
VEČERNÍK“ pro vás po změně image
ge
vašeho oblíbeného periodika přiřiěn.
pravujeme řadu dalších změn.
A tentokrát jsou naším cílem pravidelné
videlné
é
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
Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 3/2015 - Hrníčkové re- telefonický kontakt. Hlásit se můžete už teď! První výběr proběhne již
cepty, který je právě k dispozici na stáncích tisku.
koncem února!
Těšíme se na spolupráci s vámi.

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

4.

Nyní s nádechem pokrčíme
pravou nohu, kterou postavíme
vedle levého kolena z venkovní strany.
Pravá pata se tedy nachází zevně
levého kolena, záda jsou vzpřímená.
Levou ruku umístíme na pravé koleno
a chytneme se za kotník. Pomalu
otočíme trupem co nejvíce vpravo,
hlavou se díváme přes pravé rameno.
V této poloze držíme alespoň po dobu
jedné až dvou minut a volně dýcháme.
Následně se pomalu vracíme zpět do
původní polohy a uvolníme se. Poté
opakujeme cvik na druhou stranu.
Tento cvik je vhodný pro uvolnění
hlubokých zádových svalů, může jej
použít i při pocitech blokády, také
zvyšuje pohyblivost páteře a kyčelních
kloubů. Kromě toho je povzbuzována
funkce ledvin a slinivky. Provádíme jej
třikrát na každou stranu. Jestliže je ve
vašich silách cvičit jednou, je to lepší
než nic..
Závěrem si za odměnu zatleskáme.
Budu se na vás těšit zase příště.
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ČERNÉHO

HNED TŘI HRÁČKY „VÉKÁČKA“ SE DOSTALY
DO ALL STAR VÝBĚRU EXTRALIGY PODLE ČVS
PROSTĚJOV Na webových stránkách
Českého volejbalového svazu se začátkem minulého týdne objevil zajímavý
článek vyzdvihující největší hráčské
osobnosti čerstvě skončené dlouhodobé fáze UNIQA extraligy volejbalistek ČR
2014/2015. Autorka Blanka Popelková
sestavila All Star Team soutěže
ěže
e na základě statistických
kých ukazatelů
ukaza
atelů tím, že do
e
elitního
l i t ního v
výběrru
u zařadila ved
doucí
oucí pleje
plejerky
daných po
postů
dle úspěšnosti
úspěšno
v jednotlivý
jednotlivých
činnostech.

A prostějovské příznivce může těšit,
že se do top kolektivu letošního extraligového ročníku dostaly hned tři
zástupkyně VK AGEL: nahrávačka
Kathleen Weiss, univerzálka Liannes Simon a libero Julie Kovářová.
Holkám k tomuto ocenění gratulujeme a současně přejeme, ať se jim
minimálně stejně dobře daří i v započatém play off, aby celý náš mančaft
přesvědčivě dosáhl na plánovaný
mistrovský titul číslo sedm v řadě za
sebou. Tohle je totiž po pravdě mnohem důležitější než všechny osobní
pocty dohromady.
(son)
Tradiční volejbalové zpravodajství
najdete na stranách 36 a 37.

Foto: www.cvf.cz

KOUDELKA JDE DO BOJE V NOCI“ HOKEJOVOU SEZÓNU UZAVŘOU
Patálie se ztraceným báglem...
TŘI MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE
PROSTĚJOV V pátek ráno odletěla
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 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 vždycky

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

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.
Avšak už i Honzu potkala nepříjemná
záležitost, kterou se celý realizační tým
sanží co nejrychleji vyřešit. Cestovní
taška se všemi věcmi s ním do Vegas
nepřiletěla a je otázkou, v čem bude Jan
Koudelka hrát.
Večerník bude samozřejmě průběh
šampionátu sledovat a na webu bude
přinášet krátká hodnocení zápasů z úst
nejpovolanějšího. V noci z pondělí
na úterý hrají čeští reprezentanti s El
Salvadorem, o necelý den později je
čekáKazachstán a v brzkých ranních
hodinách čtvrteční bitva s USA. (tok,jp)

PROSTĚJOV Venku je sice stále tepleji a můžete se nechat
zahřívat sílícími slunečními paprsky, ovšem pokud o třech
nejbližších víkendech zajdete na prostějovský zimní stadión,
čeká vás ještě zajímavá ledová podívaná. V době, kdy mají mužští Jestřábi už dávno po sezóně, totiž hokejový oddíl
LHK Prostějov pořádá tři prestižní a mezinárodně obsazené
turnaje mládeže.
Mladý Jestøáb
SIDA Cup
Novinkou v turnajovém kalendáři končícího ročníku 2014/15 je
podnik určený pro talenty ročníku
narození 2004 a mladší. Uskuteční
se v sobotu 28. a v neděli 29. března za účasti pěti týmů z České republiky, Polska a Rakouska. Výběr
našeho klubu U11 se o medaile
popere s vrstevníky Komety Brno,
Slezanu Opava, JHK Jastrzebie
a KAC Klagenfurt, hraje se systémem každý s každým (celkem deset zápasů).

MÉNĚ ZNAMENÁ NĚKDY VÍCE
Volejbalovou extraligu žen dlouhé roky hrávalo deset týmů, než po loňském krachu Slavie Praha klesl
počet zúčastněných družstev na devět. Prostě se
nenašel nikdo, kdo by nejvyšší českou soutěž chtěl či
mohl hrát. Celá sezóna proběhla v devíti kolektivech
a teď se řeší, co dál. Pravděpodobné je, že České
Budějovice jako vítěz první ligy využijí svého postupového práva a UNIQA extraligu tak znovu absolvuje deset mančaftů. Já se však nemohu zbavit dojmu, že
(nejen) v tomto případě by větší kvantita byla na úkor
vyšší kvality. Při vší úctě k Jihočeškám nejspíš půjde
o dalšího účastníka na úrovni SG Brno, který za
několik posledních let sbíral v podstatě jen samé
porážky, a jeho role komparsu soutěži objektivně nijak neprospívala. No a mít mezi národní elitou hned
dva takové kluby, půjde zápasová kvalita ještě víc dolů.
Nebylo by vhodnější startovní pole spíš zeštíhlit na
osm týmů s tím, že by odehrály čtyřkolovou dlouhodobou část čítající osmadvacet střetnutí a potom šly
rovnou do play off? Podle mého názoru by extraligová hodnota i atraktivita pro diváky jedině vzrostla,
ovšem řešení je na povolanějších.

www.vecernikpv.cz

Delší tradici již v Prostějově má
klání hokejistů do 13 let, pro
letošek tedy narozených 2002
nebo 2003. I tentokrát ponese
obvyklý název SIDA Cup a záštitu nad ním stále drží první náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák. Sedmý ročník proběhne od 3. do 5. dubna,
znovu je tedy třídenní a zápasově
dost rozsáhlý. Vedle domácího
týmu se představí severomoravský favorit Oceláři Třinec, hanác-

OPĚT HOKEJOVÉ STŘÍDÁNÍ?
Nepatřím věkově k úplně nejstarší generaci,
a přesto jsem během svého života zažil již celou řadu změn majitelů, potažmo vedení
prostějovského hokeje. Poslední střídání stráží byť jen částečné - proběhlo před pouhými dvěma
roky. Tehdy si Michal Tomiga ponechal z celého
klubu pouze mládež a mužské áčko převzal Jaroslav Luňák s opravdu velmi odvážnými plány.
Plánovaný brzký útok na postup do první ligy mu
člověk rád věřil a bral jej za reálnou metu, ale řeči
o průniku do extraligy v horizontu pěti nejbližších
let, to byla a je s odpuštěním fantasmagorie. Aby se
v ekonomicky tak vachrlaté době provozovala elitní soutěž druhého finančně nejnáročnějšího sportu právě v našem okresním městě, to mi hned od
začátku připadalo spíš jako vtip. Ostatně uplynulá
sezóna jasně ukázala, že i prvoligové působení
může být pro Jestřáby dost velké sousto. A soudě
dle poněkud vzrušeného oddílového dění je nyní
do budoucna možné téměř cokoliv. Člověk znalý
věci v minulosti už tak nějak dokázal vycítit, že se
nejspíš blíží další personální obměna v čele klubu.
Nechci být (špatným?) prorokem ani nikomu
škodit, leč právě taková doba se podle mě dost
možná blíží.

ký rival ZUBR Přerov, slovenské
Michalovce či Slovakia Lions, rakouský Klagenfurt a další.

Turnaj dorostencù
Z fanouškovského hlediska asi
nejatraktivnější zážitek přijde na
úplný závěr aktuální sezóny v termínu 10. až 12. dubna. To se na
prostějovském zimáku ukážou
v rámci mezinárodního turnaje
věkové kategorie U16 dorostenecké kolektivy minimálně ze
tří států včetně Kanady, odkud
dorazí výběry Riverside Rangers
a Okanagan Hockey. Mladé Jestřáby prověří také slovenské kluby ze Skalice či Prievidze, přičemž
záštitu nad tímto tři dny trvajícím
měření sil převzal náměstek primátora města Prostějov Jiří Pospíšil.
(son)

REGIONÁLNÍ ANKETY JSOU NEVDĚČNÉ

Vyhlašování nejlepších jednotlivců i kolektivů v rámci
různých anket neodmyslitelně patří k současnému
sportu. Pokud jsou top osobnosti oceňovány v mantinelech jediného odvětví, není určování pořadí
většinou ještě tak složité či až kontroverzní. Ale jakmile
se mají žebříčky stanovovat napříč všemi sporty, často
se někdo cítí ukřivděn a jiný třeba požívá větších poct,
než si objektivně zaslouží. Další nevýhodou anketních
hrátek je v mých očích neustálé opakování stejných
laureátů. Oni za to pochopitelně nemohou, protože
jsou zkrátka tak dobří, že si třeba i mnoho let za sebou
nominaci na nejvyšší příčky jednoznačně zaslouží.
V celostátním měřítku nebo dokonce na úrovni kontinentu či celého světa se něco takového snadněji ztratí,
neboť fluktuace konkrétních jmen v čele pořadí je při
obrovské konkurenci přece jen větší. Jenže jak chcete
dosáhnout častějších změn mezi oceněnými v rámci
jednoho menšího města, kde je „startovní pole“
z logiky věci o poznání užší? V Prostějově se zkrátka
musíme smířit s tím, že nahoře teď vždycky a pořád
dokola budou Tomáš Berdych, Petra Kvitová, volejbalistky, basketbalisté a spol. Prostě tady nikdo lepší
momentálně není. I tak považuji sportovní ankety za
vítané zpestření zvyšující atraktivitu místního dění,
zvlášť v méně početné komunitě.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Po dlouhé zimní pauze nebyl vstup
do jara pro fotbalisty 1.SK Prostějov vůbec jednoduchý, ale na hřišti
HFK Olomouc nakonec zvítězili 1:0 a vykročili za postupem z
MSFL do druhé ligy.
DEBAKL
Tentokrát prostějovští tenisté nezářili a nezachránili to ani Tomáš
Berdych, obvyklá jistota. Zatímco
Petra Kvitová si vybrala pauzu, další ženy neprošly brány třetího kola,
´Berďu´ vyškolil Federer.
ČÍSLO VEČERNÍKU

5

Jen tolik bodů dovolily Agelky uhrát svým šternberským
soupeřkám v úvodní sadě druhého vzájemného duelu. Výsledek 25:5 je novým rekordem
v moderní historii volejbalové
UNIQA extraligy žen.
VÝROK VEČERNÍKU
„OCENĚNÍ PRO MĚ
ZNAMENÁ HODNĚ,
PROTOŽE ZA SOCIALISMU JSME SE JEJ
PŘÍLIŠ NEDOČKALI...“
Bývalá volejbalová reprezentantka
Eva Krupová poté, co vstoupila do
Síně slávy prostějovského sportu
KOMETA VEČERNÍKU

TOMÁŠ LANGER
Teprve dvacetiletý mladík se prosadil do základní
z
sestavy
prostějovských fotbalistů
prostějovs
a svůj dobrý výkon
v Holici
H
korunoval
jediným, tedy i vítězjedin
ným gólem úvodního jarního mače
MSF
MSFL.
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sport

Stefanie Karg rozmlouvala se studenty CMG. NĚMECKY...
Prozradila na sebe, že má přítele-volejbalistu, ráda sleduje americký fotbal a chce být učitelkou
K: Volejbal je nejlepší sport
na světě. Vše musí
m být při hře
rychlé, preciz
precizní, perfektní stejně jako jso
jsou Němci. I když
mladí lidé u nás
ná jsou už víc pohodlní. A hraju na bloku, což je
podle mě nejlepší
nejlep post.
S: Jak jste
js
spokojená
v Prostěj
Prostějově?
K: Jsem velmi spokojená. V Lize
L mistryň jsme
porazili tři velké týmy
a to byla
byl senzace. A holky v týmu
tým jsou super.
S: A co místní lidé?
K: Jsou moc milí, přátelští a vstřícní. Akorát
tady m
máte agresivnější
řidiče. Na dálnici jezdí
hodně vlevo, troubí
a podobně.
podo
(úsměv)
S: Jaké máte záliby?
S: Hrajete poprvé v Česku?
K: Mám vystudovaK: Ano, a líbí se mi tu. Chutná mi zdejší pivo, nou německou literaturu a politiku, můj
máte jej mnohem lepší než německé.
oblíbený autor je Max Frisch a jinak se
S: Proč jste si vybrala volejbal a jakou pozici s přítelem dost bavíme o sportu. Hodně mám
hrajete? (mezi studenty byla někdejší hráč- ráda americký fotbal a taky často rozebíráme
vo
ka mládežnického týmu VK))
volejbal,
protože on je rovněž volejbalista.

PROSTĚJOV Už se z toho stává pěkná tradice. Jakmile přijde jaro,
o, na Cyrih volejbalometodějské gymnázium v Prostějově zavítá jedna ze zahraničních
verzovala
listek místního oddílu VK AGEL, aby ve svém rodném jazyce konverzovala
s žáky této školy. Letošek nebyl výjimkou...
Tentokrát dorazila osmadvacetiletá blokařka a úspěšná reprezentantka Německa
Stefanie Karg, a to hned na dvě vyučovací hodiny. Nejprve si s ní mohli v němčině
mčině pomotného
hovořit studenti oktávy, hned vzápětí septimy. „Stefi byla nadšená už ze samotného
nápadu navštívit školu a promluvit si s dětmi v jazyce, který přirozeně nejvíccovláovláná
dá. Nadšení ji navíc neopustilo ani přímo během akce, byla usměvavá, vtipná
oi pohotová a ochotně zodpověděla všechny otázky. Až jednou skončí s volejbalem, chystá se prý na dráhu učitelky německé literatury a politologie..
Myslím, že bude skvělá,“ sdělil Večerníku Ondřej Hubáček, PR manažerr
prostějovského volejbalového klubu a hlavní organizátor celého projektu.
Ochotně také zaznamenal nejzajímavější dotazy i odpovědi, jež v učebnách CMG při dvouhodinovém pobytu Stefanie Karg zazněly... (son))

ZAZNĚLO...
Studenti (S): Proč hrajete v Česku?
Karg (K): Není to daleko od domova, mám
to asi čtyři hodiny cesty autem. Prostějov navíc
hraje mezinárodní utkání Champions League,
zatímco v Německu se na ligové zápasy dlouho
cestuje.

S: Mluvíte česky?
K: Zkusila jsem se něco naučit, ale je to velmi těžké. Přitom si myslím, že ani němčina
není zrovna snadný jazyk. Česky umím jen
dobrý den, dobré ráno a jak se máš.
S: Co další záliby, například hudba,
film nebo domácí zvířata?
K: Poslouchám v podstatě všechno,
ráda mám Linkin Park, Toten Hosen,
Rammstein. Ten má rád i náš manažer
Peter Goga, který to občas pustí před zápasem, tak jsem ráda. Z filmů se v Česku
díváme na cokoliv, hlavně na komedie.
A zvířata? Mám doma dvě kočky. Jinak
doma ráda vařím pro přátele.
S: Máte sourozence?
K: Mám starší a o dost menší sestru, měří
´jen´ stosedmdesát centimetrů. Má jednatřicet let, ale přitom už dvě děti. V mládí taky hrála volejbal, jenže se svou výškou
to měla těžké. Naopak naši rodiče jsou oba
vysocí. Já bych jednou ráda měla tři děti, je
to pro mě důležité. Teď se však zatím soustředím na volejbal.
S: Kde jste v Česku všude byla? Navštívila jste Prahu?
K: V Praze jsem byla jen na zápase - od
autobusu do haly a zpět. Zajela jsem si ale

POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů

do Olomouce na nákupy, projít se po městě a posedět v restauraci, což se mi hodně
líbilo. A samozřejmě vím, že Praha je moc
krásná.
S: Jaký byl váš nejlepší zážitek tady
v České republice?
K: Když jsme porazili před Vánocemi Rabitu Baku. To se tak krásně sešlo i s předsvátečním časem.
S: Co byste chtěla ještě dokázat?
K: No, spíš řeším každý rok, co přijde
v tom dalším. Je mi dvacet osm let a v takovém věku je to čím dál těžší v konkurenci mladších hráček. Každopádně bychom
se chtěli dostat s německým nároďákem
na olympiádu do Ria de Janeira, ale bude
to super těžké.
S: Je složité si zde koupit oblečení? Vidím, že máte na kalhotech díru a krátké
sako... (úsměv)
K: (směje se) To je móda!
S: Máte dost peněz?
K: Jo, dá se žít docela dobře. Teda až na ty
kalhoty a krátké sako! (smích)
K: Jak dlouho se učíte německy?
S: Osm let.
K: Tak to mluvíte dost dobře. Rozuměla
jsem všemu, co jste říkali...

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
OBJEDNÁVEJTE

o DVĚ Koruny LEVNĚJI
si můžete zajistit pouze do 31. března 2015
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Kvitová vynechá

i Miami, návrat plánuje v Ostravě
dian
PROSTĚJOV Po turnaji v Indian
etra
Wells se prostějovská tenistka Petra
niku
Kvitová odhlásila i z dalšího podniku
mská
WTA v Miami. Nejlepší tuzemská
ináhráčka tak neobhájí loňské čtvrtfináavě,
le a na kurty se chce vrátit v Ostravě,
kde se bude hrát 18. a 19. dubnaa semifinále Fed Cupu proti Francii.
ňuje
„Aktuální stav mi ještě neumožňuje
maximální nasazení, proto nebudu hrát
Miami Open. Už se ale těším na příští
tím,“
rok, až se na tento skvělý turnaj vrátím,
uvedla na svém facebookovém pročku.
filu čtvrtá hráčka světového žebříčku.
Pětadvacetiletá hráčka nejprve kvůli únavě vynechala prestižní klání
auzu
v Indian Wells, nyní si tedy pauzu
prodloužila a společně se svým týpala
mem pracuje na tom, aby načerpala
Svoenergii na další část sezony. „Svoěřuji
ji přípravu momentálně směřuji
k tomu, abych byla plně k dispozici fedcupovému týmu pro semifinálový duel
s Francíí,“ prohlásila Kvitová.
O aktuálním stavu dvojnásobné wimnforbledonské vítězky je podrobně inforvský
mován Miroslav Černošek, prostějovský

tenisový boss a manažer Kvitové pro
Českou republiku. „S Petrou jsem
vkontaktuaznalcetenisunemohlo její rozhodnutí vynechat
i druhý americký turnaj překvapit. Petřin odpočinek
a související aktivity
jdou podle plánů jejího
týmu. Těší mě, stejně
jako ostatní fandy
českého tenisu, že
její návrat na kurt je
naplánován na semifinále Fed Cupu
do Ostravy,“ poslal
do Večerníku své
prohlášení manažer
Černošek.
(lv)

predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

INDIAN WELLS, PROSTĚJOV
Jediný zástupce TK Agrofert Prostějov si na prestižním turnaji v
Indian Wells zahrál čtvrtfinále.
Mezi nejlepší osmičku postoupil
pouze Tomáš Berdych. Další zástupci hanáckého klubu skončili
v poli poražených.
Nejlepší český tenista potvrdil své
nasazení, pak ale nestačil na Rogera
Federera, který Berdycha z turnaje
vyprovodil kanárem. „Roger všechno udělal perfektně. Tentokrát byl
jasně lepší,“ uznal poražený hráč. Do
čtvrtfinálového duelu přitom Berdych ztratil jediný set v osmifinále
s Lukášem Rosolem. Proti švýcarské
legendě ale už neměl šanci. „Nedařilo se na servisu, což celé utkání hodně ovlivnilo,“ dodal Berdych.

Lucii Šafářové turnaj nevyšel, nasazená desítka prohrála už ve 3. kole
s Ukrajinkou Svitolinovou. První
sadu ztratila v tie-breaku a v tom
druhém jí k vyrovnání nestačilo ani
průběžné vedení 2:0. „Bylo to těsné.
Nezvládla jsem koncovky. Budu mít
alespoň čas pořádně se připravit na
další turnaj v Miami,“ uvedla Šafářová.
V osmifinále se s turnajem rozloučila Karolína Plíšková. Česká tenistka
nestačila na Rumunku Simonu Halepovou. Světová trojka vzala Plíškové hned čtyřikrát servis a to rozhodlo o jejím postupu. „Byla výborná na
returnu. Nedala mi téměř žádnou
šanci,“ uznala poražená tenistka.
Jak píšeme na jiném místě, Petra Kvitová turnaj vynechala.
(lv)

ŠAFÁŘOVÁ BUDE
JEDNIČKOU PRAŽSKÉHO

TURNAJE WTA
PRAHA Hned patnáct
svět
hráček z první světové
padesátky může přivítat ženský
tenisový turnaj WTA v Praze,
27 dubna
který se bude hrát od 27.
názve J&T
do 2. května pod názvem
Banka Prague Open na kurtech
jedni
Sparty. Nasazenou jedničkou
se
Šafářov dalmá stát Lucie Šafářová,
be
šími hvězdami pak bezesporu
antukářk Carla
budou skvělá antukářka
Suárezová, dvojnásobná grandSvětlan Kuzslamová vítězka Světlana
nebe
něcovová nebo nebezpečná
Francouzka Alizé Cornetová.
„Turnaj bude nnesmírně
kvalitně obsazený. Domámož více
cím hráčkám by se možná
pole usmílíbilo slabší startovní pole,“
start
vá se při pohledu do startovní
řeČern
ditelka turnaje Petra Černošková.
„Ale diváci budou určitě spokoten
jení. Uvidí špičkový tenis.“

Až na Petru Kvitovou se tedy
v Praze představí všechny špičkové plejerky z tuzemska.
V pavouku tak nebude chybět
Karolína Plíšková, Barbora Záhlavová-Strýcová či Tereza Smitková. Pro další české naděje mají
pořadatelé k dispozici volné karty.
„Jednu dal titulární partner J&T
Kristině Schmiedlové, my budeme preferovat hráčky jako je Kateřina Siniaková nebo Klára Koukalová,“ prozradila Černošková.
Naopak nepočítá se s účastí Nicole Vaidišové, která se v březnu
v Monterrey vrátila na okruh
WTA. Ve stejném termínu totiž
bude hrát v Maroku.
Největší zahraniční hvězdou měla
být původně Slovenka Dominika
Cibulková. Finalistka loňského Australian Open je ale po operaci paty
a pražský podnik nestihne. „Její
místo zaujme Carla Suárezová. Na

antuce bude určitě patřit mezi velké favoritky na celkové vítězství,“
upozornila na třináctou hráčku světa
ředitelka J&T Banka Prague Open.
Celková dotace turnaje bude 250
tisíc dolarů. Divákům budou na
centrálním dvorci k dispozici
tribuny s kapacitou 2500 míst.
Vstup do areálu bude volný.

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz
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VEČERNÍKU
Michael SEÈKÁØ
Na Michalovi
M
byla po celou zimní přípravu patrná
cílevědo
cílevědomost,
s níž se chce poprat o místo v základní
sestavě. U
Už koncem února v Opavě se svěřil, že post
v základní sestavě na první jarní kolo by bylo splněním
jeho dílčího snu. A ten sesplnil! Dopomohly mu k tomu
svým způsobem
způsobe i potíže s kádrem, kterým v současné
době přeplněné marodky „eskáčko“ čelí. Michal se ale
dočkal a možná byla
b jeho motivace v prvním poločase
do jisté míry svazující,
svazujíc protože neprovětrával svým typickým způsobem soupeřovu
soupeřo pravou stranu obrany. Příliš
brzkým stažením se na střed
stře hřiště si oba krajní záložníci
zbytečně zavírali prostor. Ve druhém poločase to už ale byl
ten Michal Sečkář, jak hho známe. A nejlepším důkazem byl
jeho důraz předcházející
předch
jedinému gólu utkání. Bez velké nadsázkylzeří
dsázky lze říci, že právě on ten veledůležitý gól „udělal“. Proto
bylavol
byla volba prvního hráče naší nové rubriky naprosto jasná. Jen
tak dál, Michaeli!

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Eskáèko v sobotu
bez podstatných zmìn

Prostějov (tok) - V zápase s rezervou olomoucké Sigmy, který bude
zároveň prvním představením
před domácím publikem na jaře,
se výrazné zásahy do sestavy čekat
nedají. V případě potřeby by mohl
být na střídání připraven útočník
Milan Machálek, stav ostatních
marodů jejich zasáhnutí do hry
ještě nedovolí. Lze tedy předpokládat, že vítězná sestava z Holice
se nikoli z pověry, ale ryze praktických důvodů měnit nebude.
Sigma „B“ pøijede
v silném složení

Olomouc, Prostějov (tok) Vzhledem k tomu, že první tým
Sigmy hraje své utkání 20. kola
FNL už v pátek od 18 hodin, lze
očekávat, že „béčko“ přijede v sobotu odpoledne do Prostějova
v nejsilnějším možném složení.
Trenér Chromý jistě využije možnosti posílit kádr o některé hráče
„A“ týmu, kterým to nasazení v pátečním duelu dovolí.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem
tomáše
bureše
„Bylo to naprosto typické první jarní
kolo, kdy se soupeři nějakých dvacet minut nejprve oťukávali. Tuto
pasáž jsme bez větších problémů
přečkali, soupeř vystřelil jen jednou nebezpečně nad branku. Pak
jsme se dostali víc do hry i my, hráli
jsme dobře koncentrovaně v bloku,
čekali jsme na rychlou akci dopředu.
Zpočátku jednak kvůli nervozitě
a trochu i kvůli terénu se nám to
vůbec nedařilo. Ve finále se stalo to,
co jsem očekával, že kdo dá gól, vyhraje. Jinak ale musím říci, že to byl
typický remízový zápas, soupeř měl
taky těsně před koncem jasnou šanci.
Jsme pochopitelně rádi za to, že jsme
v Holici vyhráli. Klukům, kteří možná
byli trošičku nervóznější, vítězství
rozhodně pomůže. A v příštím kole
doma s rezervou olomoucké Sigmy
to rozhodně budou potřebovat. Lidi,
ppřijďte!“
j

POZOR AKCE
TRVÁ UŽ JEN 9 DNŮ
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

OBJEDNÁVEJTE

predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

pro vás pøipravuje:
●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí
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FOTBALOVÁ POHÁDKA V HOLICIaneb
jak prostějovské „eskáčko“ přivezlo tři body
OLOMOUC-HOLICE Stejně jako
poslední podzimní utkání před
zimní pauzou, tak vstup do jarní části fotbalové sezóny je pro
psychickou pohodu týmu vždy
nesmírně důležitý. Přiznejme si,
že kumulující se zdravotní problémy na pohodě v táboře 1.SK
Prostějov před prvním mistrovským zápasem určitě nepřidaly.
Navíc s vědomím velmi těžkého
losu prvních jarních kol. Františku
Jurovi se ale v Holici podařil
majstrštyk - doslova přesvědčit
kluky v šatně, že na vítězství i tak
prostě mají!

Tomáš Kaláb
Přestože na lavičce seděli tři provozuschopní hráči, fakticky chyběl pouze
Jan Koudelka, odpočítávající v Americe poslední hodiny do začátku světového šampionátu v malé kopané.

Už to hovořilo mnohé o soudržnosti
týmu, který se plně sžil s mušketýrským heslem jeden za všechny, všichni
za jednoho.
Trenér Jura měl jasno o ose týmu Bureš
- Zelenka - Kroupa, stejně jako o stoperské dvojici a pravém bekovi, kde se už
tradičně dobře vyprofiloval Hirsch. Nalevo měl rovnocenné alternativy, podle
aktuální situace vyhodnotil jako vhodnější řešení zkušeného Krejčíře. Vzhledem k nutnosti zásobovat Kroupu průnikovými přihrávkami posunul, stejně
jako několikrát na podzim, do pozice
podhrotového hráče Zelenku, k Fládrovi pak uprostřed přeřadil Langera, což
se v průběhu utkání ukázalo jako jeden
z klíčových tahů. Ať už jsou důvody hráčovi nechuti k nějakému postu jakkoli
iracionální, měl by hrát tam, kde se cítí
dobře a dává týmu nejvíc. Zvyšující se
Langerovo sebevědomí se projevilo
především pohotovým zpracováním
míče a rychlou střelou, na kterou neměl
gólman šanci reagovat.

Foto: Tomáš Kaláb

V případě Sečkáře na levém kraji zálohy se muselo počítat s určitými počátečními potížemi, pramenícími jednak z přirozené nervozity dorostence
nasazeného do prvního mistrovského
zápasu mužů, jednak z určité přemotivovanosti, protože na Michalovi bylo
vidět, jak moc chce využít naskytnuvší
se příležitost. Proto byl první poločas
z hlediska hry dopředu nepříliš povedený, ale ve druhém poločase to už byl
ten „Sečky“, jak jsme ho vídali v přípravných zápasech. A byl to také on,
kdo připravil rozhodující akci zápasu.

To vše uplynulou sobotu zajišťoval
zezadu spolehlivý Bureš, který hned
v prvním jarním utkání udržel čisté
konto. Své penzum práce bezesporu
odvedl Zelenka, byť se ze spolupráce
s Kroupou tentokrát žádný gól neurodil. Když nedá jeden, dá druhý. Jeden
každý v týmu si ale musí věřit. A to
Prostějov o víkendu v Holici bezezbytku prokázal.
V příštím domácím zápase hostí
1.SK Prostějov tuto sobotu 28. března od 15:00 hodin „béčko“ Sigmy
Olomouc.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

1.SK
PROSTÌJOV

Domácí dali dva góly z ofsajdu, zápas rozhodl Langer
1.HFK
1.SK PV 0:1
OLOMOUC-HOLICE Nádherné jarní počasí přivítalo oba týmy
na stadionu v olomoucké Holici.
Utkání obou soupeřů celý maraton jarní části ročníku 2014/2015
otevíralo, důvodem časového
předsazení byl zápas domácí Sigmy ve FNL, který začínal v úřední
čas, tedy v patnáct hodin. Přestože
úvod byl hodně opatrný a nervózní, první šance Prostějova přišly
v závěru prvního poločasu a po
přestávce padl sice jediný, zato veledůležitý gól.
Do Olomouce sice zavítal početný
kádr, hodně hráčů ale na lavičce jen
stínovalo a někteří se nevešli ani na
ni a museli sledovat zápas z tribuny.
Cenný je ale fakt, že všichni chtěli být
„u toho“ a povzbudit svojí přítomností kolegy na hřišti. Trenér František
Jura poskládal v rámci možného optimální sestavu. Na levém beku dostal
příležitost Krejčíř, nejvíc diskutabilní
byly okraje záložní řady, kde zleva
nastoupil Sečkář, který si o nominaci

řekl slušnými výkony v přípravě, zprava pak při absenci Koudelky Pančochář. Ve středu dělal parťáka Fládrovi
Langer, zatímco Zelenka podporoval
coby podhrotový hráč Kroupu jako
jediného útočníka.
Domácí začali bez diskusí svižněji
a už po pěti minutách vyzkoušel postřeh gólmana Bureše z levé strany
Varaďa. Optická převaha Holice gradovala po necelé dvacetiminutovce,
kdy Hornich nahrál před branku
Blažkovskému, jeho pokus jen těsně míjel břevno Burešovy branky.
O chvíli později si prostějovská jednička mezi tyčemi poradila s ještě jednou
průměrně nebezpečnou střelou, čímž
byl z hlediska domácích pro úvodní poločas střelecký prach vyčerpán.
A tak se začali postupně osmělovat
hosté. Těsně před přestávkou mohli
dokonce dát pověstný „gól do šatny“,
Krejčíř v ideální pozici pálil ovšem
přímo do brankáře Muchy. Odražený
míč sice vrátil do sítě Zelenka, ještě
předtím byl odmáván ofsajd.
Po pauze se vrátili na hřiště hosté
s evidentně větší chutí, kterou se snažil po levé straně uplatňovat zejména
Sečkář, který také vykoledoval první
žlutou pro marně stíhajícího soupeře. Domácí oproti tomu působili do-

jmem, že když to nevyšlo v prvním
poločase, je vše ztraceno. Kostorek
sice po osmi minutách hry dopravil
míč do sítě, jeho ofsajdové postavení
nezpochybňovali ani nejskalnější domácí fanoušci.
Zelenka se snažil tvořit pro Kroupu, překvapivá průniková přihrávka
ale chyběla. A když už se Kroupa po hodině hry ocitl sám před
Muchou, nedokázal jej prostřelit.

A tak až další povedený centr Sečkáře našel v šestnáctce Langera,
který si dobře zpracoval míč a přízemní střelou konečně překonal
domácího gólmana - 0:1!
V této fázi byl Prostějov jednoznačně lepším týmem, který uprostřed
pole držel Zelenka a na levé straně
se po několika desítkách neslaných,
nemastných minut konečně chytl
Sečkář. Vzhledem k značně omeze-

ným možnostem střídání se v závěru
zápasu začala projevovat vyčerpanost některých hráčů, což domácím
umožnilo ještě zkusit s výsledkem
něco udělat. Když ale Hornichův signál prováhal Kostorek a další míč za
Burešovými zády byl opět z ofsajdu,
skončilo utkání cenným vítězstvím
Prostějova.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí DERCO
- 1.HFK Olomouc:
„„Přestože nám chyběli tři klíčoví
hráči, soupeř měl také své problémy,
takže se na to nemůžeme vymlouvat.
My jsme gól nedali, ani z tisíciprocentní šance Kostorek, takže jsme nemohli vyhrát.
Z počátku sezóny se nemůžeme bavit o fyzičce, ale
o přístupu hráčů k utkání, v tom to všechno vězí. Soupeř má zkušené hráče, nechybí mu pověstný fotbalový
rozum, to byl rozdílový faktor. Mládí je samozřejmě
cenná deviza, ale běhání není všechno. Soupeř hratelný byl, nakonec bych byl spokojen i s bodem, byť i to
je doma ztráta, ale vše bylo o jedné šanci – my jsme ji
neproměnili, soupeř ano.“

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„V prvním poločase nám hodně
dlouho trvalo otočení hry ze slabší
na silnější stranu, domácí se mezitím
stačili přesunout a zformovat. Přesto
jsme gól mohli dát, nějaké šance jsme měli. O poločase jsme si v šatně říkali, že máme na to tady vyhrát.
A nutno podotknout, že vyhráli nám to mladí, Sečkář
centroval a Langer dal gól. A byť Holice měla příležitosti až v závěru utkání, kdy jsme trochu přestali hrát
a dostali se pod tlak, čisté konto jsme nakonec udrželi.
Tří bodů si nesmírně ceníme, na úvod sezóny jsou po
psychické stránce velmi důležité. Zvlášť když nás čeká
příští týden doma velmi náročný soupeř.“

TOMÁŠ LANGER: „Gól těší, vítězství je ale důležitější“
zápas a bylo jasné, že kdo dá gól, vyhraje. Naštěstí jsme trochu té nervozity docela rychle setřásli.“
●● Jak se vám podařilo vstřelit jediný gól utkání?
„Míša Sečkář vybojoval míč a poslal
jej zleva před branku. Stoper se snažil centr odvrátit, naštěstí přímo ke
mně. Balón jsem si zpracoval na prsa
a levačkou balón umístil k tyči holické
branky.“
●● Jak důležitý to je gól ve vaší fotobtížná výchozí situace. Naštěstí jsme balové kariéře?
„Hlavní je v těchto případech vítězto zvládli.“
●● Začátek byl hodně opatrný, byla ství, pak už je jedno, kdo konkrétně
tam i nervozita?
„První zápas v sezóně je vždy velmi
důležitý a nikdo ze soupeřů tudíž
nechce udělat chybu. Navíc se utkání profilovalo jako typický remízový

OLOMOUC-HOLICE Tomáši
Langerovi
(na snímku) se podpro Večerník
zimní sezóna příliš nevyvedla,
Tomáš KALÁB
přestože začátek při příchodu
z Uničova neměl vůbec špatný. Několik zdravotních problémů
a post, který mu subjektivně příliš nevyhovoval, jej postupně odsunuly ze základní sestavy na lavičku. V zimní přípravě se ale opět
dostal do formy a v sobotním popoledni profitoval z faktu, že
operoval spolu s Fládrem uprostřed zálohy. A právě tam jej našel
onen centr kolegy Sečkáře...
exkluzivní rozhovor
ovor

●● Bylo to první utkání po dlouhé
zimní přípravě, jak k němu tým přistoupil?
„Chtěli jsme hlavně vyhrát a doufám,
že to bylo v průběhu zápasu vidět.
Hráli jsme se soupeřem, který se pohybuje ve spodních patrech tabulky,
a tudíž potřebuje bodovat, což je vždy

“

v)Ale jsem určitě rád,
gól dával. (úsměv)Ale
ařilo. Jsou to důležité
že se mi to podařilo.
rávě proto, že nehratři body. Snad právě
ptimálním složení,
jeme v úplně optimálním
mkli a odbojovali
jsme se dnes semkli
to.“
●● V sobotu vás čekádalší
čeká další olomoucký soupeř, rezerva Sigmy.
Asi to bude jiné utkání?
„Určitě. Bude to úplně jiný
soupeř a zápas bude fyzicky
nější. Budeme
mnohem náročnější.
ehrát z bloku
to asi muset odehrát
oměňování
a spoléhat na proměňování
šancí.“

„Proti ´béčku´ Sigmy budeme muset
hrát z bloku a spoléhat na proměňování šancí.“

Foto: Josef Popelka
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navštivte stále více oblíbenější
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Michal Skopalík: „Dokázali jsme, že
T LIT

ZÁCHRANÁŘSKÝ SOUBOJ ROZHODL SKOPALÍK!

se o záchranu divize chceme poprat!“

Zahájily Určice jarní spanilou jízdu za záchranou divize?
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

URČICE Do prvního jarního
utkání nastupoval po dlouhé
FOTOGALERIE
době v trochu jiné pozici.
klikni na
Jestliže na podzim po vyřešení
www.vecernikpv.cz
zdravotních potíží fungoval
spolu s Ivem Zbožínkem
poněkud rozpolceně mezi
funkcí trenéra a povinnostmi
hráče, dnes se objevil jen
v roli jemu vlastní a hned to bylo vidět. Podle názoru trenéra
Gottwalda hrál možná až příliš
ofenzivně, v jednu chvíli hrály
Určice už na tři útočníky, což
Hvězda včerejšího utkání Michal Skopalík právě vstřílí první gól utkání, nebylo žádoucí.„Počítám s ním
který byl nakonec i vítězný.
Foto: Tomáš Kaláb na střed zálohy, je to univerjeho střela z bezprostřední blízkosti k omezenému počtu zdravotně zální hráč, který umí zaútočit,
bránit, hlavičkovat, podržet
ale byla zblokovaná na roh. A tak až způsobilých hráčů.
minutu před koncem se Skopalík
balón,“ ocenil všestrannost
Atmosféra støetnutí Michala určický lodivod.
prosmýkl mezi dvěma soupeřovými

vyhlíželi zpočátku velmi nervózně,
po přestávce se ale přece jen osmělili.

Vývoj zápasu

URČICE Nesmírně důležitý
vstup do sezóny čekal
v neděli odpoledne domácí
Určice, které přezimovaly na
předposledním místě divizní
tabulky.JejichsoupeřzLískovce
byl totiž jejich bezprostřední
soused o patro výš, proto byl
úspěch v tomto utkání dvojnásob důležitý. Týmu pod taktovkou nového trenéra Petra
Gottwalda se nakonec díky
dvěma Skopalíkovým trefám
tři body podařilo ukořistit, byť
kýžená gólová pojistka padla
až minutu před koncem utkání.
Stav pøed výkopem
Určický trenér Gottwald se
potýkal na sklonku zimní přípravy
s rozsáhlou marodkou, jelikož Svozil
se teprve dává dohromady po operaci kolene, Kopečný stále laboruje
s kotníkem a po několika trénincích
v uplynulém týdnu to stále není
ono. Na lavičku tak museli mladíci
spolu s výpomocí z partnerských
Čechovic. „V přípravě jsme mapovali
rozestavení, zkoušeli jsme hrát na
tři i čtyři obránce, na jednoho či
dva útočníky. Netvrdím, že toto je
ideální systémová pozice, ale snažím
se s hráči pracovat v tom smyslu, kdo
na co má, kde je čí místo v sestavě.
Záleží pak samozřejmě na hráčích,
jak budou držet taktické pokyny na
hřišti a hrát disciplinovaně,“ komentoval po zápase rozestavení 1-3-2-32 kouč Gottwald. To soupeř přijel
do Určic s ryze dorosteneckým
týmem, nejstaršímu kapitánu Coufalovi bylo čtyřiadvacet let. Mladíci

Domácí začali od počátku aktivně
a soupeře zatlačili na jeho polovinu.
Převaha byla ovšem nejzřetelnější
v narůstajícím množství rohových
kopů, střely Lose a jeho parťáků
končily většinou mimo prostor
ohraničený třemi tyčemi. Právě rohový kop ale předznamenal první
branku utkání.
Po přestávce začalo být zřejmé, že
by z hlediska domácích byl velmi
kýžený druhý gól, který by soupeře
definitivně zlomil. Místo toho ale
soupeř srovnal hru, byť k vyložené
šanci se ani on nepropracoval. Hrálo
se většinou mezi šestnáctkami, hosté
ale postupně zvyšovali aktivitu a hrozilo nebezpečí, že náhodně podařená
akce by mohla znamenat vyrovnání.
Při omezené možnosti střídání navíc
Určickým ubývaly síly, což se trenér
Gottwald snažil aspoň sedm minut
před koncem zvrátit vystřídáním
Pekaře za Patrika Zapletala. Teprve
v samotném závěru utkání Určice
potvrdily plný bodový zisk.

Tomáš Kaláb

obránci a lobem přehodil vybíhajícího Smolíka. Tehdy bylo o výsledku Přes nepřízeň počasí, které se
na neděli pokazilo, pocit chladu
definitivně rozhodnuto.
umocňoval ostrý vítr, si do určického
Osobnost utkání
fotbalového areálu našlo cestu přes
sto dvacet diváků. Z toho je patrné,
Tou byl bezesporu Michal Skopalík, že osud svého týmu v divizní soutěži
který svými dvěma góly a jednou místní úplně neodepsali a atraktivitě
výbornou
příležitostí
rozhodl duelu
nepochybně
přispělo
o výsledku utkání, mohl si klidně i představení nového trenéra. Pár
připsat i hattrick. Jeho ofenzivní minut před přestávkou většina diváků
choutky byly dobře patrné, prakticky s spěchala na oblíbenou klobásku, která
Losem tvořil útočnou dvojici. Platný byla přichystána jako občerstvení pro
byl ale svým přehledem i ve středu vítězný tým ještě dlouho po odchodu
pole, kde dokázal přibrzdit útočné posledního diváka.
pokusy soupeře, zejména ve druhém
poločase.

Zásadní okamžiky
Úvodní tlak domácích gradoval po
dvaceti minutách hry, kdy se krásnou
hlavičkou po rohovém kopu trefil
Skopalík. Ten mohl ještě před
přestávkou prakticky rozhodnout, pro
střelu z prostoru šestnáctky mu ale
byla branka příliš nízká. Po hodině
hry si postavil balón k rozehrání
přímého kopu Los, technická střela
ale minula spojnici břevna a tyče.
V 68. minutě se vydala na výlet do
domácího vápna dvojice Pánek
a Kahánek, pohroma pro Nejezchlebovu branku z toho ale nebyla. Sedm
minut před koncem se mnohým
domácím fandům zatajil dech, když
Skopalík zleva nacentroval Losovi,

●● Jak jste si užil dnešního zápasu už jen v roli hráče?
„Myslím, že to bylo dostatečně
vidět. V závěru podzimu jsme
museli s Ivošem myslet na
spoustu věcí, teď jsem se po delší
době soustředil pořádně na hru.“
(úsměv)
●● Pod novým trenérem jste se
přesunul ze stopera až téměř na
hrot...
„Jsem zvyklý na oba posty,
takže alternace pro mě není

takový problém. Dnes mi
role
ofenzivního
záložníka
maximálně sedla, až mě musel
trenér upozorňovat, abych se tak
nevysunoval dopředu.“
●● Vstup do jarní části se
evidentně vydařil?
„Jsme za tři body nesmírně rádi.
Už koncem podzimu byly viditelné náznaky zlepšení a jsem
rád, že jsme na ně dnes navázali.
Řekl bych, že jsme měli utkání
pevně v rukou až na poslední
čtvrthodinky, kdy nám docházely
síly. Někteří kluci potřebovali
prostřídat, ale dnes nebylo moc
koho poslat na hřiště.“
●● Příští týden vás čeká mnohem nepříjemnější soupeř. S
čím do Nového Jičína pojedete?
„Jsme v situaci, kdy doma musíme být stoprocentní a body se
snažit vozit i zvenku. Z tohoto
pohledu bychom aspoň bod brali.
Rozhodně jsme nesložili zbraně a
jsme připraveni se o záchranu divize porvat.“
●● Během zimy jste změnili
trenéra, jak se vám pod novým
trenérem hrálo?
„Je pravda, že jsme trochu
změnili herní styl oproti tomu,
který jsme praktikovali pod trenérem Kučerou. Já s tím ale problém nemám, mně se hrálo dobře
i pod trenérem Kučerou i teď pod
trenérem Gottwaldem.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Zajímavost duelu
Na trávníku se potkali tři bývalí
a současní trenéři Určic. Taková konstelace se málokdy stává. Zatímco
dvojice bývalých hrajících trenérů
Zbožínek-Skopalík se činila na hřišti,
nový trenér Gottwald nešetřil u postranní čáry pokyny směrem ke svým
svěřencům. Jeho rozestavení a neordinovaná taktika se nakonec ukázaly
jako účinné, zvlášť s přihlédnutím

Kralice uhrály na úvod bezbrankovou remízu

přímé reportyy
zpravodajstvíí
hlasy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

Petr GOTTWALD – TJ Sokol Urèice:
„Podařilo se nám sestavit tým jedenácti vyvolených,
kteří se o celý zápas porvali. Vítězství jsme si zasloužili,
protože jsme byli hladovější po gólech, do zápasu jsme
dali větší srdce, bojovnost i vůli. Jak nám postupně
ubývaly síly, objevila se nám v obraně některá okénka,
ale pod větší tlak jsme se nedostali. Důležité je, že jsme
jeho čtyřbodový náskok stáhli na pouhý bod, protože
se chceme v tabulce pohybovat před tímto soupeřem.“

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Sousedé v tabulce se potkali v úvodním jarním kole Mia reality
krajského přeboru v sobotu odpoledne
v Kralicích. Pro domácí to bylo první
vystoupení pod novým trenérem Ivo
Gottwaldem, který po podzimní sezóně
převzal tým od syna Petra, nyní trenéra
divizních Určic. Přestože podle postavení v tabulce mohly Kralice pomýšlet i na
vítězství, výsledkem byla s povděkem
přijatá bezbranková remíza.

Dlouho se hrálo bez vážnějšího vzrušení, teprve sedm minut před přestávkou
měl větší práci domácí gólman Števula,
když zahrával Miklánek z pětatřiceti
metrů přímý kop. Števula však vyrazil
míč přes břevno své branky na rohový
kop. K rohovému praporku si postavil
balon opět Miklánek a vzápětí musel řešit v malém vápně Števula další složitou
situaci. Také Kraličtí fotbalisté si vytvořili v závěru poločasu slibné gólové situace. Po Dostálově centru z pravé strany
nesedl Lehkému míč patřičně na nárt a
po chvíli zneškodnil brankář Nakládal
prudkou Dostálovu střelu zprava.
Ve druhém poločasu se už ale strážce
litovelské branky rozhodně nenudil.

Po rozehraném kralickém rohovém
kopu vyrazil bravurně Valtrovu bombu,
Hlačíkův nebezpečnou střelu z dvaceti
metrů Nakládal také kryl, Nečasův pokus vytěsnil vedle levé tyče své branky
do zázemí a Neoralovu šanci zachytil u
své pravé tyče. Litovelští potom hru na
chvíli znovu vyrovnali, ale hned když
vystřídal Dostála Kamenov, spálil jedinečnou šanci po centru Dočkala. Diváci
pak ještě viděli jak proletěl míč těsně
nad břevnem kralické branky po střele
Dokoupila a na opačné straně hřiště podobnou situaci v podání Martinka. Gól
však neviděli.
„Stál proti nám zdatný, dobře trénovaný
soupeř, čehož jsme si byli vědomi. Lito-

Konice vyválčila
v domácí premiéře
ALESPOŇ BOD
1
1
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KONICE, PROSTĚJOV V osmnáctém
kole krajského přeboru přivítali fotbalisté
Konice celek z Chválkovic. A v nedělním
mači sice diváci příliš pěkné podívané
neviděli, ale ti domácí mohli odcházet
domů alespoň s dobrým pocitem, že jejich miláčci zachránili bod. O ten se potarala čtyři minuty před koncem Rus.
„Šlo o první jarní utkání, oboustranně velmi opatrné, na střely na branku ani nebylo
zapotřebí prstů jedné ruky...,“ přiznal prů-

Jiøí KREJÈÍ – TJ Sokol Lískovec:
„Přijeli jsme s hodně mladým mančaftem. V prvním
poločase nás domácí zatlačili především z rohových
kopů, z nichž byli asi nejnebezpečnější a z této situace
nám taky dali gól. Tyto rozehrávky jsme se ve druhém
poločase snažili eliminovat, za druhý poločas musím svůj tým pochválit, protože jej odehráli na velmi
slušné úrovni. Branky byly smolné, kluci se mají ještě
hodně co učit. Zápas se mi celkově líbil.“

měrnou hru Roman Jedlička, lodivod konických fotbaliastů. „Soupeř dal brzy gól,
čímž se ještě zatáhl do defenzivy. My do
plných hrát moc neumíme, vše navíc vyvrcholilo vyloučením jednoho z hráčů soupeře po hodině hry, poté už Chválkovice hrály
pouze v šestnáctce.,,,“ posteskl si nad tuhou
defenzívou hostů kouč Konice. „Naštěstí se
nám podařilo po rohovém kopu pět minut
před koncem srovnat skóre,“ oddechl si.
„Oba soupeři věděli, o co se hraje, vzhledem
k tomu, že jsme hráli doma s posledním týmem, se výsledek dá hodnotit jako ztráta
dvou bodů, přestože jsme to byli my, kdo
těsně před koncem vyrovnal,“ dodal závěrem Jedlička. (tok, pk)
statistiky z utkánínajdete na straně 22

POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

vel pod panem Mrázkem hraje dobrý
fotbal,“ složil poklonu soupeři hned v
úvodu trenér Gottwald. A soupeř to
opravdu potvrdil, když byl herně Kralicím víc než vyrovnaným soupeřem.
Přesto to ale byly Kralice, které si vypracovaly víc brankových příležitostí a mohly sahat po všech třech bodech. „Škoda
až šesti šancí, které jsme bohužel neproměnili, také kvůli nadstandardně chytajícímu soupeřově brankáři. Naproti tomu
Litovel na Števulu prakticky nebezpečně
nevystřelila,“ zdůraznil rozdíl v ofenzivě
obou soupeřů kralický kouč.
„Fotbal to byl, řekl bych, průměrný, ale
oboustranně hodně bojovný. V prvním
poločase toho diváci moc neviděli, ve
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TJ Sokol Lískovec

Pekař

Machynek

Macíček

S HN
S KNH

Kahánek

Petr

Jiří

GOTTWALD

KREJČÍ

Zelina

HNĚVOTÍN, PROSTĚJOV Fotbalisté Klenovic na Hasné nevkročili
do jarní části Přeboru Olomocukého KFS správnou nohou. Svěřenci
trenéra Petra Navrátila si nechali na
půdě Hněvotína nastřílet čtyři bran-

Hutník

T. Zapletal

Vokoun

Nejezchleb

Musil
Paleček
Skopalík

Zbožínek

Smolík

Vojvodík
Los
Seidler

Hloch

Regionální rovalové z Kralic (v bílém) a Konice se v jarních premiérách rozešli se svými soky smírně. Oba týmy věří,
že ve vzájemném derby to budou oni, kdo se bude radovat z vítězství.
Foto: archív Večerníku

o DVĚ Koruny LEVNĚJI

OBJEDNÁVEJTE

Bokůvka

Branky: 21., 89. Skopalík
Střely na branku:
Rohové kopy:

URČICE
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Střely mimo branku:
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LÍSKOVEC

Branky: -

( 1 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Mikula – Miko, Hanák

Diváků: 122

predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

Rohové kopy:

ný, čtyři góly v soutěži jsme ještě nedali,
ale nebylo to vůbec jednoduché utkání,“
nechal se slyšet trenér Hněvotína Ivo
Lošťák. „Výsledek bohužel naprosto neodpovídá obrazu hry, kdy jsme s domácími sehráli naprosto vyrovnaný zápas.
Při vysokém skóre se špatně konstatuje,
že jsme si do Hněvotína jeli pro bod. Po
dvou chybách naší obrany jsme v první
půli inkasovali, což soupeře posadilo na
koně a stačilo mu udržet dosažené vedení. To ještě po brejku zvýšil, my jsme

pak korigovali na 1:3. Porážka tak mrzí
dvojnásob,“ konstatoval kouč Klenovic
Petr Navrátil.
Domácí zvládli výborně především první půlhodinu zápasu, během které se
dostali do dvougólového vedení, když
se prosadili Petr Novák a Michal Karabina. Za Klenovice snížil na 3:1 Jan
Všianský. Hosté byli ve hře a domácím
pomohl brankář Běhalík, který vytáhl
hlavičku vlastního spoluhráče. Hněvotín však přidal gólovou pojistku záslu-

hou Pavla Kryla a vybojoval tak v úvodu
jara důležité tři body na rozjezd.
Klenovice po zápase litovaly špatného
úvodu a také velkého množství chyb.
„Domácí dokázali naše chyby v obranných řadách potrestat,“ smutně uvedl
Petr Navrátil. „Příští utkání hrajeme
doma s Kojetínem, což je regionální
derby, v němž se budeme snažit před
domácím publikem napravit pošramocenou reputaci,“ dodal.
(tok, pk)
statistiky z utkánínajdete na straně 22

prestižní turnaj starších přípravek

Coufal

1
2

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: 87. Vojvodík

Střídání: 83. P. Zapletal za Pekaře, 90. Frys za Lose

Střídání: 63. Pánek za Seidlera a Curylo za Macíčka, 71. Němec za Hutníka
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PROSTĚJOV Fotbalový turnaj starších přípravek E.ON Junior Cup
2015 proběhne v sobotu 11. a v neděli 12. dubna na fotbalovém hřišti
v Kostelci na Hané. Utká se v něm
celkem 48 týmů hráčů kategorie
U10, v případě dívek U11.
„Vzhledem k velkému počtu přihlášek
bylo nutné uspořádat dva samostatné
turnaje na každý z víkendových dnů.
Protože do finále E.ON Cupu 2015

může postoupit pouze jeden tým, uskuteční se na závěr nedělního programu
superfinále vítězů obou pořádaných
turnajů,“ prozradil večerníku, který se
stal mediálním partnerem megapodniku, jeden z dvojice hlavních organizátorů Radek Kocourek.. Hrát se začne už
od osmi hodin ráno, pořadatelé rozdělí
účastníky do skupin po pěti až šesti týmech. „Hrací doba bude 1x15 minut,
hrát bude pět hráčů v poli a brankář.

Prostějov (son) - Bývalý vynikající
fotbalista, v současnosti stále více
uznávaný kouč a rodák z Němčic
nad Hanou Radoslav Látal má nové
trenérské angažmá. Podepsal totiž
smlouvu s Piastem Gliwice, aktuálně
desátým celkem polské nejvyšší
soutěže.
Látal na podzim z vlastního rozhodnutí skončil ve slovenských Košicích,
kde mu dlouho dlužili peníze. Od
té doby byl volný až do středy 18.
března, kdy se dohodl s vedením
ambiciózního účastníka Extra Klasy.
Nahradil odvolaného španělského
lodivoda Angela Pereze Garciu a za
asistenta si vzal svého obvyklého
parťáka Jiřího Nečka.
„V minulých zápasech svého
nového týmu jsem viděl hodně
individuálních chyb a nedostatek
disciplíny. Už vím, že budu muset
udělat v týmu mnoho změn. Nadcházející reprezentační přestávka
nám dá víc času k tomu, abychom
se s hráči dobře poznali,“ plánoval pětačtyřicetiletý Látal, který už
během své trenérské kariéry vedl
Ostravu, Sokolov, Opavu, FrýdekMístek a výše zmíněné Košice..

JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY

V Kostelci na Hané se chystá

Šimek

Halouzka

4
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ky a z premiéry druhé poloviny sezóny se tak vraceli s prázdnou. V domácím dresu zazářil především Michal
Karabina, který byl u všech gólů
svého týmu. Hosté hlavně ve druhém
poločase ale nehráli špatně a prohra
pro ně je možná až příliš krutá...
Hněvotín na podzim moc gólů nestřílel,
v průměru jen o něco málo více než jeden na zápas, ale v prvním jarním utkání
krajského přeboru se předvedl ve výborném světle. „Výsledek je pro nás výbor-

Látal je trenérem
polských Gliwic

www.vecernikpv.cz

Klenovice dostaly na úvod čtyři direkty

18. kolo Moravskoslezské divize E

RYCHLÝ
VEČERNÍK

AŤ je leden nebo březen

si můžete zajistit pouze do 31. března 2015
TJ Sokol Určice

druhém měli Kraličtí hodně gólových
šancí, ale my zase vynikajícího brankáře
Nakládala. A tak je naše zdejší remíza
naším úspěchem,“ zhodnotil duel v médiích lodivod Litovle Petr Mrázek.
Z tohoto pohledu tedy lze považovat
výsledek spíše za ztrátu dvou bodů,
protože podle Gottwaldových slov byli
domácí o ten jeden pověstný gól lepší.
„Přesto jsem já, hráči i klubové vedení s
výsledkem spokojeni. Přes zimu jsme se
snažili změnit pojetí tak, abychom nedostávali tolik branek, což se teď zúročilo v čistém kontě,“ uzavřel hodnocení
vstupu do jarní sezóny trenér Ivo Gottwald.
(tok)
statistiky z utkání najdete na straně 22
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K doprovodným akcím bude patřit nafukovací hřiště, skákací hrady, měření
rychlosti střel, fotbalové kuželky a další
atrakce,“ přidal Kocourek.
V sobotu budou startovat Prusenovice,
SK Hranice, Radslavice, Svitavy, Přerov, Lužice, Dub nad Moravou, Holice,
Litovel, Chválkovice, Konice, Vyškov,
Tovačov, 1.SK Prostějov, FC Kralice,
FK Chropyně, Němčice, Horka nad
Moravou, SK Sigma Olomouc, ŠK Se-

nec (SVK), FK Kostelec na Hané, Moravské Prusy, Bohdalice a TJ Kojetín.
O den později pak TJ Sokol Olšany,
SK Žebětín, FK Kozlovice, TJ Sokol
Čechovice, JVS Šumperk, FC Nitra
(SVK), FK Jeseník, FK SK Bosonohy,
SK Slatinice, TJ Sokol Určice, TJ Mostkovice, Tatran Rousínov, FK Pustiměř,
FK Mohelnice, SK Líšeň Brno, HS Kroměříž, Futsal Čelechovice, TJ Sokol Rataje u Kroměříže, TJ Haná Prostějov, TJ

Haná Nezamyslice, FK Drnovice, SK
Uničov, FC Hlučín.
Dlužno poznamenat, že týmy klubů hrajících v mužském fotbale 1. a 2. ligu budou mít pro finálový turnaj divokou kartu. V takovém případě by pochopitelně
postupoval druhý tým v pořadí. Sponzor
poháru, energetická skupina E.ON pak
přivítá ty nejlepší na Velkém finále, které se uskuteční 3. až 6. září v Roudném
u Českých Budějovic.
(tok, pk)

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:

19. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma
Olomouc „B“ (sobota 28. 3., 15.00,
rozhodčí: Vostrejž – Podaný, Polák).
..............................................................
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:

19. kolo: Nový Jičín – Určice (sobota 28. 3., 15.00, Slabý – Kondler,
Polanský).
..............................................................
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:

19. kolo, sobota 28. března, 15.30:
Klenovice na Hané – Kojetín-Koválovice, Litovel – Konice, Dolany – Kralice na Hané (neděle 29. 3., 15.30).
..............................................................
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:

17. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň
(sobota 28. 3., 10.15, Hlubinka –
Ol KFS, Ol KFS).
..............................................................
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:

19. kolo: Zábřeh – Čechovice (sobota 28. 3., 10.15, Řezníček – Ol
KFS, Ol KFS).
..............................................................
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:

19. kolo: Zábřeh – Čechovice (sobota 28. 3., 12.30, Ol KFS – Řezníček,
Ol KFS).
..............................................................
Sportika PØEBOR OFS
PROSTÌJOV - II. TØÍDA:

dohrávky 14. kola: Držovice – Čechovice „B“ (sobota 28. 3., 15.00),
Určice „B“ - Přemyslovice (neděle
29. 3., 15.00)
..............................................................
III. TØÍDA

dohrávka 14. kola: Mostkovice B –
Výšovice (sobota 28. 3., 15.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
-tok-

32

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

JAN HÁJEK: „Jsem realista, na čtyřicítku to nikdy nebylo...“
Dlouholetý člen prostějovského tenisového klubu, držitel Davis Cupu
a trojnásobný vítěz UniCredit Czech Open UKONČIL KARIÉRU
PROSTĚJOV Na malém turnaji kategorie Futures
v chorvatském Umagu odehrál český tenista Jan Hájek
(na snímku) poslední soutěžní utkání své profesionální kariéry. Následně jedenatřicetiletý hráč oznámil, že
to balí (Večerník informoval již v minulém vydání - pozn.red.) Během předcházejících čtrnácti sezón dosáhl olomoucký rodák a dlouholetý člen prostějovského
tenisového klubu řady úspěchů. Hned třikrát se radoval z celkového vítězství na největším domácím turnaji
v Prostějově, vyhrál dalších sedm challengerů a několikrát
se probojoval do světové stovky, kde své postavení dotáhl
až na 71. místo. Vrcholem byl triumf v Davisově poháru
z roku 2013. Urputný bojovník, který se dokázal opakovaně vracet na kurty i přes nemalé zdravotní problémy, se ve
světovém žebříčku ATP propadl v minulém roce až do páté
stovky. Herně už to nebylo optimální, sám tenista přiznal,
že se cítil vyčerpaný i psychicky. A také díky této skutečnosti se rozhodl profesionální kariéru ukončit. „Musím k sobě
být upřímný. Jsem přesvědčený, že jde o správné rozhodnutí,“ prohlásil Jan Hájek téměř bezprostředně po poslední
porážce v Chorvatsku. Po návratu na rodnou Hanou poskytl
Večerníku následující exkluzivní rozhovor.

LADISLAV VALNÝ
●● Rozhodnutí přišlo jako blesk
z čistého nebe, ale tak jednoduché to zřejmě nebylo. Jak dlouho
jste o něm přemýšlel?
„Už někdy od podzimu loňského
roku. Když takové myšlenky přijdou, tak asi není něco v pořádku.
Sice jsem ještě chtěl zahájit antukovou sezonu, ale sám jsem cítil,
že herně i psychicky jsem někde
na sedmdesáti procentech. A bylo
mi jasné, že pokud to nebude minimálně na sto procentech, nemůžu hrát tenis, jaký bych chtěl
a už vůbec ho nemůžu hrát úspěšně,
abych z něj měl radost. Takže jsem
usoudil, že bude lepší skončit, než
se trápit. Bylo to naprosto střízlivé
hodnocení.“
●● Zřejmě nebyl problém ještě
pár let objíždět menší turnaje
a hrát, jak se říká, pro startovné.
Proč jste nezvolil tuto variantu?
„Zřejmě by to bylo možné, ale na
rovinu říkám, že hrát turnaje future
a občas kvalifikaci na challengeru,
to by nebylo nic pro mě. Takový
konec jsem nechtěl. Ani by to ne-

mělo smysl. V poslední době jsem
měl třeba problém s cestováním.
Nechtělo se mi. Když se k tomu
přičte mentální opotřebování
a zdravotní problémy, neexistuje
ani jedno procento šance, abych se
vrátil na pozice, kde jsem byl. Nebyl bych připravený ani na zápasy
proti mladým klukům a ti by mě
sežrali.“ (poušklíbne se)
●● Vaším posledním turnajem
zůstane chorvatský Umag. Vzpomenul jste si během jeho průběhu na chvíle, kdy jste ve velkém
tenise začínal?
„Viděl jsem kolem sebe ty mladé
kluky a uvědomoval si, jak je těžké
dostat se nahoru. Hrát dva zápasy
denně, není rozhodně nic snadného. Při této vzpomínce jsem byl na
sebe docela hrdý, že se mi to podařilo. A při pohledu na ty divochy
si pomyslel, že je čeká ještě hodně
dlouhá cesta...(úsměv)
●● Na začátku celé dlouhé cesty
byli vaši rodiče. Jak vám pomohli
v začátcích?
„Máte pravdu, bez nich bych ani
tenis nehrál. V tomto směru se mi
podřídili po všech stránkách. Dali

mi, co mohli, a já jim za to nikdy
nepřestanu být vděčný.“
●● Hodně lidí má představu, že
tenisté prožívají báječný život. Cestují, občas si zahrají... Jaká je realita?
„Když hrajete velké turnaje, několikrát obletíte celý svět, to je pravda.
Ale žádná pohádka to není. Tenisté
znají jen hotely, kurty a letiště. Na poznávání zajímavých míst a památek
není čas. Když se vypadne z turnaje
třeba ve čtvrtek, je čas akorát přeletět
na další. Na začátku je to docela fajn,
ale po pár letech to není nic příjemného a do letadla se rozhodně nikdo až
tak moc netěší. Po několika sezonách
se všechno otočí. Na turnajích hráči
tráví pětatřicet týdnů a domovem se
vlastně pro ně stane hotel a naopak.
Přiletíte, vyperete, setkáte se s rodinou a kamarády a zase letíte na druhý
konec světa...“
●● Odměnou jsou ale vysoké finanční prémie na turnajích. Stačí
pár let vydržet a hráč se zabezpečí
na celý život...
„Jistě, peníze jsou zajímavé. Ale to
platí pouze pro hráče z první stovky.
Pokud je tenista ve druhé stovce, je
prakticky na nule. Zvlášť, když jezdí
s trenérem. Pak musí hrát různé ligy,
třeba německou, aby za sezonu něco
ušetřil. Na to, aby se člověk na pár
let finančně zabezpečil, musí být
v první stovce. A to hned několik let. Zkrátka platí, že lepší žebříček znamená lepší
peníze!“
●● Takže je
třeba
hrát
tak, aby měl
jishráč
tou hlavní
soutěž na
grandslamech?
„Přesně tak
to je. Grandslamy jsou
nejlépe dotované. Člověk má
nějaký jistý příjem

a i díky tomu se mu lépe hraje i na
dalších turnajích. Je uvolněnější.
Tak to má nastavené hodně kluků,
které znám.“
●● Vám se to povedlo. Byl jste
dokonce na 71. místě na světě...
„A taky jsem několikrát ze stovky
vypadl. Rozhodně to není tak, že
bych se mohl do konce života jenom válet. (úsměv) Ani by mě to
nebavilo. Jsem zvyklý na aktivní
život.“
●● A bráno ze sportovního pohledu? Jste spokojený s tím, co
jste v tenise dokázal?
„Na své maximum jsem dosáhl
v roce 2006 a bylo to hodně rychlé. Během dvou měsíců se mi podařilo vyhrát několik challengerů
a bylo to. Ani jsem si neuvědomil,
jak se všechno seběhlo. (smích) Při
návratech jsem si však ověřil, že na
úspěch není žádná šablona. Hlavní
je pochopitelně zdraví, ale jen to nestačí. Musíte na opakování dobrých
výsledků mít tenisově, potřebujete
kolem sebe dobré lidi a všechno
do sebe musí zapadnout. Je to jen
pro vyvolené. Tenis hrají tisícovky hráčů a do stovky se jich vejde
jen sto. Tak to je. A já můžu být rád,
že se mi účast v této společnosti
podařila.“
●● Několikrát to vypadalo, že se
můžete posunout i do padesátky.
Proč tato meta nakonec nevyšla?

„Těžko říct, jestli jsem měl na víc.
V něčem ano, v něčem ne. Možná
bych tam mohl nakouknout, kdybych měl více štěstí na los během
grandslamových turnajů. Ale nebylo by to na dlouho. Jsem realista,
nebyl jsem hráč na umístění třeba
ve světové čtyřicítce.“
●● Několikrát vás zabrzdily
zdravotní problémy. Jak těžké
byly návraty?
„(smích) Bylo jich tolik, že už jsem
věděl, co mám při návratu dělat.
Návraty mě zocelily. Ale ten poslední pád už se nedal zastavit. Koleno
bolelo, i lékaři říkali, že to není na
vrcholový tenis, zejména pak na
tvrdém povrchu. Možná, kdybych
měl styl hry jako Karlovič nebo
Isner. Jejich hra šetří síly. Ale já musel všechno odedřít a to už nešlo.“
●● Na největší individuální
úspěchy jste dosáhl v Prostějově,
kde jste třikrát vyhrál UniCredit
Czech Open. Jinde se vám tolik
nedařilo. Proč?
„(úsměv) Vyhrál jsem i pár challengerů mimo Českou republiku, ale je
pravda, že to bylo pokaždé kousek
za hranicemi. Nikdy jsem nějak rád
necestoval, možná v tom to bylo.
Prostějovský turnaj byl ale pro mě
fakt speciální. V klubu jsem strávil
prakticky celou kariéru. Na zápasy
p
vždycky přišla
řada známých kamapřije rodina. Osobně je pro
rádů, přijela

„Tenkrát jsem se
do sestavy do-stal na úkor Ivo
Mináře, kterýý
dostal trest zaa
ych
doping. Jinak bych
tam nebyl. Pakk se
situace otočila a Ivo
byl pro změnu členem vítězného týmu v roce 2012.
Moje šance přišla o rok později.
I s vítěznou tečkou. Asi to tak mělo
být.“
●● Český tenis zažil v posledních
letech řadu týmových úspěchů.
Jaká bude podle vás budoucnost daviscupového a fedcupového týmu?
„Začnu raději holkama. Máme
skvělou generaci hráček, které jsou
navíc mladé a můžou sbírat úspěchy několik let. Skoro se zdá, že
kdyby Petr Pála mohl postavit dvě
sestavy, rozdaly by si to ve finále
o celkové vítězství. (úsměv) U kluků
mám asi jako většina lidí upřímně
obavy. Tomáš Berdych a Lukáš Rosol nebudou hrát věčně. Radek Štěpánek už toho taky moc nestihne.
Je tady Jirka Veselý, na kterém by
tým mohl stát. Moc si přeji, aby se
mu dařilo, protože je to skvělý kluk.
Ale je jeden a to je na Davis Cup
málo. Adam Pavlásek sice odehrál
proti Austrálii výbornou čtyřhru.
Jeden zápas však kariéru nedělá
a čeká na něj ještě hodně práce, aby

„Když hr
h ajete velké turnaje, ně
kolikrát obletíte
celý svět, tto je pravda.
Ale žádná pohádka to
není.
Tenisté znají jen hotely
, kurty a letiště. Furt do
kola.
Na poznávání zajímav
ých míst a památek ne
ní čas.“
mě fantas
fantastické, že se mi podařilo
tento pod
podnik vyhrát hned třikrát.
Hodně si toho cením.“
Vrch
●● Vrcholem
přesto zůstane vítězství v Davisově poháru. Jak
zpětně ho
hodnotíte tento úspěch?
„Měl jsem štěstí, že jsem hrál s generací těc
těch hlavních hrdinů. Bez
Tom Berdycha bychom na
lídra Tomáše
takové úsp
úspěchy nedosáhli. To samé
Ra
platí o Radkovi
Štěpánkovi. Nikdo
jiný by ne
nezvládl rozhodující páté záSrb nebo se Španělskem.
pasy v Srbsku
mu
Na to musíte
mít náturu. Pro mě
osobně je vítězství z roku 2013 spepro
ciální, protože
jsem k němu mohl
m
malou měrou
přispět i na kurtu
Kazach
v Kazachstánu.
Takže jsem nebyl
jenom ččtvrtý hráč napsaný na
papíře.““ (smích)
(s
papíře.
●● Vaše daviscupová historie je
zajímavá Dokonce jste si v roce
zajímavá.
Š
2009 ve Španělsku
zahrál ve fináh
le. Jak hodnotíte
reprezentační
kariéru?

se dostal na žebříčku alespoň do
stovky. A další hráče bohužel nevidím...“
●● Čas ukáže, jaká bude česká
tenisová budoucnost. Co však
budoucnost Jana Hájka v příštích letech. Jak bude vypadat?
„To je otázka, kterou budu řešit
v příštích měsících. Dokud jsem byl
hráč, nemohl jsem se v tom nějak
hrabat, to bych mohl tenis rovnou
zabalit. Teď budu dělat další kroky. Ještě neumím odhadnout, jestli
budu dělat něco u tenisu, nebo
mimo tenis.“
●● Co zkusit trénování?
„Je to první věc, co se nabízí. Ale
musím to promyslet. Dobrý hráč
nemusí být nutně dobrý trenér
a naopak. Trenéřina je hodě náročná. Člověk musí být pořád ve střehu, sledovat nové trendy. Uvidíme.
Dám si chvilku na rozmyšlenou,
a pak se rozhodnu, jakým směrem
se vydám.“

vizitka

JAN HÁJEK
pohledem bosse
„Honza Hájek byl vždycky poctivým tenisovým pracantem, zasloužil se o mnoho našich mládežnických a dalších
titulů, on sám si určitě nejvíce váží chvíle, kdy se v roce
2013 radoval z vítězství v Davisově poháru. Nyní je zbytečné vyjmenovávat, co všechno se Honzovi na dvorci podařilo, kam až se
dostal na žebříčku, jako prostějovský patriot však musím připomenout,
že třikrát vyhrál náš challenger a tím se navždy zapsal do historie prostějovského tenisu. Stará moudrost říká, že když jste pracovitý, naděje vám
vždycky otevře dveře. I proto si myslím, že i v druhé polovině životní kariéry bude Honza úspěšný. Moc mu to přeji.“
Miroslav Černošek,
šéf prostějovského tenisového klubu
a spolumajitel TK PLUS Prostějov

Foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní

✓ narozen 7. srpna 1983 v Olomouci
✓ dnes již bývalý český profesionální tenista, vítěz Davisova
poháru 2013, dlouholetý člen TK Agrofert Prostějov
světovém žebříčku ATP byl nejvýše v listopadu 2006, kdy mu patřilo
✓ ve svět
71. místo
✓ během kariéry vyhrál na okruhu ATP společně s Tomášem Berdychem
čtyřhru na
n turnaji v Dauhá, v singlu triumfoval na deseti turnajích kategorie
challenge
challenger. Je trojnásobným vítězem největšího domácího turnaje UniCredit
Czech Open
Op v Prostějově
✓ na gran
grandslamu se nejdále probojoval v rámci French Open 2007, kdy postoupil do třetího kola
✓ v české reprezentaci debutoval v roce 2009, celkově v Davis Cupu nastousedmi zápasů s bilancí 4:4 ve dvouhře a 1:1 ve čtyřhře
pil do sed
března 2015 oznámil konec své profesionální kariéry. Poslední zápas
✓ 9. břez
odehrál na
n turnaji kategorie Futures v chorvatském Umagu, kde prohrál
Diarrou (677. místo v žebříčku) 7:6, 6:7, 5:7
s Rakušanem
Rakuša
zajímavost: jeho manželkou byla Daniela Bedáňová, taktéž někdejší
✓ zajíma
vynikajíc
vynikající česká tenistka. Po aprílové svatbě z roku 2010 však o dva roky
přišel rozvod..
později p
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Páteční večer patřil slavnostnímu vyhlášení ankety „Sportovec města Prostějova“ za rok 2014

BERDYCHA VYSTŘÍDALA KVITOVÁ, MEZI KOLEKTIVY SE PROSADILI PARAŠUTISTÉ
PROSTĚJOV Tenis i nadále
vládne prostějovskému sportu.
Jen tváře se obměňují. Tomáše
Tomáš
Berdycha totiž na trůně sportovního krále města Prostějov vyKALÁB
střídala Petra Kvitová. Mezi ně se
vklínil parašutista Libor Jiroušek,
jehož úspěch předznamenalo loňské mistrovství světa v tomto
sportu pořádané přímo v Prostějově. To jsou hlavní tváře slavnostního vyhlášení, které se za účasti sportovních i politických celebrit
uskutečnilo uplynulý pátek 20. března v prostorách Hotelu Tennis
Club. Anketu už tradičně pořádá sportovní komise při Radě města
Prostějova ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS.
původní reportáž
pro Večerník

S úderem šesté hodiny přítomné přivítal moderátor večera Tomáš Cibulec (bývalý vynikající profesionální
tenista, dnes manažer TK PLUS)
a předseda pořádající sportovní
komise Rady statutárního města
Prostějova Pavel Smetana. Přivítáni
byli hlavní sponzoři, představitelé
města i první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák.
Zároveň byla oznámena vítězka
„Ceny prostějovských médií“, kterou se stala Petra Kvitová. Za nepřítomnou českou tenisovou jedničku
převzala ocenění Petra Černošková,
šéfka tenisových projektů v místním klubu.
Pak už byly postupně vyhlašovány
hlavní kategorie, čemuž předcházela krátká nominační videa. Mládežnickému týmu roku, kterým se stal
tenisový TK Agrofert napříč všemi
věkovými kategoriemi, předala
cenu náměstkyně primátora Ivana
Hemerková. Jako jeden z nemnoha předávajících vyprodukoval
vlastní sportovní vtip další z primátorských náměstků Jiří Pospíšil.
Vzápětí předal cenu sportovnímu
talentu roku Bonifáci Hájkovi z pa-

rašutistického oddílu Dukla Prostějov, jenž tuto kategorii vyhrál před
orientačním běžcem Ondřejem
Vystavělem a korfbalistou Alexandrem Vyroubalem.
Následoval zlatý hřeb večera
v podobě kulturní vložky a tří
písní populární zpěvačky Ilony
Csákové, přičemž zazněl známý
„Amsterdam“ i vzpomínka na
zpěvačku Juditu Čeřovskou. Třetí
vyhlášenou cenou byl nejlepší trenér včetně trenéra mládeže, kde se
na nejvyšším stupínku umístili Jan
Novák, trenér mládeže florbalistů
SK K2 Sportcentrum Prostějov,
a Zbyněk Choleva, trenér basketbalistů Ariete Prostějov, za nějž
přebíral cenu manažer klubu Petr
Fridrich.
Vše směřovalo k vyhlášení hlavní
kategorie sportovce roku 2014.
K předání cen se na pódium
dostavil primátor Statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák, který hned dvě ceny za první
a třetí místo předával manželům
Černoškovým v zastoupení Petry
Kvitové a Tomáše Berdycha. Jediný sportovec osobně zastoupe-

ný byl druhý v pořadí parašutista
Libor Jiroušek.
K předávání cen výhercům kategorie Sportovní tým roku 2014 byl přizván první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, který
přítomné pozdravil jménem hejtmana Rozbořila. Za vítěznou Duklu
Prostějov převzal cenu Jan Matula.
Stříbrnou a bronzovou příčku obsadily týmy TK Agrofert a VK AGEL.
Dva neprofesionální sportovce roku,
cyklistu Františka Kocourka a hokejbalistku Michaelu Rullovou, ocenil poslanec Parlamentu ČR Pavel
Houdek.
Cenu sportovní komise předal
Burze volného času Sportcentra-DDM předseda Pavel Smetana.
Nově ustavenou cenu Fair-play
Sportovní srdce si převzal dlouholetý předseda basketbalového
oddílu Vladimír Běhal, který se
nesmazatelně zapsal do historie
tohoto sportu na půdě našeho
města. Člen Rady statutárního
města Prostějova Jaroslav Šlambor
ocenil sportovní událost roku 2014,
kterou byl bezesporu světový šampionát v parašutismu.
Závěrečnou kategorií, kterou předal
opět primátor města, bylo uvedení dalšího sportovce do Síně slávy
prostějovského sportu. Oceněnou
byla tentokrát dáma, volejbalistka
Eva Krupová, která od roku 1972 reprezentovala naši zemi a vybojovala
druhé místo na mistrovství Evropy.
Úplný závěr slavnostního večera patřil charitě. Symbolický šek
na částku 10.000 Kč si převzala
ředitelka Obchodní akademie
v Prostějově Eva Lošťáková
u příležitosti loňského 120. výročí založení této školy.

BYLI JSME
U TOHO
Při ocenění nejlepších sportovních týmů se na pódiu sešli zástupci parašutistického, tenisového a volejbalového oddílu.
Ceny jim předával náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák (druhý zleva).
Foto: Josef Popelka

jak letošní roèník vidìl hlavní organizátor Pavel Smetana
K ... počtu a druhům jednotlivých kategorií
„Je každoročně vysoký, ale snažíme se je pokaždé obohacovat a vylepšovat. V minulosti jsme přidali
třeba kategorii neprofesionálního sportovce, letošní novinkou byla cena Fair-play. Cítili jsme, že je
třeba ocenit lidi, kteří se sportu dlouhodobě věnují, byť už v současnosti třeba nejsou vyloženě aktivní. Mám za to, že čím víc osobností oceníme, tím větší inspiraci vytváříme pro následující generace
sportovců našeho města.“
K ... zastoupeným sportům
„Tenis má v Prostějově obrovské jméno a proti hvězdám typu Kvitové nebo Berdycha se těžko hledá nějaká protiváha. Vzhledem k tomu, že se v našem městě loni pořádalo mistrovství světa v parašutismu a zaznamenali jsme v něm
významné úspěchy, objevili se zástupci tohoto sportu mezi oceněnými. Snažíme se o jakousi míru vyváženosti, proto
máme různé kategorie jak v profesionálním, tak neprofesionálním sportu.“
K ... průběhu večera
„Je důležité, jestli byli spokojeni návštěvníci večera i samotní ocenění, kteří se sportu po celý uplynulý rok věnovali. My
ostatní jsme jen ti, kteří se snaží mezi nimi vybrat ty nejlepší, nebo je - politici a sponzoři - nějakým způsobem podpořit.“
K... osobní neúčasti oceněných
„Termín pro předání se velmi špatně vybírá, a jelikož je zde hodně vrcholových sportovců, není možné zajistit jejich
větší účast na předávání cen. Vždy však cenu přebírá někdo z rodinných příslušníků, případně klubu, a k oceněným
se všechny ceny dostanou.“

Výsledky 11. roèníku ankety Sportovec mìsta Prostìjova za rok 2014
MLÁDEŽNICKÝ TÝM
1. TK Agrofert (všechny kategorie)

TALENT ROKU
1. Bonifác Hájek
(parašustismus, Dukla Prostějov)
2. Ondřej Vystavěl (orientační běh)
3. Alexandr Vyroubal (korfbal)
SPORTOVEC PROSTĚJOVA
1. Petra Kvitová
(tenis, TK Agrofert)
2. Libor Jiroušek
(parašutismus, Dukla Prostějov)
3. Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert)

2. Raftaři Tomi-Remont (junioři)
3. SKC TUFO
TRENÉR/TRENÉR MLÁDEŽE
Jan Novák
(florbal, K2 Prostějov mládež)
Zbyněk Choleva
(basketbal, Ariete Prostějov)

SPORTOVNÍ TÝMY
NEPROFESIONÁLNÍ SPORTOVEC ROKU
1. Dukla Prostějov (parašutismus)
František Kocourek (cyklistika)
2. TK Agrofert (tenis)
Michaela Rullová (hokejbal)
3. VK AGEL (volejbal)
CENA SPORTOVNÍ KOMISE
FAIR-PLAY – sportovní srdce
Burza volného času Sportcentra
Vladimír Běhal (basketbal/volejbal)
SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU
SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU
MS v parašutismu
Eva Krupová (volejbal)
SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ: Petra Kvitová
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O kulturní zážitek se postarala stálice české populární Miroslav Černošek se svou chotí Petrou Černoškovou v Ředitelka Obchodní Akademie Eva Lošťáková
odnesla
cenuu v podobě deseti
orun.
denního zájezdu an ostrov Elba.
hudby Ilona Csáková
zastoupení doprovodili stříbrného Libora Jirouška.
symbolický šek v hodnotě deset tisíc korun.

EVA KRUPOVÁ: „Hrát za národní tým pro nás byla čest!“
PROSTĚJOV V první polovině
sedmdesátých let se vypracovala z Prostějova až do národTomáš
ní reprezentace ve volejbale.
Nejprve do té juniorské, posléKALÁB
ze i do ženského reprezentačního výběru. Na mistrovství Evropy s ním v roce 1972 získala
stříbrné medaile, byla vyhlášena i nejvšestrannější hráčkou.
Podle svých slov se ale vrcholový sport před čtyřiceti lety
a dnes nedá vůbec srovnávat... Co dál prozradil v exkluzivním
interview Večerníku?
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
pro Večerník

Co pro vás znamená vstup do
síně slávy prostějovského
sportu?
„Ocenění města Prostějova pro mě
znamená hodně, protože za socia-

lismu jsme se jej příliš nedočkali.
(úsměv) Vše jsme dělali v podstatě
pouze z lásky ke sportu a takříkajíc
zadarmo. Jsem tedy ráda, že si na
mě po těch čtyřiceti letech někdo

vzpomněl. Tenkrát jsem sportu věnovala vše, dá se říci, že i zdraví.“
Na co ze své sportovní kariéry vzpomínáte nejraději?
„Nejvíc si vážím vyhlášení nejvšestrannější hráčkou na mistrovství
Evropy juniorek v roce 1973. Nehledě na to, že jsem mohla hrát za
národní družstvo, což byla za našich
dob meta nejvyšší. Dnes o to někteří sportovci nestojí, ale pro mě to
byla obrovská čest a udělala jsem
pro to maximum. Všechny bychom
tenkrát nechaly na hřišti život.“
Co pro vás znamená sport
v životním kontextu?
„Sportu jako takového si velmi cením a jsem ráda, že jsem se k vo-

lejbalu dostala. Dal mi příležitost
trávit volný čas někde jinde, než
s cigaretami či alkoholem, což byl
i v tehdejší době fenomén. Volejbal mě naučil pevné vůli, morálce,
vytrvalosti. Dalo mi to do života
hodně pozitivního, nic nevzdávám,
všechny následující těžkosti jsem
překonávala snáz právě díky tomu,
co jsem se naučila ve vrcholovém
sportu.“
Jak se změnil volejbal od
vašich dob do současnosti?
„Z mého pohledu se tehdy a teď
dost těžko porovnává, všechno jde
kupředu. Jak technika, tak sport
jako takový. Řekla bych, že tenkrát
sportovci udělali pro tu svou dis-

ciplínu maximum, co v nich bylo,
to ze sebe vydali. Neměli jsme ty
možnosti, které se před sportovci
otvírají dnes. Neměli jsme třeba
ponětí o tom, co to je zdravá výživa a ani o odpovídající zdravotní
péči. Jako benjamínek týmu
jsem třeba čekala, až se na mě
u maséra dostane
místo, a kolikrát jsem
se k němu nedostala vůbec. A právě i díky těmto
v dnešní době samozřejmostem je sport jinde, než
byl v naší době.“

Foto: Josef Popelka
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RYCHLÝ RODÁK Z PROSTĚJOVA JE ZNOVU V REPREZENTACI ČR
Útočník Eisbärenu Berlín Petr Pohl se dostal do výběru v začínající přípravě na MS
VEČERNÍK
PROSTĚJOV Bylo to trochu překvapení, když se osmadvacetiletý hokejista a
rodák z Prostějova Petr Pohl dostal loni
na podzim z německé ligy do národního
týmu České republiky pro finský turnaj
Euro Hockey Tour Karjala Cup 2014.
A nyní ho reprezentační trenér Vladimír Růžička nominoval opět, přičemž
o tak nečekaný krok už zdaleka nejde.
Univerzálnímu útočníkovi, který za mládežnické nároďáky odehrál v minulosti
plných sedmadvacet utkání a v součtu s
poslední Karjalou absolvoval celkem šest
zápasů za seniorský výběr ČR, totiž vyšla
skvěle i končící klubová sezóna 2014/15.
183 centimetrů vysoký plejer se na ni vydal z Karlových Varů do Eisbärenu Berlín,
kde během osmapadesáti střetnutí (liga

Krajíèek má smlouvu,
ale na MS nepojede
Prostějov (son) - Jedna dobrá zpráva ho potěšila,
druhá smutná naopak zarmoutila. Hokejový rodák z Prostějova Lukáš Krajíček sice má jistotu dalších dvou let působení v (převážně) ruské KHL,
ale současně přišel vinou zdravotních problémů
o účast na letošním mistrovství světa v domácím
prostředí.
V aktuální sezóně působil dvaatřicetiletý obránce
v běloruském Dynamu Minsk, kde si odkroutil už
čtvrtý soutěžní ročník v řadě za sebou. A své působení na postsovětském území si ještě prodlouží,
neboť právě v minulých dnech podepsal s tamním
klubem novou dvouletou smlouvu až do jara 2017.
Zároveň se však musel trenérovi české reprezentace Vladimíru Růžičkovi omluvit z přípravy na
květnový světový šampionát v Praze a Ostravě.
„Důvodem jsou Lukášovy dlouhodobé potíže
s ramenem, které teď musí vyřešit. Prostě není úplně
v pořádku a já můžu s výhledem k mistrovství nominovat pouze zcela zdravé hráče,“ vysvětlil Růžička.

Vìtšina Jestøábù
má dovolenou
Prostějov (son) - V poslední únorový den sehráli
prostějovští hokejisté svůj závěrečný duel v první
lize mužů 2014/2015, počátkem března následně
odevzdali výstroj i výzbroj. A většina členů hráčského kádru, který v barvách LHK Jestřábi uzavíral
skupinu o záchranu, hned poté zamířila na dovolenou. Výjimkou jsou plejeři, jež si letošní sezónu
prodlužují ve vyšších soutěžích (například Matouš
Venkrbec za Pardubice, duo David Cienciala - Radim Matuš za Třinec), nebo se tréninkově připojili
k jinému klubu, aby neměli tak dlouhou pauzu a ještě na sobě pořádně mákli (například Juraj Šimboch
s Třincem).
Všichni ostatní mají volno, jehož délka zatím nebyla
oddílovým vedením specifikována. Stejně tak zůstává utajeno i aspoň základní složení mužstva pro
příští prvoligový ročník a rovněž personální podoba
realizačního týmu včetně toho, zda hlavním koučem zůstane Zdeněk Čech. Konkrétní informace by
v tomto směru měly přinést až nejbližší týdny.

+ Champions League) posbíral plných 51
bodů za 25 gólů a 26 asistencí!
Kolektivně se však „Ledním medvědům“
v aktuálním ročníku příliš nedařilo, když po
základní části obsadili coby sedminásobní
mistři své země (naposledy 2013) až deváté
místo a následně vypadli hned v předkole play
off. Jenže jak se říká: všechno špatné je zároveň
i pro něco dobré. V případě vítkovického odchovance se tím otevřela možnost naskočit
hned od začátku do přípravy českého mančaftu před nesmírně lákavým mistrovstvím
světa v domácím prostředí. Úvodní kemp
přitom započal již v průběhu minulého týdne
ve Velkých Popovicích.
„Zahrát si šampionát v Praze před vlastními fanoušky, to by bylo splnění krásného
snu. Je mi jasné, že naše republika má spoustu

špičkových hokejistů a prosadit se do konečné nominace pro samotný turnaj je v mém
případě dost nepravděpodobné. Na druhou
stranu nemám co ztratit a nemusím se ničím
stresovat, prostě jen zkusím štěstí. Každý
den s nároďákem budu makat na absolutní maximum a uvidím, co přijde. Čím déle
v mančaftu zůstanu, tím lépe pro mě,“ řekl
Petr Pohl, jenž se kouči Růžičkovi před čtyřmi měsíci ve Finsku rozhodně osvědčil nejen
díky jedné přihrávce na gól i plusovému bodu
v hodnocení účasti na ledě.
Třebadojdekpodobnémupřekvapeníapoctivý pracant pocházející z našeho města se stane
součástí mužstva i pro dlouho očekávané mistrovstvísvětanavlastnímledě.JakoloniOndřej
Vitásek, současný obránce Bílých Tygrů z Liberce...
(son)

Kumstát v semifinále extraligy, Cetkovský naopak skončil
PROSTĚJOV Kdo pozorně sleduje český vrcholový hokej, ten ví, že prostějovský
region má své hráčské zastoupení i v play
off vrcholícího ročníku extraligy mužů
2014/2015. Do čtvrtfinále šlo celkem sedm
plejerů úzce propojených s Prostějovem
a hned tři z nich oslavili semifinálový postup!
Navíc čtvrtý je stejné extázi velice blízko.
Jako první se radoval rodák z Prostějova Petr
Kumstát díky tomu, že jeho Sparta Praha vyřadila Hradec Králové naprosto hladce 4:0 na
zápasy. Téměř dva metry vysoký útočník se
na tom výrazně podílel čtyřmi kanadskými
body za tři góly a jednu asistenci, z hodnocení účasti na ledě vyšel s bilancí +2. „Takhle
rychlou sérii jsme samozřejmě nečekali, tím
větší máme radost. Postupem do semifinále
však pro nás nic nekončí, protože chceme titul. A máme dost kvalitní i soudržný mančaft
k tomu, abychom se o něj porvali,“ řekl bojovně naladěný Kumstát po bleskovém skolení Mountfieldu. A byl to právě on, kdo si

ve třetím i čtvrtém duelu série na východě
čech připsal vítěznou branku!
V pátek večer následovali zkušeného Prostějováka mezi elitní klubové kvarteto ČR také
dva mladí hokejisté z Třince, kteří v letošní
sezóně nastupovali v 1. lize za LHK Jestřábi.
Oceláři měli spoustu práce s přemožením rozjeté Mladé Boleslavi 4:1 na utkání a jak David
Cienciala, tak Radim Matuš měli na vydřeném
úspěchu favorita navzdory svému nízkému
věku nemalou zásluhu. Prvně jmenovaný trefil
dva góly a měl +2, jeho parťák přihrál na jednu
branku a dosáhl +1. „Ohromně si ceníme, že
i v play off dostáváme prostor na ledě. Maximálně se snažíme tuhle důvěru nezklamat
a svou šanci využít, snad nám to vychází,“
shodli se vysmátí Cienciala s Matušem.
Pořádnou řežbu zažívá ve čtvrtfinále jiný forvard
Antonín Honejsek, jenž coby prostějovský odchovanec v dresu Komety Brno přispěl k vyrovnanému stavu série se Zlínem 3:3. Pro Tondu je
tohle moravské poměřování o řád pikantnější

tím, že ještě v minulém ročníku nastupoval za
PSG. Hlavně od fanoušků z Baťova města tak
dostává co proto, ovšem to mu nezabránilo
enormně bojovat i vsítit jednu vítěznou trefu,
čímž se ambiciózní brněnský soubor dostal na
dohled top čtyřky. Rozhodující bitva číslo sedm
se hraje právě dnes a teprve její výsledek určí
přesné složení semifinálových dvojic.
Každopádně svůj medailový sen již museli
dosnít tři členové pardubického ansámblu,
jenž padl se silným Litvínovem 1:4 na střetnutí. Obránce Karol Korím chodící letos hrát
na střídavé starty z HC ČSOB za Jestřáby se
v extraligovém play off příliš neprosadil, když
ve třech absolvovaných duelech nebodoval
a v hodnocení účasti na ledě se dostal do záporných čísel –3. Útočník Matouš Venkrbec
jako kmenový člen LHK byl individuálně
mnohem úspěšnější díky tomu, že v průběhu
devíti vyřazovacích mačů (včetně předkola)
zaznamenal čtyři body za dvě branky a dvě
přihrávky při bilanci –1. A jiný ofenzivní hráč,

Foto: Internet

obrovitý rodák z Prostějova Jiří Cetkovský připojil za šest absolvovaných mačů dvě asistence
a zůstal v +/- na nule. A Pardubice včetně tria
„našich“ hokejistů vypadly.
(son)

„Odešel bych jedině, kdyby měl KLUB ZÁJEM MĚ PRODAT,“
uklidňuje fanoušky na chvíli pardubický forvard Matouš Venkrbec
PARDUBICE, PROSTĚJOV
V postupové sezoně si Matouš
pro Večerník
Venkrbec udržoval průměr víJiří MOŽNÝ
ce než bodu na zápas. Jako levé
křídlo nejúdernější formace nastřádal včetně play off a baráže osmadvacet branek, k nimž přidal
čtyřiapadesát asistencí. Nebylo tedy divu, že v létě si jej tehdejší
nový hlavní kouč JestřábůTomáš Sršeň vybral jako prvního centra.
Venkrbec se hned přihrávkou se podílel na úvodní jestřábí brance
v nováčkovské sezoně mezi prvoligovou smětánkou. Následně
se však i vinou zranění dlouho trápil, ve druhé nejvyšší soutěži se
nemohl prosadit. Vše se zlomilo až ve skupině o udržení, která mu
přinesla hned devět kanadských bodů včetně čtyřbodového večera proti Mostu. Těsně před koncem přestupového období si ho
v rámci střídavých startů vybraly Pardubice, díky čemuž si odbyl
extraligovou premiéru v kariéře a pomohl mužstvu do čtvrtfinále.
Tam už ovšem jeho nové mužstvo skončilo a stejně tak tedy dopadla sezóna i pro Matouše Venkrbce. Toto naše interview se však
rekrutovalo výhradně na prostějovské počínání...
Exkluzivní rozhovor

●● O udržení první ligy jste bojovali až téměř do posledního zápasu.
Jaké pocity ve vás ročník zanechal?
„Hlavní bylo, že jsme se zachránili,
i když to v jednu chvíli nevypadalo
vůbec dobře. Je to taková spokojenost, ale neřekl bych důvod k oslavám. Spíše taková úleva, něco, nad
tím co mělo být samozřejmostí, ale
pak se ukázalo, že nebude tak jednoduché... Takže spokojenost ano, ale
už s myšlenkami na příští rok, abychom ho lépe zvládli.“ (úsměv)
●● Co jste vy osobně očekával od
první ligy a jak se záměry naplnily?
„Byl jsem obezřetnější, ale nečekal jsem, že budeme hrát o sestup,
spíše že bychom se mohli porvat
o předkolo play off. Věřil jsem, že na
to máme. Těžko říct, čím to bylo, že
nám sezóna tak krutě nevyšla. Možná špatný začátek, možná samotná
velká očekávání... Těžko se celkový
průběh hodnotí a hledá nějaká příčina.“

●● Spoustu zápasů jste vynechal
kvůli zranění. Jaký to tedy byl ročník přímo pro vás?
„No, asi to tak koresponduje s týmovou sezonou... Nebyla to žádná sláva,
určitě nenaplnil moje očekávání. Každý tým potřebuje jednu lajnu, která
bude pravidelně bodovat, takovou
pětku jsme u nás nenašli. A samotná
zranění byla velice nepříjemná. Zpočátku sezony jsem se cítil velice dobře,
věřil jsem, že se do toho dostaneme,
ale kolem osmého kola jsem se zranil
a koleno mě hodně ovlivňovalo i potom. Cítil jsem, že to není ono. A sotva
se člověk dostal do nějaké psychické
pohody, tak přišel otřes mozku, i když
jsem kvůli němu absentoval jen na
čtrnáct dní. Dá se říct, že až v play out
jsem se trochu dostal do pohody.“
●● Takže je škoda, že sezona zrovna
končí?
„Je to tak. I když samozřejmě její průběh byl pro nás vypjatý, takže na jednu
stranu jsme rádi, že vše už je za námi

a můžeme začít odznova s čistým ští-tem. Na druhou stranu je ale fakt ško-da, že jsme se nedostali dál...“
●● Co si z letoška můžete vzít jako
o
ponaučení do dalších ročníků?
„No, já osobně to, že musím na soběě
ještě víc pracovat než dosud. Náročnostt
první ligy je docela velká, a pokud chce-me uspět, musíme každý začít u sebee
a připravit se co nejlépe. Po vítězné vlněě
ve druhé lize jsme si vše představovalili
trochu jednodušší, ale realita byla jiná!“
●● Mohla svoji roli sehrát i únava,,
kdy minulá sezona byla dlouhá,,
pak následovala netradičně ča-d
sově náročnější příprava a hned
start první ligy?
„Těžko říct. Každý na to má nějakýý
m
názor, já si něco takového netroufám
á,
hodnotit. Příprava sice byla náročná,
vale dle mého je to potřeba. V kolektivním sportu je to trochu obtížnější, pro-tože každý má nějaké potřeby a najítt
optimální hladinu je umění. Mohlo too
sehrát roli, ale jde jen o spekulace.“
●● V průběhu ročníku se v Prostějově vystřídalo několik trenérů. Pozoroval jste velké změny?
„Každý trenér přinesl nový impulz
a něco nového, na druhou stranu nemohl a ani nechtěl měnit všechno.
Kdybych to úplně zjednodušil, tak pánové Sršeň, Zachar i Jirka Vykoukal byli
emotivnějšími typy, na druhou stranu
Zdeněk Čech vnesl do kabiny jistý klid.
A oboje má svoje. Ani jedno není ideál, ale přitom je to potřeba. (úsměv)
A možná když už jsme nedokázali reagovat na agresivnější způsob, tak přišlo
zase uklidnění a prospělo nám to. Je to
velká alchymie. Jak k týmu přistupovat, co na něj platí, jestli potřebuje tým
uklidnit, nebo vyburcovat...“
●● Loňskou sezonu jste strávil na
levém křídle, teď z vás byl centr.
Kde se cítíte lépe?

„Určitě uprostřed jako centr. Je to ale
y
o domluvě v lajně, když si hráči vyhoví, je to super. Nakonecc
to s Lukášem Luňákem, s nímžž
jsem hrál

“
nejvíc, bylo tak, že jsem byl napůl
levé křídlo a napůl centr, bránil ten,
kdo byl blíž. V Prostějově jsem se naučil být univerzálem, dříve jsem hrál
jen centra a dopředu, teď si troufnu
říct, že bych mohl naskočit kdekoliv.“
(úsměv)
●● Měl jste tři roky pauzu, přesto
jste naskočil do první ligy a teď
i do extraligy. Neříkáte si, kde
byste mohl být, kdybyste tehdy
neskončil?
„Já si myslím, že bych byl v blázinci. (smích) Byl jsem úplně vyhořelý
a neměl jsem hokej rád! Určitě bych
nebyl nikde dál, než jsem teď, o tom
jsem přesvědčen. Nikdy jsem o svém
rozhodnutí nezapochyboval, když to
tak zpětně hodnotím. Musím si přiznat, že to bylo dobře a možná i díky
tomu jsem tam, kde teď jsem.“

no se mi daří, mám práci, která mě baví,
jsme zdraví. Když je člověk schopen
a ochoten podívat se na svůj život s nadhledem, nevidět třeba jen hokej, a zamyslí se nad sebou, tak musí konstatovat, že je tu třeba jedna jediná věc, která
se mu nedaří, ale nemůže z toho zoufat.“
●● Uvažujete již nad volnem a dovolenou?
„Myslím na to, ale mám trošku obavu.
Jak mi skončí sezona v Pardubicích
(rozhovor vznikal v průběhu čtvrtfinálové série extraligy - pozn.red.), tak
mě čeká rychlé dopisování diplomky
a škola, kterou jsem dlouho odkládal.

Kdybych neměl od hokeje tu pauzu,
tak bychbyl už v blázinci. Byl jsem
úplně vyhořelý a neměl jsem hokej rád!

●● Nyní vás chuť do hokeje neopouští?
„Ne, i když sezona byla náročná a hrálo
se o sestup. Radost šla trochu stranou,
ale přesto tam byly dobré okamžiky
a člověk si může každý den na tréninku
v kolektivu najít něco pěkného, proč na
trénink jít a proč ten hokej vlastně dělá.
To je něco, co mi před pár lety chybělo.
Teď už se prostě na hokej dívám trochu
s nadhledem.“
●● Kde tedy berete tolik klidu,
nadhledu, pozitivní energie?
„Možná zdání klame a vše je dáno tím,
že nedávám emoce tak najevo... (úsměv)
Někdy se s tím člověk rve, třeba když
vysoko prohráváte, což prožívá každý.
Někdo to ale dává najevo víc a někdo míň. Ale musím říct, že jinak jsem
v životě klidný člověk, nemůžu si na nic
stěžovat. Mám šťastnou rodinu, všech-

Takový poslední hřebíček do studia.
Státnice už mám hotové, potřebuji ale
ještě napsat práci. Tak asi bude vypadat
moje volno... (smích) Věřím ale, že si
s manželkou a dcerou najdeme aspoň
nějaký víkend, abychom někam vyrazili po Česku a já jim tak vynahradil, že
letošní sezóna byla náročná.“
●● Jak jste daleko se zmíněnou studijní prací a jaké téma píšete?
„Jsem asi v polovině. Je to práce na teologické fakultě a snažím se propojit
oblast víry a sportu, tedy jestli vrcholový sportovec může být křesťanem,
za jakých podmínek a tak dále.“
●● Očekáváte, že ro příští sezónu
zůstanete v Prostějově?
„Počítám s tím. Nic jiného asi ani
nepřipadá v úvahu. Jsem prostějovským hráčem a odešel bych jedině,
kdyby klub měl zájem mě prodat. Já
jsem v Prostějově spokojený, líbí se
mi tam a věřím, že práce, kterou jsme
tam započali, ještě nekončí.“

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
DOROSTENCI SOKOLA I ZAHÁJILI NOHEJBALOVOU SEZONU TŘETÍM MÍSTEM V SEMILECH VEČERNÍK

SEMILY Nohejbaloví dorostenci
TJ Sokol I Prostějov mají za sebou
úspěšný vstup do letošní sezony.
V Semilech proběhl první bodovaný turnaj v rámci dlouhodobé
soutěže pod názvem Pohár českého
nohejbalového svazu dorostu 2015.
Tohoto podniku se v rámci přípravy
na letošní ročník dorostenecké extraligy zúčastnil i obhájce celkového prvenství z loňského roku Sokol

I Prostějov v sestavě Ftačník, Roba,
Příhoda pod vedením Richarda
Beneše a trenéra Petra Matkulčíka. Právě ten bude v letošní sezoně
z důvodů pracovního vytížení stávajícího kouče Beneše vykonávat
funkci hlavního trenéra dorostu.
Soutěž proběhla dle rozpisu soutěže ve trojicích a prostějovské trio si
v základní skupině vedlo skvěle, když
všechna tři utkání vyhrálo bez ztráty

Pøehled prostìjovských utkání v BOTAS dorostenecké lize:
Neděle 5. dubna:
Neděle 24. května:
Sokol I Prostějov - Zbečník.
Zbečník - Sokol I Prostějov.
Neděle 12. dubna:
Neděle 31. května:
Chabařovice - Sokol I Prostějov.
Sokol I Prostějov - Chabařovice.
Neděle 19. dubna:
Neděle 14. června:
Sokol I Prostějov - Karlovy Vary.
Karlovy Vary - Sokol I Prostějov.
Neděle 26. dubna:
Neděle 21. června:
České Budějovice - Sokol I Prostějov. Sokol I Prostějov - České Budějovice.
Neděle 3. května:
Neděle 28. června:
Sokol I Prostějov - Start Praha.
Start Praha - Sokol I Prostějov.
Neděle 10. května:
Neděle 30. srpna:
NK Zvěrkovice - Sokol I Prostějov. Sokol I Prostějov - NK Zvěrkovice.
Neděle 17. května:
Neděle 6. září:
Sokol I Prostějov - Sokol Modřice. Sokol Modřice - Sokol I Prostějov.

KORFBALISTÉ SKONČILI ZNOVU PÁTÍ
Prostějov (son) - Posledními dvojzápasy skončila základní část české
korfbalové extraligy dospělých
2014/2015. Výběr SK RG Prostějov
zajížděl k závěrečným duelům do
Kolína a věděl, že v případě dvou
vítězství skočí na čtvrté místo tabulky právě před Středočechy. Tím
by Hanáci premiérově v klubové
historii pronikli do elitní republikové čtyřky, současně by si poprvé

zahráli play off o medaile.
Prostějovský tým však bohužel v obou
utkáních podlehl, když jej domácí porazili poměrně jasně 17:11 (11:6) a 20:12
(10:2) díky mnohem lepším úvodním
poločasům. Za SK RG skórovali: Vyroubal 5, Uherka 4, Havlová 3, Šnajdr, Lužný,
Tichý, Marek a Ambrosová 2, Šťastná 1.
Korfbalisté tudíž skončili v elitní soutěži
ČR opět pátí, což je už jejich tradiční
umístění.

KONEČNÁ TABULKA PO 16. KOLE


Tým

1.
2.
3.
4.
5.

Brno, KK
Znojmo Modří Sloni
České Budějovice, KCC Sokol
Kolín, VKC
Prostějov, SK RG

Z

V

R

P

Skóre

Body

16
16
16
16
16

13
9
7
6
3

1
1
0
1
1

2
6
9
9
12

375:262
320:305
304:319
296:334
252:327

27
19
14
13
7

POZOR, AKCE TRVÁ UŽ JEN 9 dnů
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

OBJEDNÁVEJTE

na e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433, mob.: 608 723 860

setu. Postupně hráči Sokola I porazili celek NK Zvěrkovice, Dynama
České Budějovice „B“ a Sk Kotlářky Praha. Ze skupiny postoupili do
čtvrtfinále soutěže z prvního místa,
což jim zaručilo solidní los. „V boji
o postup do semifinále kluci doslova
sestřelili mladý celek Sokola Zbečník,
když svému soupeři povolili uhrát jen
několik míčů! Následně ovšem padla
kosa na kámen, neboť naším soupeřem byl tým NK Šacung Benešov
s výborně a především tvrdě smečujícím vysokým smečařem. Ten měl
navíc výhodu malého herního prostoru mimo hřiště, což značně ztížilo
jeho obranu,“ ohlédl se za vystoupením Richard Beneš. Nakonec také
po velkém boji vyhrál právě Šacung
a poslal tak prostějovský tým k boji
o 3. místo v turnaji. Zde už hráči Sokola I již nezaváhali, bezpečně zvítězili nad „A“-týmem Dynama České
Budějovice, a připsali si tak první cenné body do výše uvedené pohárové
soutěže.

pøehled prostìjovských utkání v 1. lize mužù:
Sobota 4. dubna, 10.00:
Sobota 9. května:
Sokol I Prostějov - AC Zruč-Senec. AC Zruč-Senec - Sokol I Prostějov.
Sobota 11. dubna:
Sobota 16. května, 10.00:
NK Nohejbal Žatec - Sokol I Prostějov. Sokol I Prostějov - NK Nohejbal Žatec.
Sobota 18. dubna, 10.00:
Sobota 23. května:
Sokol I Prostějov - Start Praha.
Start Praha - Sokol I Prostějov.
Sobota 25. dubna:
Sobota 30. května, 10.00:
NK Radotínský - Sokol I Prostějov. Sokol I Prostějov - NK Radotínský.
Pátek 1. května, 10.00:
Sobota 13. června:
Sokol I Prostějov - Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou - Sokol I Prostějov.
Sobota 2. května:
Sobota 20. června, 10.00:
Sparta MSEM Přerov - Sokol I Prostějov. Sokol I Prostějov - Spartak Přerov.
Pátek 8. května:
Sobota 27. června, 10.00: Sokol I
Avia Čakovice „B“ - Sokol I Prostějov. Prostějov - Avia Čakovice „B“.

„Cením si nejen zisku bodů, ale především předvedené hry, která je příslibem pro další náročnou část sezony. Ftačník i Roba byli hráči na svých
místech, podali velmi dobré výkony
a pokud se vyvarují někdy zbytečně uspěchaných míčů, mohou hrát
i v základu celku první ligy. Nahrávač
Příhoda rovněž nezklamal mou důvěru, je velmi perspektivní i pro mužský

výběr,“ konstatoval lodivod Beneš
a osvětlil změnu na trenérském postu.
„Dorosteneckou kategorii bude mít
letos při zápasech na starost Petr
Matkulčík, který je mým asistentem
již řadu roků a kluky zná velmi dobře.
Já se budu vzhledem k mému pracovnímu vytížení věnovat prvoligovému
týmu v boji o záchranu této soutěže
do dalších roků.“
(pk)

Zlatá tretra uvidí závody
v netradičních disciplínách
OSTRAVA Tři závody v netradičních
disciplínách
uvidí diváci atletického mítinku Zlatá tretra a v hned
ve dvou z nich se představí
úřadující haloví mistři Evropy z Prahy. Vítěz „čtvrtky“ Pavel Maslák poběží ve
Vítkovicích třístovku, Jakub Holuša si místo patnáctistovky vyzkouší kilometr.
„Chceme lidem nabídnout něco jiného, než co lze vidět na každém mítinku Diamantové ligy. Na úvod sezony se tyto netradiční tratě oběma atletům hodí, než
znovu přesednou na svoji klasiku,“ objasnil Alfons
Juck, sportovní manažer Zlaté tretry. Další netradiční disciplínou bude běh na 600 metrů. Na startu se
26. května představí David Rudisha, nejlepší osmistovkař atletické historie.
Hvězdné obsazení bude mít oštěp žen. Ve startovním poli se představí Barbora Špotáková, pořadatelé
jednají i s jejími soupeřkami Marií Abakumovovou
a Christine Obergföllovou. „Bude to takový závod
maminek,“ uvedl s úsměvem Juck.
Zlatá tretra má nyní potvrzeno sedm atraktivních
jmen: Renaud Lavillenie, Bohdan Bondarenko, Anita Wlodarczyková, Vítězslav Veselý, Pavel Maslák,

Jakub Holuša, Anežka Drahotová. Stále se jedná
o účasti Usaina Bolta. „Rozhodne se po prvních starJamajce, komentoval průtech na Jamajce,“
ednání sportovní manažer
běh jednání
tretry
(lv
Zlaté tretry.
(lv)

O
OHLÁŠENÉ
HVÌZDY
ZLATÉ TRETRY OSTRAVA
(25. a 26. kvìtna)

Renaud Lavillenie (skok o tyči)
David Rudisha (600 m)
Barbora Špotáková (oštěp)
Bohdan Bondarenko (výška)
Pavel Maslák (300 m)
Jakub Holuša (1000 m)
Vítězslav Veselý (oštěp)
Anita Wlodarczyková (kladivo)

Berdych má
dalšího kondièáka…
Indian Wells, Prostějov (son) Tenista TK AGROFERT Prostějov
Tomáš Berdych to s ještě větším
pozvednutím úrovně své hry i případným útokem na grandslamový
titul myslí pekelně vážně. Svědčí
o tom další doplnění jeho v zimě
změněného realizačního týmu,
do kterého čerstvě přibyl druhý
kondiční trenér Jez Green.
Zkušený britský specialista se na
profesionálním okruhu pohybuje
už přes dvacet let a plných sedm
p p
roků (2007 až 2014) spolupracoval
s Andym Murrayem. Úzce se tedy
podílel na jeho průniku do absolutní světové špičky žhavých adeptů na
zisk nejcennějších trofejí, což by nyní
rád dokázal právě devětadvacetiletý
rodák z Valašského Meziříčí. „Jez
se stal trvalým členem mého
trenérského týmu, nejde o žádnou
zkoušku. Angažoval jsem ho, aby
mě fyzicky posunul ještě dál,“ uvedl
Berdych na vysvětlenou.

Kuželkáøe Pøemyslovic
nemine sestup
Prostějov (son) - Kuželkáři
Kuželkáři TJ Sokol
Přemyslovice coby tradiční účastník
druhé nejvyšší české soutěže v mužské
kategorii nezadržitelně míří k sestupu
o patro níž. V aktuálním ročníku
druhé ligy, skupiny „B“ se jim totiž
výsledkově nedaří, z dosud odehraných devatenácti střetnutí získali jen
8 bodů, a byť jejich naděje na záchranu
tři kola před koncem ještě žije, jedná se
o pouhou teorii hodně vzdálenou
realitě. Přemyslovické družstvo tudíž
spadne do třetí ligy, kde si slušně vede
tým TJ Prostějov držící šesté místo
průběžné tabulky s minimální ztrátou
na vyšší pozice.
Pořadí 2. ligy „B“ v kuželkách
mužů
po 19. kole (z 22): 1. Jihlava
mužůpo
33, 2. Vyškov 26, 3. Rosice 25, 4.
Třebíč 22, 5. Zábřeh 22, 6. Blansko
19, 7. Husovice B 16, 8. Vracov 16,
9. Horní Benešov 14, 10. Opava 14,
11. Přerov 13, 12. Přemyslovice 8.
Pořadí 3. ligy „D“ v kuželkách
mužů po 19. kole (z 22): 1.
Dubňany 25, 2. MS Brno „B“ 25, 3.
Kamenice nad Lipou 24, 4. Prušánky
23, 5. Ratíškovice 22, 6. Prostějov 21,
7. Mistřín 18, 8. Dačice 17, 9. Valtice
16, 10. Třebíč 15, 11. Přerov B 12, 12.
Blansko B 10.

Lukostřelci Prostějova ovládli přerovský zimní pohár Junioři se na sezónu

PŘEROV, ŠANOV Finále zimního
poháru ukončilo letošní seriál šesti
halových závodů v Přerově. Prostějovští lukostřelci na těchto akcích
startovali jak v mládežnických tak
dospělých kategoriích, podmínkou
byla účast na třech závodech včetně
finálového kola.
Mezi muži obsadil třetí místo Kamil
Kovář, v kategorii seniorů byl na třetím místě Milan Hajduk a mezi žena-

mi dokonce vyhrála Magda Robová.
V juniorech podával výborné výkony
a s přehledem by vyhrál Michal Hlahůlek, vyhlášení se ale nemohl zúčastnit,
protože ve stejném termínu probíhalo
soustředění juniorské reprezentace.
Stejně tak i Dominik Chlachula, který
by obsadil druhé místo, byl na soustředění v Nymburce.
Kategorii kadetů vyhrál Josef Křesala,
Anna Hetmanová obsadila čtvrté mís-

to. V žákovských kategoriích startoval
pouze Michael Roba, který vyhrál
mezi staršími žáky.
Na následných halových závodech
v Šanově si Michael Roba nastřílel
výkonem 523 bodů osobní rekord
a potvrdil si tak formu. Magdalena Havránková posunula osobní rekord na
439 bodů a obsadila páté místo.
V kategorii žaček do deseti let vyhrála Terezka Svobodová, která si taktéž

nastřílela osobní rekord – rovných
500 bodů. Žaneta Svobodová obsadila
třetí místo nástřelem 466 bodů.
V kategorii mladších žákyň neměly
mladé lukostřelkyně Prostějova konkurenci. Terezie Moudrá skončila
na prvním místě za 477 bodů, Eliška
Novotná byla s desetibodovým odstupem druhá, Báře Machalíkové patřila o dalších dvanáct bodů zpět třetí
příčka.
(mm, jim)

připravují v chorvatské Vodici

Cyklista Lechner skončil PO PÁDU V BEZVĚDOMÍ
POREČ, PROSTĚJOV Po úvodním závodě ve slovinské Izole se
tým prostějovských cyklistů přesunul na Istrii. Konkrétně do přímořského městečka Poreč, kde na
něj čekaly další závody. I vinou několika pádů z toho byla převážně
umístění na konci první padesátky
a ve druhé polovině první stovky.
Nejprve se členové SKC TUFO postavili na start závodu Trofej Umag, tedy
na bezmála 160 kilometrů rozdělených
do sedmi okruhů. Ze sestavy, která
bojovala o dobrý výsledek v Izole, se
nezúčastnili Lichnovský, Zahálka ani
nachlazený Filip. Nakonec neodstartoval ani Adam Kožušník, který onemocněl a odcestoval domů. Naopak
byl již připraven Petr Lechner, který
první závod vynechal pro nachlazení.
V závodě zvítězil, Marko Kump ze
Slovinska, druhý se umístil Maksim

Averin z Ázerbájdžánu, na třetím místě
pak skončil Sergey Nikolaev z Ruska.
Z prostějovských závodníků byl tentokrát nejlepší Wojciech Pszczolarski,
který se umístil na sedmačtyřicátém
místě se ztrátou šestadvaceti sekund
na vítěze, Tomáš Koudela bral devětapadesáté místo, Radovan Doležel byl
o šest příček za ním, Petr Lechner sto
třináctý a Marek Šipoš dalších pětadvacet pozic pod ním.
V závěru klání se padalo a do jedné
z kolizí se přimotali právě i Lechner
se Šipošem, kteří tak přišli o možnost rvát se o lepší umístění. Zbytku
šestičlenného týmu se již k závěrečnému finiši nepodařilo seskupit
a Pszczolarského umístění na konci
první padesátky je toho výsledkem.
Závodní program prostějovského
týmu následně pokračoval podnikem Poreč Trophy, opět se jednalo

o velmi silně obsazený závod kategorie
UCI 1.2. Oproti závodu v Umagu ve
žluto-modrém dresu nastoupili Zahálka s Lichnovským, Filip pro nachlazení
vynechal i tentokrát.
Bohužel padalo se i v tomto závodě,
sedm kilometrů před cílem společně
s dalšími dvěma závodníky se na zemi
ocitl Petr Lechner (na snímku). „Po
hrozivě vypadajícím pádu na hlavu byl
v bezvědomí odvezen do nemocnice v
Poreči, naštěstí to již vypadá lépe, Petr je
při vědomí a byl odvezen na neurologické vyšetření do Puly,“ hlásil z Istrie trenér Mráček s přáním, aby se nejednalo
o nic vážnějšího, brzy se uzdravil
a mohl se co nejdříve připojit zpět
k týmu.
Na dvaapadesátém místě se jako
nejlepší z prostějovských tentokrát umístil Matěj Zahálka, osmasedmdesátý skončil Lichnovský,

Pořádně do těla dostávají v těchto dnech mladí cyklisté SKC TUFO Prostějov.
Foto: www.skcprostejov.cz

Foto: archív SKC Tufo Pv

pětaosmdesátý Doležel, sto pátý
Pszczolarski, Koudela nedokončil.
V závodě opět zvítězil Marko Kump
ze Slovinska před druhým Erikem
Baškou z AWT-Greenway a třetím
Maksimem Averinem z Ázerbájdžánu. Závodníky prostějovského týmu
teď čeká čtyřetapový závod Istarsko
proljece - Istrian Spring trophy, součást
kategorie UCI 2.2.
(oš, jim)

PROSTĚJOV V letošním roce
odcestovalo družstvo juniorů společně s trenérem Martinem Cetkovským na soustředění do chorvatské Vodice.
Za teplem se vypravil tým ve složení
Jiří Šána, Daniel Chytil, Matyáš Strupek, Martin Šmída, jenž byl doplněn
o nové akvizice v prostějovských
barvách Martina Kubeše a Václava
Kočaříka, kteří v loňské sezóně hájili
dres CK Dacom Pharma Kyjov Jako
vybraný díky své tréninkové morálce doplnil toto družstvo také kadet
Milan Kabrhel. V průběhu pobytu
tohoto soustředění ještě přicestovaly
kadetky Ema Cetkovská, Natálie Valuchová společně s juniorkou Kristýnou
Mráčkovou.

„Počasí zatím našim závodníkům přeje a také díky tomu, že zatím nikoho
nepotkaly ani větší zdravotní obtíže, je
tréninkový program plněn bezezbytku,“
hlásil spokojeně vedoucí trenér Michal
Mráček. „Závodníky v první polovině
soustředění čekal vytrvalostní blok,
který postupně přechází do intenzivnějších tréninků. Po tomto výcvikovém táboru je čeká přesun na další tréninkový
kemp ve slovenské Podhájské, kterého
se již zúčastní i zbytek prostějovských
mládežníků až po nejmladší kategorie,“
přidal z Chorvatska Mráček.
Předsezónní přípravu mladých cyklistů
SKC TUFO uzavře první letošní závod
na silnici, jímž bude sobotní Velká cena
Hlohovce, kam odcestuje kompletní
tým včetně mužského kádru. (oš, pk)

38

Pondělí 23. března 2015
www.vecernikpv.cz
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Dvě porážky v řadě připravily Orly o druhé místo

OREL
PODLE

původní zpravodajství

VEČERNÍKU

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Kamil
Kam
il Š
ŠVRDLÍK
VRDLÍÍK
Nepovedený týden mají za sebou basketbalisté
Prostějova.
j
Z poh
pohledu
p
individuálních výkonů ale
byla radost sledovat
sledov výkon Kamila Švrdlíka proti
Orlů dal už během první čtvrtiny
Opavě. Pivot Or
Celkově zatížil konto Slezanů osmadeset bodů. Celk
Důrazný basketbalista naznačil,
dvaceti body. D
klíčové duely celé sezony dobře naže je na klíčo
překvapivě proměnil všech
chystaný. Trošku
Tro
šest trestnýc
trestných hodů a tomu odpovídala
také číslovk
číslovka ve sledovaném koeficientu užitečno
užitečnosti, která se zastavila na cifře
36. „Kamil
„Kam byl jednoznačně nejlepším
hráčem v našem týmu,“ komentoval
Švrdlíkův výkon kouč Zbyněk Choleva.
Pivot
P vot se ppo minulé sezoně přestěhoval za
Pi
bbasketbalem do Turecka, v lednu
se ale vrátil do orlí kabiny, během
několika týdnů se propracoval do
n
základní sestavy a věří, že týmu
opět pomůže k postupu do ligového finále.

PROSTĚJOV Už jen dva zápasy
P
č
čekají
na basketbalisty Ariete Prostějov v závěru základní části nejvyšší
tuzemské soutěže. Porážky s Nymburkem a Opavou však Orly připravily o šanci postoupit na druhé místo
v konečném zúčtování Kooperativy
NBL. Teď se budou snažit, aby si
pohlídali třetí příčku. K jistotě potřebují jedno vítězství. Buď v Kolíně,
nebo v zápase proti Ústí nad Labem.
V praxi to tak znamená, že v případ-

ném semifinále play off bude mít
větší výhodu domácího prostředí
Děčín...
„Ta porážka s Opavou rozhodla. Je to
škoda, mohli jsme hrát o druhé místo
až do konce. Děčín by byl pod tlakem
a třeba by ještě zaváhal. Sami jsme to
Válečníkům usnadnili,“ posteskl si prostějovský trenér Zbyněk Choleva.
V průběhu celé sezony se nestalo,
aby Orli prohráli více než jeden
zápas řadě. To už neplatí a dvě ztráty
za sebou si na své konto hráči Ariete
připsali až v závěru první části soutěžního ročníku. „Není to nic příjemného. Nechali jsme Opavu rozstřílet, a
pak už se nedala zastavit,“ uznal pivot

Orlů Kamil Švrdlík, který také uznal,
že o druhém místě je rozhodnuto.
„Děčín si to už pohlídá.“
Ztráta nadějí na získání druhého místa
není jedinou prostějovskou ztrátou.
Dvě porážky byly také citelným zásahem do sebevědomí týmu. „Chceme
jít do vyřazovací fáze v co největší
pohodě, protože už čtvrtfinále bude
nesmírně těžké. Proto bychom potřebovali vyhrávat. Snad poslední dva
zápasy zvládneme lépe,“ doufá trenér
Choleva.
Nepovedené utkání pochopitelně
mrzelo i samotné aktéry. Zaváhání
trošku pokazilo dojem z posledních
týdnů, kdy se Orlům dařilo. „Doká-

zali jsme vyhrát těžké zápasy venku,
sahali po vítězství nad Nymburkem.
A teď tohle. Doma bychom rozhodně
prohrávat neměli. Kvůli fanouškům
i kvůli vlastnímu pocitu. Věřím, že se to
nebude zase dlouho opakovat,“ poznamenal Švrdlík.
Basketbalisté Prostějova v závěru základní části jedou do Kolína, který má
ještě teoretickou šanci na postup do
play off, a pak přivítají Ústí nad Labem,
možného čtvrtfinálového soupeře.
„Snad se nám bude dařit více, než v posledních zápasech. Současně věřím, že
už bude hrát Dylan Talley. Potřebujeme, aby měl před začátkem vyřazovacích bojů herní praxi,“ řekl Choleva.

RYCHL
RYCHLÝ
LÝ
VEČERNÍK
Talley nemohl hrát
kvùli utkání hvìzd

Praha, Prostějov (lv) - Ve vyrovnaném souboji prostějovských basketbalistů na půdě Nymburka nemohl svým
spoluhráčům pomoci Dylan Talley.
Pátý nejlepší střelec Kooperativa NBL
se kvůli zdravotním problémům omluvil z „Utkání hvězd“ a díky tomu nemohl nastoupit také do následujícího
ligového zápasu. „Před lety se na tom
vedení federace domluvilo s ligovými
kluby a toto nařízení stále platí,“ pokrčil rameny generální manažer Ariete
Prostějov Petr Fridrich. „Je to škoda.
V dnešní době se hráči na exhibici těší
a nikdo ji nevynechává úmyslně.“
Talley se zranil v zápase proti svitavským Turům a musel vynechat následující utkání v Ostravě. Následně se
nepředstavil v dresu Mladých pušek
během exhibičního odpoledne, což
mu vystavilo další stopku. „Moc se
nám to nelíbilo, ale dohodu jsme respektovali,“ uvedl Fridrich.
Na absenci jedné z opor se po porážce
přesto Orli nevymlouvali, i když by se
jim Talley ve vyrovnané koncovce hodil. „Některé situace jsme mohli vyřešit lépe. Dylan by se určitě pokusil najíždět pod koš, mohl na soupeře platit
rychlostí a sebevědomím. Ale nejde
odhadnout, jestli bychom v kompletní sestavě zápas vyhráli,“ poznamenal
trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Váòa je nejlepší
støelec extraligy U 17

Prostějov (lv) - Skvěle zvládli základní část soutěže hráči týmu Orli Prostějov v basketbalové extralize U 17.
V tabulce skončili na druhém místě
s bilancí šestnácti výher a šesti porážek. Lepší byli pouze hráči Nymburka. Až za prostějovskými nadějemi
skončily výběry Slezské Ostravy,
pražské Sparty nebo Brna. Nejlepším
střelcem základní části se stal František Váňa s průměrem 22,48 bodu na
zápas. Do elitní desítky se ještě probojoval také Martin Nábělek, který
s průměrem 19,95 bodu na zápas
v této tabulce obsadil třetí příčku. Na
hráče čeká vyřazovací část soutěže,
v níž už půjde o extraligové medaile.
V prvním kole narazí Prostějov na
USK Praha. Čtvrtfinálová série se hraje
na tři vítězné zápasy. Úvodní duely jsou
na programu 28. a 29. března v Prostějově. Pak se série přestěhuje do Prahy
(18. a 19. dubna). Případný pátý zápas
by se hrál opět v Prostějově 22. dubna.

POZOR AKCE
TRVÁ UŽ JEN 9 DNŮ
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

si můžete zajistit pouze do 31. března 2015

OBJEDNÁVEJTE

predplatne@vecernikpv.cz
tel.: 582 333 433
mob.: 608 723 860

Nymburská palubovka se otřásala v základech
B NYM
BK PV
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NYMBURK, PROSTĚJOV Po sérii
výher se basketbalisté Ariete Prostějov představili v dohrávce devatenáctého kola na půdě Nymburka
a s mistrem odehráli naprosto vyrovnanou partii. Ba co víc, téměř třiatřicet minut vedli a dlouhou dobu
měli k dobru dvouciferný náskok.
Favorit se prosadil až v samotném
závěru, načež Orli prohráli desátý
zápas v sezoně 75:83. Přesto zůstávají jediným týmem v Kooperativa
NBL, který dokázal v průběhu sezony středočeský celek porazit.
Nymburku chyběl pouze zraněný Tre
Simmons, Orli přijeli bez nemocného
trenéra Zbyňka Cholevy (zastoupil ho

asistent David Hájek) i bez křídla Dylana
Talleyho (zraněný stehenní sval) a od
úvodu se velkého jména nezalekli. Rozjetí Orli od první minuty ukazovali, že na
půdu mistra přijeli odehrát kvalitní partii
a okamžitě šli do vedení. Domácí sice
vyrovnali a na chvíli otočili skóre, přesto
měli svěřenci kouče Cholevy více ze hry
a po pěti minutách vedli o tři body - 8:11.
Také další minuty měly podobný scénář.
V průběhu desetiminutovky Nymburk
po pokusu Welsche vyrovnal na 16:16,
do konce čtvrtiny ale přidal pouze jeden
koš a díky tomu šel do dalšího dějství
tým Ariete za příznivého stavu 18:24.
Nejlepší český celek posledních sezon
se pak marně snažil alespoň o vyrovnání. Své manko stáhl až na dva body,
pak se ale dostali ke slovu opět hráči
Ariete a na začátku 15. minuty si po
střele Mrviše vypracovali už nadějný,
desetibodový náskok - 26:36! Nymburk se až do konce poločasu trápil

proti dobře organizované obraně
a do kabiny tedy odcházeli v lepší
náladě hostující basketbalisté za stavu 40:35 pro Prostějov.
Překvapivý průběh měla i další pasáž
prestižního střetnutí. Očekávaný nápor
nymburských hráčů se totiž nekonal
a jelikož hosté se překonávali v defenzivě,
trestali každou chybu přesným zakončením, vyšplhal se postupně jejich náskok
až na čtrnáct bodů! Poslední minuta však
patřila domácím, kteří zásluhou Welsche
a Washingtona zaznamenali sedm bodů
v řadě a upravili na 57:64 z pohledu středočeského mužstva.
Orli se rvali o cenný úspěch i v posledním
dějství a vedení jim vydrželo až do 34. minuty. Pak ale tři minuty v řadě nedali ani
bod, čehož Nymburk využil. Sérií devíti
bodů v řadě otočil výsledek a rázem vedl
70:69. Vzápětí ještě jednou skóre překlopil Tomanec, závěr ale i tak patřil úřadujícím mistrům, kteří s vypětím všech

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

Kestutis KEMZURA - ČEZ Basketball Nymburk:
„Z naší strany to dlouho nebyl povedený výkon. Měli jsme velké množství ztrát, které naši hru hodně omezovaly. Nemohli jsme se dostat do tempa, soupeř navíc dobře
bránil a nedával nám v útoku prostor. Zlepšení přišlo až v závěru. Prostějov udělal
několik chyb a ty naši zkušení hráči dokázali potrestat.“

David HÁJEK – asistent trenéra Ariete Prostějov:
„Je to obrovská škoda, většinu zápasu jsme vedli... V klíčových situacích jsme ale
nedokázali dostatečně ubránit Washingtona či Hrubana, kteří hráli s velkou chutí,
a současně se nám nepodařilo proměnit některé otevřené střely. Utkání ovlivnil průběh třicáté minuty, kdy se nám nepodařilo dohrát třetí čtvrtinu s větším náskokem.
Právě tento krátký úsek Nymburku hodně pomohl. Ale i tak si kluci zaslouží pochvalu. Hráli výborně, což je před startem play off slibná předzvěst.“

sil překvapení nakonec nepřipustili.
Hlavní rozdíl byl ve střelbě tříbodových
pokusů a na doskoku. Naopak výborná
obrana Orlů přinutila Nymburk ke čtyřiadvaceti ztrátám, oproti osmnácti ztraceným míčům Hanáků. Nejvyšší efektivity

hostů dosáhl Radek Nečas, za 30 minut
stihl 15 bodů, k tomu přidal 4 doskoky,
5 asistencí a získal 6 míčů. Nejlepším
střelcem Orlů byl Tomáš Mrviš se
17 body. Nymburk táhl již zmíněný Washington s 21 body a 8 asistencemi.

SEDM OPAVSKÝCH STŘELCŮ SESTŘELILO BEZSTAROSTNÝ PROSTĚJOV
BK PV
BC OP

79
92

PROSTĚJOV Ještě na začátku poslední čtvrtiny vedli basketbalisté
Ariete Prostějov nad nebezpečným
soupeřem z Opavy. Ani to jim na vítězství nestačilo. V poslední části totiž
hostující hráči korunovali svůj kvalitní výkon a dobrou střelbou z dálky
výsledek otočili. Tým Prostějova
prohrál 79:92 a ztratil druhé utkání
v řadě. Něco takového se od začátku
sezony ještě nestalo!
Opava poprvé zahrozila na začátku
utkání, kdy vedla 7:2. Stačilo ale pár oka-

mžiků a Orli rychle odpověděli. O první
body se postaral výhradně Švrdlík, jehož
čtyři koše v řadě upravily skóre na 8:7.
Poprvé se Hanáci výrazněji odpoutali od
svého soupeře v 9. minutě. Po sérii 7:0
vedli 23:16, pak ale neuhlídali závěrečné
útoky Opavy a po zahajovací čtvrtině
vedli pouze 23:21.
Podobný průběh nabídla rovněž druhá
čtvrtina. V patnácté minutě měli domácí
basketbalisté k dobru tři body (33:30)
a více Opavě odskočili až v závěrečných
minutách poločasu. Slezák přesným pokusem z dlouhé vzdálenosti upravil na
39:32, po dalším útoku Orli vedli o devět
bodů. Na dvouciferný rozdíl se však nedostali. Do kabiny přesto odcházeli s nadějným náskokem sedmi bodů (43:36).
Po změně stran Opava přidala. Postupně

stahovala svoji ztrátu a ve 25. minutě zkušený Sokolovský vyrovnával na 53:53.
Svěřenci Zbyňka Cholevy ještě vzápětí
dokázali odskočit na rozdíl šesti bodů,
v pohodě hrající Slezané však další nápor
vysunutou obranou zastavili a drželi naději na překvapivý výsledek. Do poslední
části už domácí sestava vstupovala s hubeným vedením 67:65.
Závěrečná čtvrtina přinesla Orlům velké
zklamání. Nejprve se dvakrát z trojkové
vzdálenosti prosadil Sokolovský, další
dvě střely z dlouhé vzdálenosti přidal Šiřina a Prostějov prohrával ve 34. minutě
68:77. Až do konce střetnutí se pouze
v jednom případě přiblížil na 71:79, opory slezského výběru však žádné komplikace nepřipustily a kolektivním výkonem zasloužené vítězství uhájily. (lv)

ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Byla to z naší strany taková bezstarostná jízda. Nebyli jsme v tempu, v obraně
jsme dovolili, aby se opavští střelci dostali do pohody. Lepší jsme byli snad jen
v trestných hodech. Prohrát doma krátce před začátkem play off není nic příjemného. Navíc po špatném výkonu. Snad se nám podaří vyladit formu před rozhodující částí sezony a něco podobného se už nebude opakovat...“

Petr CZUDEK – BK Opava:
„Sice jsme dlouho prohrávali, ale pořád jsme byli v kontaktu. Tým byl uvolněný.
Na palubovku jsme šli s vědomím, že kdy prohrajeme, nic se nestane. Ten klid se
nám podařilo využít. Byli jsme odvážní a půjčili si míč. Sedm hráčů se dostalo alespoň na deset bodů, což je skvělé. Hlavně ve druhém poločase jsme se dokázali
zlepšit i na doskoku a celkově byli lepším týmem.“

„Přál jsem to Kateřině...,“ přiznal KRÁL TROJEK SLEZÁK
PRAHA, PROSTĚOV V těžké
situaci
se během Utkání hvězd
pro Večerník
ocitl Pavel Slezák. V soutěži
Ladislav VALNÝ
o nejlepšího trojkaře postoupil až do finále, v němž díky novému formátu soutěže vyzval
Kateřinu Elhotovou. Galantní basketbalista sice přál soupeřce vítězství, nechtěl však po finálovém rozstřelu poslouchat uštěpačné poznámky svých spoluhráčů a udělal maximum pro úspěch.
Nakonec trefil devatenáct pokusů a hráčku USK Praha porazil o tři
body.„Vítězství jsem přál Kateřině, ale i tak jsem se docela snažil,“
usmíval se v rozhovoru pro Večerník Slezák.
exkluzivní rozhovor

●● Jaké jste měl pocity po vítězství?
„Příjemné. V této soutěži jsem startoval počtvrté a nikdy dříve se mi
nepodařilo vyhrát. Jsem rád, že se
to ve třiceti povedlo.“

●● Začátek finále se příliš nepovedl, z prvních pěti střel jste trefil jedinou. Měl jste čas sledovat
průběžný výsledek?
„Právě, že ne. Ani jsem se nedíval na
koš. Měl jsem co dělat, abych se vešel

do časového limitu. Celkové skóre jsem
viděl, až po poslední střele.“ (úsměv)
●● Svazovala vás nervozita?
„Trošku před semifinálovým rozstřelem. Ve finále už ne. Byl jsem
v tempu a jenom zvedal míče.

“

●● Absolvoval jste před
peciálsoutěžní nějakou speciální přípravu?
„Nijak zvlášť ne. Ale na každém tréninku
ozic. Jde však ale
střílím z podobných pozic.
o výběr místa, nejsou to jen samé trojky.“

Sáhl jsem po míči a byl prázdný. Směr
měr byl
ohodě.
ale dobrý. Takže to všechno bylo v pohodě.

●● Máte už něco za sebou. Nečekal jste, že budete klidnější?
„Já to tak mám celý život, nervózní
jsem před každým zápasem. Vlastně je to dobře, dodává mi to odvahu. Když jsem nervózní, většinou
hraji dobře.“ (úsměv)

●● Možná to ale trošku
rošku pomohefil i při střele
lo, protože jste se trefil
m…
s vyfouklým míčem…
(smích) „To bylo ve finále, navíc šlo
hl jsem po míči
o poslední střelu. Sáhl
a byl prázdný. Směr byl ale dobrý.
lo v pohodě.“
Takže to všechno bylo

Foto: Internet
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Prostějovští BOXEŘI PŘIVEZLI z Polska REMÍZU
V nerozhodném duelu mezinárodní interligy s Gliwicemi
sahal tým BC DTJ po vítězství, ale i bod nakonec dobrý

8
8

GS GLIW
BC DTJ PV

Marek Sonnevend
GLIWICE, PROSTĚJOV Domácí tým sice v dosavadním průběhu mezinárodní interligy nezískal z pěti zápasů ani bod a Hanáci
jej v prvním vzájemném střetnutí
na své půdě vypráskali 14:2, tudíž se remízový výsledek z dalšího klání prostějovských boxerů
může jevit jako nedostatečný.
Rohovníci BC DTJ však plichtu
v Gliwicích berou s ohledem na
veškeré okolnosti pozitivně.
„Za soupeře nastoupili úplně jiní
borci než u nás, ve většině případů
mnohem kvalitnější. Navíc měli
v domácím prostředí podstatně větší motivaci, šli do nás naplno. A jak
už to v boxu bývá zvykem, rozhodčí jim při hodnocení jednotlivých
utkání nechali nějaká ta procenta,
tudíž minimálně ve dvou případech

to skončilo opačně, než jsme předpokládali. Na tohle si ale nestěžujeme a vše naopak bereme rozumně,“
smířlivě konstatoval trenér našich
boxerů Petr Novotný.
Důležité je, že se povedlo dát dohromady kompletní sestavu a
všichni prostějovští vyslanci bojovali na sto procent. „Kluci makali,
žádný nic nevypustil, každý dal do
svého zápasu srdce. Díky tomu se
všem povedlo odvést takový výkon,
na jaký právě měli. V některých
případech to stačilo na vítězství
a v jiných ne, celkově jsme v Polsku rozhodně neudělali ostudu.
K vidění byl pěkný a kvalitní box
s tentokrát dobře připraveným
soupeřem, získaný bod do tabulky
bereme. I když jsme měli i na výhru,“ hodnotil pro Večerník lodivod
Novotný.
Momentálně má mužstvo DTJ
na kontě pět bodů ze stejného
počtu duelů, čímž potvrdilo své
dosavadní třetí místo v průběžném pořadí interligy. „Děkujeme
za podporu fanouškům, kteří se za
námi do Polska vydali, a zároveň

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

všechny příznivce zveme na další skvělého protivníka zkrátka neměl.
interligové utkání doma. Přivítá- Tady byla porážka naprosto jasná a
me v něm zatím neporaženého líd- spravedlivá.“
ra soutěže z Nitry, a to v sobotu 11.
váhová kategorie do 64kg:
dubna od 17.30 hodin. Věřím, že
Bronislav Koncek
to bude super bitva i krásný divácký
Ondřej Schilber
zážitek,“ doplnil Novotný.
3:0 na body

Komentář Petra Novotného:
„Navzdory prohře Ondra výrazným dílem přispěl k tomu, že šlo
o hezký souboj. Dokonce soupeře
poslal ve druhém kole k zemi, jenže
Komentář Petra Novotného:
on se vzpamatoval a zkušeně vývoj
„Bojovné utkání s vyšším soupeřem otočil ve svůj prospěch.“
v opačném gardu. Filip se lépe pováhová kategorie do 69kg:
hyboval a mnohem častěji zasahoMaximilian Gibadlo
val přesnými údery, o svém vítězRobert Bilík
V domácím prostředí prostějovští rohovníci, hnáni zaplněnou sokolovnou, vybojoství rozhodl vystupňováním tempa
0:3 na body
vali proti polskému soupeři cenné vítězství.
Foto: Josef Popelka
ve třetím kole.“
Komentář Petra Novotného:
val. Kvalitní výkon ale na vítězství
váhová kategorie do 60kg: „Robert zaboxoval výborně, předváhová kategorie do 81kg: nestačil, protože rozhodčí nechali
Mateusz Polski vedl svůj obvyklý výkon plný poPrzemyslaw Gorgoň z našeho pohledu nečekaně vyhrát
Hamo Aperjan
Tomáš Bezvoda
hybu a techniky. Hodně chodil do
domácího.“
3:0 na body
0:3 na body
kontrů, často bodoval a celé střetváhová kategorie nad 91kg:
Komentář Petra Novotného:
Komentář Petra Novotného:
nutí si s naprostým přehledem poMateusz Vodacki
„Domácí borec byl opravdu vyni- hlídal.“
„Zpočátku vyrovnaný zápas, ve kterém
Isztván Bernath
kající, nesmírně rychlý a pohyblivý.
však Polákovi postupně docházely síly
0:3 na body
váhová
kategorie
do
75kg:
Hamo se sice snažil, co to šlo, ale na
a Tom měl s přibývajícím časem stále
Kamil Bednarek víc navrch. Trpělivě si počkal na svou
Komentář Petra Novotného:
Vladimír Lengál
„Tady nebylo co řešit. Po oťukávání
chvíli, v závěru dominoval.“
2:1 na body
v prvním kole šla naše maďarská
váhová kategorie do 91kg: posila od toho druhého do velkéKomentář Petra Novotného:
Mateusz Kowalczyk ho tlaku, soupeře Isztván trefoval
„Technicky vedený a současně i
Tomáš Ivachov
tvrdý duel proti soupeři v opačném
tvrdými údery a zaslouženě vyhrál
2:1 na body
gardu stál Láďu spoustu sil tím, jak
rozdílem třídy.“
Komentář Petra Novotného:
pořád chodil za údery. Sestřelit do+
mácího borce se mu ale nepodařilo „Tom odvedl dobrou práci, boxoval Statistky z utkání a výsledkový servis
soutěže najdete na straně 23
v pohybu a protivníka často zasahoa těsně podlehl.“
váhová kategorie do 56kg:
Daniel Zabaglickyj
Filip Barák
1:2 na body

...ještě
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S II PV
HK INH

PROSTĚJO
OV Třetí jarní bodík si
na své konto připsali prostějovští
házenkáři na domácí palubovce
proti v tabulce druhým Ivančicím.
Soupeř přijel v roli papírového favorita, domácí přesto po celý zápas
vedli, a až do poloviny druhého
poločasu nic nenasvědčovalo
tomu, že by se závěr mohl zvrhnout
v pořádný nervák.
Prostějov nastoupil bez Kosiny, jednoho z klíčových hráčů, který léčí zápal
plic, přesto mu od počátku střelba vycházela a brzy si vypracoval tříbrankový
náskok. „Zápas jsme neztratili kvůli
absenci Kosiny. Procházka dal deset
gólů, takže tam bych problém neviděl,“
kroutil hlavou po zápase trenér Alois
Jurík, který si musel jít nejprve zapálit cigaretu, aby před rozhovorem
s novináři trochu vydýchal závěr zápasu. „Je to zbytečná ztráta bodu, na
průběhu posledních dvou minut se

ovšem podepsali rozhodčí. Tolerovali
tvrdou hru a při včasném vylučování
by možná hra zůstala v mezích. Ztráta
bodu jde na vrub naší nekázni, kdy jsme
hodně lacino dostávali branky. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, bohužel
vedení o tři branky jsme nebyli schopni
zvednout aspoň na pět,“ litoval Jurík.
Přitom nejlepší situace panovala o
poločase, který domácí hráči vyhráli
o čtyři branky. „Naše obrana nebyla
dnes tak kvalitní, jako třeba ve Velkém
Meziříčí, protože jsme nebyli schopni
ubránit dva tři útoky po sobě. Spíš
jsme se dopustili některých fatálních
chyb. Utkání by slušela výhra o gól,
bohužel zasáhla vyšší moc,“ povzdechl
si s narážkou na epidemii vyloučení
v závěru trenér.
Úplně poslední branku domácích
dal ze „sedmičky“ Procházka
na počátku třicáté minuty. Jak
to bylo náročné na psychiku? „Já
moc nervy nemám, nijak jsem si to
nepřipouštěl,“ přiznal po zápase sobotní nejlepší střelec. A podle Juríka
mohl mít na kontě branek ještě víc.
„Soupeř dobře bránil na „devítce“, my
jsme nebyli schopni hrát tak, aby Ko-

VRÁŽEL S LICHNOVSKÝM
FOTO GALERIE

JEDENÁCTÍ V BERLÍNĚ

klikni na

www.vecernikpv.cz

Házenkáři Prostějova byli blízko velkému úspěchu, avšak nakonec se museli spokojit s remízou.
Foto: Tomáš Kaláb

zlovský nebo Procházka dostali balón
do běhu, udělali kličku a dali gól. Byly
pasáže, kdy jsme se v útoku vyloženě
trápili. Položilo nás neproměňování
vyložených šancí. Je to škoda, ztratili

jsme další bod doma a budeme mít
problémy,“ želel dalšího bodového
výprodeje Jurík.
(tok)
Statistky z utkání a výsledkový servis
soutěže najdete na straně 23

Svatopluk Ordelt měl smíšené pocity

„Remízu jsme drželi silou vůle“
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
PROSTĚJO
OV Po takovém průběhu utkání se po závěrečném hvizdu
hráčům moc mluvit nechce. Tři čtvrtiny zápasu saháte po dvou bodech,
a když nakonec v šatně zbude pouze
jeden, zklamání je velké. Po příčinách výpadku ke konci zápasu se
Večerník tázal Svatopluka Ordelta.

●● Celý zápas jste byli před soupeřem o několik branek vepředu,
co se vlastně přihodilo?
„Bohužel jsme si po poločase vybrali
slabší úsek, kdy jsme přestali dávat
góly, zatímco Ivančice proměňovaly své šance pořád stejně. Závěr byl
dost vyhrocený i vzhledem k vyloučením, dohrávat ve čtyřech lidech
je zásadní problém. Podle mého
názoru jsme předvedli dobrý výkon,
ale v závěru nám docházely síly, v po-

sledních pěti minutách šlo o to silou
vůle udržet aspoň tu remízu.“
●● Vnímáte to tedy jako ztrátu
bodu nebo vzhledem k posledním
neúspěchům jako bodový zisk?
„Každý bod je lepší než žádný, podle
průběhu zápasu jsme ale měli jasně vyhrát! Ivančice k nám přijely jako favorit,
takže z tohoto pohledu musíme bod
brát. Ivančice hrají tvrdě, o tom jsme
věděli a snažili se na to připravit. Škoda
posledních deseti minut druhé půle.

●● Může být tento bod odrazovým
můstkem k lepším výsledkům?
„Po dvou zápasech prohraných
o jediný gól nás tento bod může psychicky posunout nahoru, byť velký
efekt v tabulce asi mít nebude.

“

„Podle průběhu
zápasu jsme ale měli
jasně vyhrát...“

BERLÍN
(NĚMECKO),
PROSTĚJOV – V německé metropoli konala již sto
čtvrtá
berlínská
šestidenní
v dráhové cyklistice. Nejtradičnějšího a nejprestižnějšího závodu tohoto formátu v celém seriálu
se popáté účastnili i prostějovští
cyklisté. Samotné pozvání je vždy
výsledkem cyklistické diplomacie
a ohodnocením pozvaných závodníků.
V letošním roce si fantastickou atmosféru tvořenou více než deseti tisíci diváků užili Viktor Vrážel
s Luďkem Lichnovským, kteří startovali v prestižní kategorii UIV Cup
pro závodníky do třiadvaceti let,
a také dvojice prostějovských juniorů Jiří Šána a Martin Šmída, kteří
soutěžili mezi osmnácti pozvanými
páry do devatenácti let.
Vráželovi s Lichnovským nevyšla
ideálně první etapa, kterou zakončili na čtrnáctém místě. Dále si již
vedli velmi zdatně a v hodnocení
jednotlivých dnů se pohybovali
mezi pátou až osmou pozicí. Ztrátu kola z prvního dne se jim však
již smazat nepodařilo, přestože
byli velmi aktivní a stále na špici
pelotonu. V závěrečném hodnocení z toho byl jedenáctý post, vyšší
hodnotu tak z tohoto pohledu mají
umístění v jednotlivých etapách.
A předvedený výkon, což se právě
v Berlíně velmi cenní.
Vítězství si suverénním výkonem
zajistila britská dvojice Jonathan
Dibben – Owan Doull, před belgickou dvojicí Matthias Van Beethoven
– Robbe Ghys a třetí příčku obsadila

kombinovaná belgicko-dánská dvojice Frederik Björke-Schwartz – Kilian Michiels.
Prostějovská juniorská dvojice Šána,
Šmída se na podobné úrovni prezentovala vůbec poprvé, a tak šlo spíše
o sbírání zkušeností. První den juniorských soutěží, kdy na programu
byla pouze individuální bodovačka,
kluci poněkud zaplatili nováčkovskou
daň vlivem nezkušenosti z podobných závodů. V dalších dvou dnech
se již v silném mezinárodním startovním poli rozkoukali a dokázali, že jsou
schopni se soupeři držet krok.
Výsledné dvanácté místo a především získané zkušenosti jsou příslibem pro další růst těchto talentovaných juniorů. Pro vítězství si
mezi juniory přijela dánská dvojice
Christian Nykvist Larsen – Andreas
Stokbro.

VÝSLEDKY
104. berlínské šestidenní:
Kategorie do 23 let: 1. Jonathan
Dibben, Owain Doull (Velká Británie) 147 bodů, 2. Matthias van
Beethoven, Robbe Ghys (Belgie) -1
kolo a 64 bodů, 3. Frederik Björke-Schwartz, Killian Michiels (Dánsko/Belgie) -2 kola a 53 bodů, 4.
Pascal Dieterich, Dylan van Zijl
(Švýcarsko/Nizozemsko) -2 kola a
53 bodů, 5. Jan-Andre Freuler, Bas
Heilig (Švýcarsko/Nizozemsko) – 3
kola a 66 bodů, 6. Lorenzo Blomme,
Bryan Boussaer (Belgie) -3 kola a 31
bodů, … 11. Viktor Vrážel, Luděk
Lichnovský (SKC TUFO Prostějov, ČR) -4 kola a 35 bodů.
(oš, jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Ekonomické dilema VK AGEL: STEJNĚ, MÉNĚ NEBO VÍCE?
až nemožné, i takový krok vedení
volejbalového VK AGEL je prý teoreticky ve hře. Prostějovský oddíl
by s extrémně zvýšenou finanční
podporou titulárního partnera
výrazně navýšil svůj rozpočet až
na hranici srovnatelnou se spolufavority Champions League,
kterým by následně konkuroval
v boji o postup do závěrečného
Final Four, respektive o triumf
v celé soutěži.
Že to vypadá jako sen nebo spíš
blud či fantasmagorie? Ano, pokud se rozhlédnete kolem sebe
a vidíte stav nejen české společnosti, představovala by tato cesta možná až rozmařilý luxus, navíc bez
záruky toho, že opravdu povede
až k průniku na evropský vrchol.
A z jednorázové snahy o bombastický úspěch (viz letošní počínání Chemiku Police) by se rychle
mohl stát úplný konec prostějovského volejbalu...

Ve své novodobé éře „vékáčko“
každoročně hospodaří s rozpočtem
mezi patnácti až dvaceti milióny korun, čímž několikanásobně převyšuje všechny soupeře v české extralize,
zatímco v porovnání s nejlepšími
celky starého kontinentu je tomu ale
přesně naopak. Z toho logicky vychází pravidelná dominance „Agelek“ na domácí scéně a jejich občas
úspěšná snaha o postup ze základní
skupiny Champions League alespoň
do prvního kola play off. „Projít ještě dál je z naší výchozí pozice téměř
nemožné, rovnalo by se to velkému
sportovnímu zázraku. Tam už kralují
nejbohatší kluby planety z Turecka,
Ruska nebo Ázerbájdžánu a vyřadit
je znamená obrovské překvapení.
Byť se nám zrovna letos něco takového povedlo ve skupině senzačním
předstižením Rabity Baku,“ konstatoval Petr Chytil, předseda správní
rady VK AGEL. Jenže slovy docenta
Chocholouška: Tohle se stává maximálně jednou za deset let...

2. Ubrat penìz
aneb návrat do reality

bude to velmi pravděpodobně ve
smyslu finančního šetření a tím
pádem pomyslného zařazení do
ekonomické reality panující všude
okolo. Vinou globální hospodářské krize se totiž prostředky na
provozování (nejen) vrcholového sportu shánějí už několik
posledních let stále složitěji,
udržet chod na stejné kvalitativní
úrovni je tedy čím dál těžší. Varianta řízené recese se tedy logicky
nabízí a bez ohledu na cokoliv jiného by rozhodně byla rozumná.
„S rozpočtem bychom šli přibližně na polovinu, což by znamenalo
setrvání v roli největšího favorita
českých soutěží a naopak ústup
z mezinárodních pozic. Místo vysoce prestižní Ligy mistryň bychom
se přesunuli do CEV Cupu, o prosazení se pokoušeli právě ve druhém nejvýznamnějším klání a celý
oddíl ještě víc než dosud zaměřili
na práci s mládeží,“ prozradil Chytil, jak by strategie oddílu od příští
sezóny 2015/2016 mohla vypadat.

Kam tedy dál?
„Jednáme,“
prozradil Chytil
Do kterého království se volejbalový
Prostějov z výše popsaného rozcestí
vydá, o tom se právě v těchto dnech
a týdnech intenzivně diskutuje
a budoucnost klubu se s velkou rozvahou řeší. „Nezastírám, že společně s našimi partnery už delší dobu
jednáme o tom, co a jak dál. Ale než
bude definitivně rozhodnuto, tak
samozřejmě nemohu nic prozradit,“
konstatoval exkluzivně pro Večerník
Petr Chytil, šéf sedminásobných
účastnic Ligy mistryň se čtyřmi
postupy do prvního kola play off,
vítězek Středoevropské ligy, osminásobných držitelek Českého poháru
a šestinásobných vítězek UNIQA
extraligy.
Nezbývá než doufat, že zvolená
strategie bude právě ta správná
a objektivně vzato nejúspěšnější
sportovní subjekt prostějovského
regionu osudově zavede tam, kam
má. Ostatně znáte to z těch pohádek: žili, byli spolu šťastně, a jestli
neumřeli, žijí dodnes...

3. Pøisypat aneb
pokus o velkou ránu

15032010289

Ačkoliv se vám to v dnešní nelehké
době plné krachů, bankrotů, dluhů
Pokud se prostějovský oddíl roz- a často marného hledání ekonohodne změnit svůj současný směr, mické jistoty může zdát zvláštní

Agelky v letošním ročníku evropské Champions League porazily doma hvězdnou Rabitu Baku, ačkoliv mají oproti klubovému gigantovi sotva pětinový finanční rozpočet.
Foto: Josef Popelka.

Finanèní rozpoèty klubù ženského volejbalu
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Poznámka: Jedná se o kvalifikovaný odhad Večerníku
konzultovaný s odborníky na volejbalovou scénu.
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1. Zachovat
souèasný model

15032010288

Také znáte to přísloví, že všechno je o penězích až v první
pro Večerník
řadě? Slovy cimrmanovskéMAREK SONNEVEND
ho klasika s ním můžete nesouhlasit či proti němu můžete protestovat, ale to je asi tak všechno, co s ním naděláte.
Tohle životní moudro prostě platí. I ve sportu. A také minulost,
současnost i budoucnost prostějovského volejbalu určovaly, určují a budou určovat především finanční možnosti...
Ještě před necelými deseti lety patřil tehdejší oddíl TJ OP k řadovým účastníkům 2. ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže České republiky.
Pak přišla marketingová společnost TK PLUS se svým ekonomickým kapitálem, z VK Prostějov udělala suverénně nejbohatší subjekt českého ženského volejbalu a nastal čas výsledkové
hojnosti jak se sbíráním národních trofejí, tak s dílčími úspěchy
na evropské scéně. Teď však celý projekt stojí na nové křižovatce,
z níž vedou dál - stejně jako v pohádkách - tři cesty. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se v dnešním sportovním tématu podíval na to, jaké?
EXKLUZIVNÍ zpravodajství

