ODROČENO! Robert Kovařík stráví ve vazbě Vánoce i Silvestra
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Prostějovan a další obrovská
záhada! Bývalý policista a hasič
Jaroslav Charvát zmizel beze
stopy již 16. června 1994, tedy
před téměř dvaceti roky! Patří
tak k jednomu z nejdéle hledaných mužů v regionu.
Přestože druhá manželka ho po
čtyřech letech nechala prohlásit
za mrtvého, prostějovská policie po něm doposud pátrá. Sestra s bratrem, pohřešovaného
bývalého strážce zákona, jsou
ale přesvědčeni, že Jaroslav Charvát se stal obětí násilného
činu. „Zakopala ho na zahradě,“ svěřili Večerníku své letité
tajemství nešťastní
šťast sourozenci.
sou o e c .

další informace najdete na straně 6!

Foto: rodinné album a koláž Večerníku

ÚSPĚCH STÁL

MILIONŮ...!

Prostějov/lv - Vítězové Davis
cupu získají nehynoucí slávu,
z pohledu finančních odměn
ale nejlepší tým Mezinárodní federace ITF nějak zvlášť
necení. Šampioni získají pouhých 550 tisíc dolarů, což je
podobná odměna, kterou
obdrží například samotný
semifinalista grandslamu či
fotbalový klub za jeden bod
v Lize mistrů!
„Kromě této částky máme od
dvou firem slíbený milionový
bonus za vítězství. Příjmy tak
dosáhly dvanácti milionů, výdaje se blíží ke dvaceti,“ shrnul
finanční výsledek daviscupové
sezony Miroslav Černošek,
majitel agentury Česká sportovní, která zajišťuje zápasy
českého týmu.
Právě tento sportovní manažer z Prostějova byl před lety
u zrodu současných úspěchů.
S pomocí podnikatele Tomáše
Chrenka přivedl zpět do týmu
Radka Štěpánka, upevnil pozici
svého „klienta“ Tomáše Berdy-

Foto: Josef Popelka
cha. Vznikl tak silný tým, který
toužil po společném úspěchu.
Nakonec z toho jsou prozatím
tři finálové účasti v posledních
pěti letech, z toho dvě vítězné.
„Radek s Tomášem pochopili,
proč mají hrát za Česko. S oběma
dělám sedmnáct let a z dnešních
úspěchů mám velkou radost. Ve
světě sportu jsou jejich výsledky ojedinělé,“ říká s viditelným
uspokojením Miroslav Černošek.
Velký rozhovor s Miroslavem
Černoškem připravujeme již
do příštího vydání Večerníku!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Třikrát na záchytku!
Během středy 20. a čtvrtku 21.
listopadu skončily tři osoby
na záchytné stanici. Ve všech
případech se jednalo o občany
bez přístřeší. Prvním opilcem
byl sedmatřicetiletý muž, který ve středu v podvečerních
hodinách usnul na silnici na
Pernštýnském náměstí. Nadýchal 2,27 promile a přiznal
vypití jednoho litru rumu. Na
druhý den si devětatřicetiletý
muž ustlal po osmnácté hodině
p
u parkovacího
automatu na ulici Školní. Řádné chůze nebyl
schopen. Několikrát i upadl do
vozovky. Dechovou zkouškou
bylo u něj naměřeno 3,52 promile. Požil dva litry vína a další
alkohol. Po třiadvacáté hodině
téhož dne, tj. čtvrtku 21 listopadu vyjížděla hlídka na základě
telefonátu k opilé pětatřicetileté
ženě, která se snažila dozvonit
na svoji matku. Ta ji neotevřela, tak začala hulákat, zvonit
na zvonky ostatních obyvatel
domu. Při příjezdu hlídky již
dotyčná spala na chodbě, aby
po probuzení nadýchala dvě
a půl promile.

Mladistvý nadýchal
a skončil v poutech
Předminulý pátek 15. listopadu po půl deváté večer vyjížděla hlídka na oznámení
o ničení zeleně ve Smetanových sadech skupinou asi osmi
mladíků. Ti se snažili před
strážníky utéci, ale šesti z nich
se to nepodařilo. Poškození
stromů se sice nepotvrdilo, ale
jeden
j
z ppřítomných
ý byl
y ovlivněn lihovinami. Šestnáctiletý
hoch přiznal zakoupení půl
litru rumu v provozovně v centru města. Strážníkům vzápětí
nadýchal 0,75 promile. Mladík
nebyl schopen hodnověrným
způsobem prokázat svoji totožnost,, a proto
p
následovalo
jeho předvedení na Policii ČR
ke zjištění totožnosti. Toto odmítal, načež se situace vyhrotila natolik, že mu byla nasazena
pouta,
p , a mladík takto pputoval
na služebnu Policie ČR. Osoba, která mu láhev s alkoholem
prodala, skončí u správního orgánu pro podezření z přestupku. Mladistvý byl poté předán
matce v místě bydliště.

Pytlačil na rybníku
V neděli 17. listopadu po osmnácté hodině bylo nahlášeno
na linku 156 podezřelé jednání
bezdomovce, který na drozdovickém rybníku chytá ryby.
Hlídka dotyčného zastihla
u výpusti rybníka. Zde seděl
na schodech a chytal ryby na
takzvanou pytlačku. V igelitové tašce měl i uloveného kapra
o velikosti zhruba třicet centimetrů. Toho před strážníky
vhodil zpět do vody. Jednašedesátiletému muži byla na místě odebrána dřevěná destička
o rozměru s upevněným rybářským vlascem a háčkem na lov
ryb. Pro podezření z přestupku
o rybářství skončí bezdomovec u správního orgánu.

S PISTOLÍ V RUCE SI PŘIŠEL PRO DVA TISÍCE
Benzínka v Držovicích letos už podruhé přepadena!

Benzínka na kopci v Držovicích se stala terčem
pachatele loupežného přepadení. Letos už podruhé... Prvně tomu bylo koncem ledna, kdy mladík
s nožem v ruce ohrožoval obsluhu a donutil ji vydat čtyřiadvacet tisíc korun i kupony do mobilních
telefonů. A předminulou sobotu na stejné benzínce
řádil dokonce muž ozbrojený pistolí! Odnesl si dvě
tisícovky. Dlužno dodat, že v obou případech kriminálka zabrala a oba lupiče vypátrala. Toho druhého dokonce během pouhých pěti dní!
Držovice, Prostějov/mik
„V sobotu devátého listopadu letošního roku krátce před osmou
hodinou večer vstoupil do prodejny benzínové čerpací stanice
v Olomoucké ulici v Držovicích
neznámý maskovaný muž. Přistoupil k pokladnímu pultu, na

obsluhu namířil krátkou střelnou
zbraň a se slovy ´Naval prachy´
po ní požadoval vydání peněz. Po
sdělení obsluhy, že žádné peníze
nemá, obešel pachatel pult, opět
na ni namířil střelnou zbraň a opakoval výhrůžku: ´Naval prachy,
nebo to do tebe napálím´. Opět
požadoval vydání peněz. Žena

mu z obavy o svůj život otevřela
pokladnu, ze které maskovaný
muž vzal zhruba kolem dvou tisíc
korun a z místa utekl. Při loupeži
nebyla obsluha zraněna,“ uvedla
k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie ČR v Olomouci.
Policie tuto zprávu vydala až
pět dní po spáchání loupeže,
ovšem ten samý den, tedy ve
čtvrtek 21.listopadu večer, pachatele dopadla. Muže, který při
přepadení obsluhy benzínky v Držovicích mluvil česky, bez přízvuku a bez jakéhokoliv nářečí, pochází z Olomouce. „Kriminalisté
na případu intenzivně pracovali
a ve čtvrtek ve večerních hodinách, na základě operativního šetření, zadrželi osobu podezřelou z
tohoto protiprávního jednání. Jed-

Opilý senior skončil v poutech a pak na záchytce

Stařík nadával příbuzným i policistům
Plumlovsko/mik - Tak to byla
mela! Předminulý pátek došlo
v malé obci v blízkosti Plumlova k rodinnému incidentu.
Hlavním „hrdinou“ byl
jednasedmdesátiletý senior,
který se nevybíravými slovy
pustil do svých příbuzných
a rozkopal jim dveře. Ostře
si vyšlápl dokonce i na policejní hlídku, která na zavolání
napadených přijela. Strážci
zákona se už ale s dědkem
nepárali. Spoutali ho a odvezli
na záchytku!
„Pravděpodobně rodinné spory
figurují v incidentu, ke kterému
došlo v pátek patnáctého listopadu v pozdních odpoledních
hodinách v jednom z rodinných domů v malé obci na
Plumlovsku. Muž ze staršího
manželského páru velmi

vulgárně nadával manželskému
páru středního věku, s nimiž
je v příbuzenském vztahu
a společně obývají rodinný dům.
Přitom jim poškodil vstupní
dveře do jejich bytu. Napadený
manželský pár přivolal policii.
Hlídka se okamžitě dostavila
na místo. Starší muž však ve
slovních útocích a vulgárních
nadávkách pokračoval i za
přítomnosti policistů. I jim začal
sprostě nadávat a neustal, ani
když byl policisty opakovaně
vyzván k zanechání svého jednání. Policisté využili svého
zákonného oprávnění a proti
jednasedmdesátiletému muži
použili donucovací prostředky,
hmaty a chvaty, přiložili mu
pouta a převezli na policejní
služebnu k provedení dalších
úkonů,“ popsala celou událost

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

i samotný zásah Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Tímto ale případ ještě
neskončil. Policisté provedli
u seniora dechovou zkoušku,
která byla pozitivní, a naměřili
mu 1,42 promile alkoholu
v dechu. „Na základě lékařského
vyšetření byl muž eskortován
do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci k vystřízlivění.
Co bylo přesnou příčinou incidentu, policisté zjišťují. Hmotná
škoda na poškozených dveřích
byla vyčíslena na jeden tisíc korun,“ dodala Irena Urbánková
s tím, že ve věci probíhá šetření
pro podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému
soužití a přestupku proti majetku.

JEN 720 Kč

ze soudní síně...

Lupiče e
ci
už poli !
zatkla

k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud
akceptoval. „Muž byl obviněn
ze spáchání zvlášť závažného
zločinu loupeže, za který mu,
v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až desetiletý pobyt
za mřížemi,“ dodala.

ná se o devětadvacetiletého muže
z Olomoucka, který se k činu
doznal. Po zadržení byl umístěn
do policejní cely. Prostějovskými kriminalisty bylo zahájeno
trestní stíhání,“ prozradila Irena
Urbánková s tím, že strany policejního orgánu byl dán podnět

ZMIZELA puberťačka

Prostějov/mik - Zatímco policie
už měsíc a deset dní bez úspěchu
pátrá po šestnáctileté Michaele
Ventrubové, minulý týden zmizela další slečna pubertálního věku,
tentokrát patnáctiletá Markéta
Ručilová. Mluvčí krajské policie
na žádost Večerníku zveřejnila
pro všechna prostějovská média
bližší informace k pohřešované.
Policie ČR v Prostějově se tak
obrací na veřejnost se žádostí
o pomoc při pátrání po pohřešované osobě. Markéta RUČILOVÁ (na snímku) se narodila
7. dubna 1998 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov.
Konkrétní adresu policie nezveřejnila. „Dívka je zdánlivého stáří patnácti let, má střední postavu
a měří mezi 160 až 165 centimetry. Vlasy má tmavě červené,
v dél-ce po lopatky. Oči má hnědé,“ uvedla k popisu pohřešované
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Naposledy ji viděli rodiče ve středu
dvacátého listopadu 2013 kolem
půl sedmé ráno, když odcházela
z místa trvalého bydliště do školy.

Prostějov/mls
„Milan Bělohlávek mi zpočátku
pomáhal pečovat o moji starou
maminku. Bral jsem ho tedy
jako kamaráda, dokonce jsme
si vzájemně říkali brácho. Dal
jsem mu i plnou moc, takže
do mého domu mohl nabrat
cikánské nájemníky. Dovolil

jsem mu také, aby od nich vybíral nájemné. Předpokládal
jsem, že mi tyto peníze bude
předávat. Nic jsem od něj však
nedostal. Po čase jsem zjistil,
že ačkoliv mu nájemníci dali
nemalé částky, on si peníze
nechal pro sebe. Myslím, že mi
dluží kolem třista tisíc korun,“
vypověděl u soudu Jiří Wolker,

v němž by majitele lukrativní
nemovitosti v centru města
a vysokoškolsky vzdělaného
člověka asi nikdo nehledal.
Na první pohled totiž působil
spíše jako bezdomovec. Z jeho
projevu bylo navíc patrné,
že se jen těžko orientuje
v
některých
základních
věcech a přitom špatně vnímá
své okolí. Na druhou stranu
v zásadních záležitostech se
jeho jinak nepříliš ucelené
výpovědi dalo věřit.
Samotný Milan Bělohlávek,
který je obžalovaný ze
zpronevěry, k soudu vůbec
nedorazil. Na policii obvinění
popřel, bránil se tím, že
všechny peníze vybrané od
nájemníků Wolkerovi předal.
„Nájemníci mi dávali peníze
hotově, já jsem je majiteli
domu předával z ruky do

Foto: Policie ČR

Od té doby o sobě nedala vědět
a její mobilní telefony jsou nedostupné. V době odchodu měla na
sobě černý kabát do půli stehen
s třícentimetrovým opaskem,
tmavě modré rifle a světle modré
tenisky,“ dodala Urbánková.
Jakékoliv informace k pohybu,
pobytu či výskytu pohřešované
Markéty Ručilové mohou občané sdělit v pracovní dobu od
7.00 do 15.00 hodin na telefonní
linku 974 781 326, na kteroukoliv policejní služebnu, případně
kdykoliv na bezplatnou telefonní
linku 158.

Doplatil na „sklerózu“

Nechávat klíč v zámku se nevyplácí. O tom se přesvědčil
osmapadesátiletý muž z Prostějova,
j , kterýý zřejmě
j nechal ve
svém vozidle Škoda Felicia
v jedněch ze dveří klíče. Své
auto zaparkoval předminulou
sobotu 16. listopadu večer
na Jiráskově náměstí. Když
k místu v neděli ráno přišel,
auto tam už nenašel. Zatím neznámý pachatel toho využil a s
vozidlem odjel. Majitel si škodu vyčíslil na třicet tisíc korun.
V noci ze 17. na 18. listopadu se
zatím neznámý pachatel vloupal do jednoho z prostějovských
stolařství. Do objektu vnikl po
překonání uzamčených vrat.
V něm pak vnikl nejen do
dílen, ale i do skladu materiálu a kanceláří. Ukradl dvě
lamelovací frézy, elektrickou
příklepovou vrtačku, vzduchový kompresor, pneumatickou
sponkovačku, pokosovou pilu,
elektrickou flexu a z jedné
z kanceláří i mikrovlnnou troubu. Škoda činí třicet tisíc korun.

Taška zmizela

V pondělí 18. listopadu kolem
třetí hodiny odpoledne byla
v jednom z prostějovských
supermarketů okradena třiapadesátiletá žena. Zatím
neznámý pachatel využil
chvilkové nepozornosti ženy,
která si igelitovou tašku
s peněženkou zavěsila na nákupní vozík, a tašku jí vzal.
Paní v ní kromě peněženky
s penězi měla i osobní doklady
a platební kartu. Celková škoda byla vyčíslena na jeden tisíc
sto korun.

Straka v domě

Bývalí „bráchové“ stojí proti sobě. Milan Bělohlávek (vlevo) měl
dle obžaloby parazitovat na majiteli domu na Újezdu Jiřím Wolkerovi.
Foto: archiv Večerníku
ruky. Žádný doklad jsem od
něj nechtěl, věřili jsme si,“
vyjádřil se Milan Bělohlávek
při výslechu na policii. Bylo
přitom minimálně podivné, že

by tento „amatérský právník“
komukoliv předal velké částky
peněz, aniž by od něj nechtěl
jakýkoliv doklad.
(dokončení na straně 6)

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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.

Octavia
O
t i jje ffučč
Ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci
je podezřelý zatím neznámý
ppachatel. V úterních večerních
hodinách ukradl Škodu Octavii, kterou její majitel zaparkoval na ulici Družstevní v Prostějově. Škoda byla vyčíslena
na sto tisíc korun.

Vykradené stolařství

Milan Bělohlávek na hlavní líčení nedorazil...

Takový byznys by bral asi každý. Milan Bělohlávek si
získal důvěru majitele domu v prostějovské ulici Újezd
Jiřího Wolkera. Přisál se na něho a do jeho nemovitosti nastěhoval převážně romské nájemníky. Od
nich pak začal vybírat činži. Podle obžaloby majiteli
namluvil, že nájemníci neplatí a peníze si nechával
pro sebe. Když mu na to Jiří Wolker přišel, jejich kamarádství skončilo. Milan Bělohlávek byl obžalován
ze zpronevěry, k Okresnímu soudu v Prostějově se
ovšem tento „amatérský právník“ v úterý nedostavil...

ČERNÁ KRONIKA

Z místa činu. Takto předminulou sobotu provedl loupežné přepadení benzínky v Držovicích muž z Olomouce. Policie ho vypátrala
a skončil ve vazbě.
Foto: Policie ČR

„BRÁCHA“ ZA VŠECHNY PENÍZE ČELÍ ŽALOBĚ

Straky na hřišti
V úterý 19. listopadu před
polednem na bývalém fotbalovém stadionu ve Sportovní
ulici odcizili dva muži železné zábradlí a garážová vrata.
Hlídka tyto osoby zastihla při
cestě ze sběrných surovin, kdy
dvoukolák již měli prázdný.
Kradené věci se však našly
ve sběrně. Podezřelí na místě
peníze za vykoupené železo
vrátili zaměstnanci sběrných
surovin. Po zkontaktování
zodpovědné osoby za areál vyšlo najevo, že se může jednat
i o trestný čin, neboť hodnota
věcí zřejmě přesáhne částku
p tisíc korun. Celá událost
pět
byla předána Policii ČR.
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Někdy v čase od půlnoci do ranních hodin v úterý 19. listopadu došlo
ke vloupání do jednoho
z rodinných domů v Prostějově. Zatím neznámý
pachatel přelez přes plot,
vnikl na dvorek a sklepním oknem do domu.
Z něj pak ukradl jízdní kolo,
značkovou sportovní obuv,
osobní doklady, platební kartou a ovladač od brány. Majiteli způsobil škodu za deset
tisíc korun.

Šel po zlatě i penězích

Neznámý pachatel se v noci
z úterý 19. na středu 20.
listopadu
p
vloupal
p do jjednoho z bytů na ulici Šárka
v Prostějově. Z něho pak
ukradl zlaté šperky a peníze.
Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena na téměř 149 tisíc korun.
V případě jeho zjištění mu za
oba trestné činy hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Očesali bavoráka

JIŘÍ VYROUBAL

PAVEL NEHERA

PAVEL SEKANINA

ROMAN VESELÝ

se narodil 31. prosince 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 22. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří mezi 170
až 175 centimetry, má hubenou
postavu a hnědé vlasy.

se narodil 18. února 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 28. června 2013. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 43
let, měří mezi 170 až 180 centimetry, má střední postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. října 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 44
do 45 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 19. června 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 26 let, měří
mezi 173 až 178 centimetry, má
střední postavu, šedé oči a plavé
blond kadeřavé vlasy.

V pátek 22. listopadu před
půlnocí dosud neznámý zloděj
demontoval z vozidla značky
BMW, které majitel zaparkoval na parkovišti u prodejny
v Prostějově na ulici Anenská,
jeho součásti. Zloděj odcizil
všechna čtyři kola a boční
zpětné zrcátko. Při demontáži
kol pravděpodobně ještě promáčkl zadní dveře. Nešťastný
majitel škodu vyčíslil na
osmačtyřicet tisíc korun.

Zpravodajství
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SROCENÍ
u
bývalé
SANDRY
OBCHODNÍ CENTRUM Exekutoři, soudce a justiční stráž „vtrhli“ do marketu
VZALI LIDÉ ÚTOKEM...
Přepište dějiny: Prostějov má Zlatou bránu!

Prostějov/mik

BYLI JSME

na
video rnikpv.cz
e
ec
ww.v

w

U TOHO!

Zlatá brána otevřena, zlatým klíčem odemčena. Během několika málo minut po čtvrtečním otevření dokázali lidé zaplnit přízemí i celá dvě patra zrekonstruovaného obchodního centra. Nahrnuli se
do ní stejně rychle jako voda do potápějícího se Titanicu...
2x foto: Josef Popelka

reportáž nejen ze slavnostního otevření, ale i dalších dvou dnů,
rozsáhlou fotogalerii, exkluzivní rozhovory i anketu mezi občany
hledejte na straně 21 dnešního vydání

Jak Večerník před časem již
informoval, v marketu TUTY
(bývalá Sandra) v Západní
ulici v Krasicích, se to dějí divy!
Provozovatel, kterým je družstvo Tempo Opava, při inventuře zjistil více než půlmilionové manko, ze kterého dodnes viní personál. Zmíněnou
částku tak požaduje uhradit
právě po jednotlivých zaměstnancích, a to už i soudní
cestou. Největší díl, zhruba
stoosmdesát tisíc korun má
zaplatit bývalá vedoucí provozovny Hana Drmolová. Ta se
však u soudu úspěšně brání.
V pátek bylo před zmíněným
marketem živo, na chod provozovny se přišli na vlastní
oči podívat pracovníci justice
včetně soudce!

čtěte na straně 6

Berou to od podlahy. V pátek před polednem si vzali pod drobnohled provoz marketu Tuty v Krasicích
soudce, exekturoři za doprovodu justiční strážce I další pracovníci justice. Někdejší šéfová prodejny Hana
Drmolová (ve výřezu) tak úspěšně bojuje o zproštění viny za statisícové manko. 2x foto: Michal Kadlec

Konšelé rozhodli: sochařská sympozia do PROPADLIŠTĚ DĚJIN!
„Sochy není kam dávat, nikdo je už nechce a údržba je nákladná,“ zmiňuje náměstkyně primátora Ivana Hemerková
Deset ročníků a šmytec! Zapomeňte na sochařská
sympozia, díky nimž se do Prostějova sjížděli umělci
nejen z tuzemska, ale i z Evropy a celého světa. Radní
statutárního města minulé úterý projednávali další budoucnost těchto uměleckých dostaveníček, která však
leckdy přinášela více starostí než radostí. Na sympoziích totiž během let vznikly desítky dřevěných soch,
které nenašly upotřebení a ještě nedávno byly přítěží
Smetanových sadů a ukládány bez dalšího užitku
do městského skladu. Nebo se v tom lepším případě
horkotěžko přesunovaly na místa, kde nikomu nevadila - na volná prostranství do nemocnice, domovů
důchodců a podobně. A tak prostě rada města
především z výše uvedených důvodů řekla DOST!
Prostějov/mik
V roce 2011, těsně po skončení
desátého ročníku Sochařského
sympozia Hany Wichterlové,
rozhodli radní o tom, že se tato
akce nebude konat každoročně
jako doposud, ale pouze jednou
za tři roky. K dalšímu pokračování sympozia tedy mělo dojít příští
rok. To už ale neplatí! „Dlouhodobě se potýkáme s problémem,
že vytvořených soch je příliš
a nemáme je kam dávat, kam je
umístit. Bohužel, v celé desetileté historii sympozia se tvořily

sochy bez předem daného tématu
a hlavně bez toho, že by se předem
vědělo, k jakému účelu potom budou sloužit nebo kde je bude nejvhodnější umístit. Původně jsem
navrhovala, že budeme jednou
za tři roky pokračovat v pořádání sochařských sympozií, ale za
předpokladu, že předem budeme
jasně vědět, kam tyto sochy chceme umístit. A na konkrétní účel
vyhlásíme téma sympozia. Dosavadní hurá systém mi připadal
stejný, jako bychom si nejdříve
koupili postele a pak teprve stavěli
dům,“ uvedla pro Večerník Ivana

Prostějovský soud
připravuje první dražbu
na webu v ČR
Prostějov/mls - Pokud se v pátek 20. prosince od 10.00
hodin připojíte na server
www.prodej-drazbou.cz můžete se zúčastnit historicky
první elektronické soudní
licitace v České republice. Do
aukce směřuje krasický byt
třiadvacetiletého Jana Doseděla,
jehož vyvolávací cena je částka
766 557 korun. Okresní soud
v Prostějově tímto krokem
chce více zpří-stupnit veřejnosti
dražby, které v poslední době
ovládala „mafie“ stále stejných
a předem domluvených realitních makléřů...
Elektronické dražby se může
zúčastnit pouze ten, kdo před
jejím zahájením složí na účet
prostějovského soudu jistinu 400
000 korun. „Pokud nemovitost
nezíská, samozřejmě mu budou
peníze vráceny,“ vysvětlil Vladimír Váňa, exšéf justičního domu
v Prostějově.
Zájemci se do dražby musí zaregistrovat prostřednictvím systému, který je dostupný právě
na portálu www.prodej-drazbou.
cz. Zde je třeba vyplnit příslušný

Bude
Aukru. to jako na
můžete Jako první
v Krasi získat byt
cké ulic
i

formulář. Samotný průběh dražby
pak bude možné sledovat on-line,
stejně jako je tomu například na
serverech aukro.cz či ebay.com.
„Dražba bude ukončena, pokud
v pěti minutách nikdo ze zájemců
nedá vyšší nabídku,“ dodal na
vysvětlenou Váňa.
Po skončení dražby musí
nový kupec do dvou měsíců
složit patřičnou částku na účet
soudu. Jestliže tak neučiní,
bude vyhlášena nová dražba.
Nezodpovědný hazardér z toho
však lacino nevyjde. „Bude
muset uhradit náklady, které
státu a účastníkům vznikly
v souvislosti s další dražbou.
Pokud se pak nemovitost vydraží
za méně než on sám nabídl, bude
povinen doplatit tento rozdíl,“
varoval Vladimír Váňa každého,
kdo by si chtěl dražbu „jen tak
zkusit“...

Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Chyba
pořadatelů
byla
i v tom, že nechali umělce
tvořit sochy z nevyzrálého
a hlavně neošetřeného dřeva.
„Stalo se tak, že sochy umístěné ve Smetanových sadech
už po roce nebo po dvou, vlivem povětrnostních podmínek,
byly poškozené, dřevo zvětralé
a kusy těchto soch často i opadávaly, tudíž se staly nebezpečnými. Navíc nás stále více
občanů, včetně odborníků z řad
památkářů, neustále kritizovalo,
že takové sochy do parku nepatří. Je pravda, že nakonec jich
bylo ve Smetanových sadech
pětadvacet, což na tak malý park
bylo skutečně mnoho. Bylo to
ale proto, že nikdo jiný už je nechtěl, nebylo je kam dát. Pár si
jich vzala nemocnice, několik se
jich rozmístilo do domovů důchodců nebo jako údajná okrasa
do středu kruhových křižovatek.
Teď jich asi jedenáct máme
v městském depozitáři, o pět
z nich mělo zájem vedení města
Plumlova, ale dodnes si je nikdo
nevyzvedl. Nikdo už tyto sochy
nechce, zřejmě se přestaly líbit.

A to přece není dobrý výsledek
sochařských sympozií,“ pokrčila rameny Ivana Hemerková.
Ne vše ale považuje za špatné.
„Ano, před deseti lety tyto akce
oživily zašedlou úroveň kultury
v Prostějově, ale dnes jsou sochařská sympozia v Prostějově už přežitá. A najednou tady máme šestašedesát soch, se kterými nevíme,
co si počít. Jenom jejich údržba
stojí ročně mezi třiceti až padesáti
tisíci korun. Co tedy s nimi teď?!
Mnozí to i dříve prezentovali, že
po obnově Smetanových sadů se
sem sochy vrátí. To je ale podle
mě nesmysl. Navíc je dnes zre-

konstruovaný park koncepčně
řešen úplně jinak než před rokem.
Samotní památkáři mi před pár
dny dokonce sdělili, že nikdy nedali doporučení, aby se sochy ze
dřeva vůbec do parku dávaly,“
přidala náměstkyně primátora.
Otázka se tedy pokládá znovu,
co se sochami a dalším pořádáním sochařských sympozií?
Uskuteční se vůbec příští rok
další, v pořadí už jedenáctý díl?
NE! „Jakékoliv úvahy o dalších
ročnících sochařského sympozia
jsou nyní v radě města ukončeny s tím, že se již nebudeme
pouštět do jejich pořádání. Bylo

kolik stála sochařská sympozia peněz?
(Zdroj Magistrát města Prostějov)

Je konec. Doby, kdy se do Prostějova sjížděli významní sochaři,
jsou pryč. Radní se rozhodli nepokračovat už v tradici sochařských
sympozií.
Foto: archiv Večerníku
jich v Prostějově deset v řadě
za sebou, což je hodně,“ smetla
Hemerková veškeré spekulace rázně ze stolu. „Ale není to
nic výjimečného. Také v jiných
městech se při podobných akcích rozhodli po tolika ročnících
prostě celou sérii ukončit. Nebu-

náklady
(v Kč)

ZDENIČKA JE SAMA
A NESTÍHÁ...
Po stopách
vyvolené
Zdeňky

Praha, Prostějov/mls - Čtvrtá
řada populární reality show
VyVolení, kterou vysílají programy TV Prima, v tomto týdnu skončí. Pro Prostějov byla
výjimečnou v tom, že poprvé
v historii jsme mohli držet palce
zástupkyni našeho regionu.
Zdeňka Soušková z Kralic na
Hané se však do závěrečných
„bojů“ o pět milionů korun
nedostala, přesto ji budeme
moci v závěrečných dnech
soutěže na obrazovce vidět. Do
Vily se totiž o uplynulém víkendu vrátila, aby společně s ostatními byla u toho, když diváci
zvolí vítěze. Jak se ale Zdeničce
vůbec žije? Co láska s Thomasem? A koho tipuje na celkové
vítězství?
Je sama a nestíhá. Tak by se dle
jejích slov dala popsat aktuální
životní situace pětadvacetileté
Zdeňky Souškové z Kralic na
Hané. Ta prozatím dala přednost
životu v hlavním městě a do
Prostějova se vrací vždy jen na pár
dní. „Je toho na mě moc, nějak to
nezvládám. Stále mi někdo volá,
dostávám i pracovní nabídky.
V Praze jsem například moderov-

Na křtu. Zdeňka Soušková (úplně vlevo) se stala kmotrou knihy
Heslo: Jazz Dock. Jedná se o moderní román o hledání lásky v
prostředí sociální sítě.
Foto: internet
ala módní přehlídku, byla jsem
pozvána jako host při otvírání
restaurace, absolvovala řadu
focení. Stala jsem se i kmotrou
románu Filipa Čenžáka a Moniky Petrákové s názvem ´Heslo:
Jazz Dock´,“ okomentoval svůj
„náročný“ život celebrity Zdeňka
Soušková.
Na celkového vítěze VyVolených
tipovala v pátek večer Vladka.
„Pokud ho dnes neporazí Lucka,
což nepředpokládám (také se
tak nestalo - pozn.red.), tak už
Vladko VyVolené opět vyhraje.
Já sama půjdu od soboty na pár
dní do vily, co mě tam čeká, to
zatím netuším,“ dodala v pátek
v podvečer exkluzivně pro

Večerník Zdeňka, která se právě
chystala na večírek.
I ten mohla brát jako možnost,
jak potkat dalšího z mužů svého
života. Její láska z vily Thomas
Decastello si totiž „nabrnkl“ mladou pornoherečku Silvii. „Já jsem
teď sama,“ potvrdila nám trochu
zklamaným, ale vyrovnaným
hlasem Zdeňka Soušková. Vše
prý bere s nadhledem. „Nedávno
mě kdosi označil za blbou brunetu. Pod touhle přezdívkou nyní
vystupuji. Aspoň každý ví, s kým
má tu čest,“ prohlásila s úsměvem
ex-VyVolená Zdenička. Zároveň
zopakovala přání, že by se v budoucnu chtěla živit jako kadeřnice.
Třeba se jí to konečně i podaří...

deme první ani poslední. Navíc
pořádání sochařských sympozií
bylo hodně nákladné, přestože
jsme se v posledních letech snažili tyto náklady stlačovat dolů,“
uzavřela toto téma Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
v Prostějově.

HAJZLÍK za tři miliony!
Prostějov/mik - To bude luxus!
Město hodlá obnovit provoz
veřejných toalet v blízkosti
Smetanových sadů, kvůli
čemuž postaví dokonce nové
záchodky za bezmála tři miliony korun! Nové veřejné a bezbariérové WC bude postaveno
na ploše mezi parkovištěm ve
Školní ulici a budovou kina
Metro.
Původně byly toalety umístěny
v severozápadním koutě parku.
Už několik let nefunkční sociální
zařízení, pod úrovní terénu, bylo
při provádění rekonstrukčních
prací ve Smetanových sadech
zbouráno a na jeho místě vznikl
zásobník vody o objemu dvou
set hektolitrů jako součást závlahového systému.
„Nové veřejné záchodky budou umístěny tak, aby byly
dobře dostupné z centra města
a současně aby nijak negativně

nezasahovaly do stávající zástavby. Se Smetanovými sady budou
propojeny chodníkem,“ popsal
Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Kolik bude „vstupné“ na záchodky, to ještě radní nerozhodli.
„Zřejmě to bude pět a deset korun, záleží na skupenství toho, co
zde občan zanechá,“ rozesmál ve
čtvrtek novináře i kolegy radní
Zdeněk Fišer.
Zhotovení nových veřejných
toalet, včetně projektové dokumentace, komunikací a napojení
inženýrských
sítí
bude stát 2,9 milionu korun. Předpokládaný termín
dokončení stavby je stanoven
na červen roku 2014. Večerník
bude v příštích dnech zjišťovat,
co budou mít záchodky tak
výjimečného, že místo nich
mohla vyrůst i slušná rodinná
vilka...

Tady to bude! Nové veřejné záchodky za takřka tři miliony korun
budou postaveny za kinem Metro.
Foto: Michal Kadlec

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

294

Už to fi
fičí!
čí! Ukončenou
Uk č
rekonstrukcí
k
vozovek v Palackého a Svatoplukově ulici
Smog
pohasly v Prostějově dopravní problémy.
v Prostějově.
Provoz se tak dostal do normálu,
Nejenom sever Motakže řidiči už konečně přestali
ravy, ale už i naše město
remcat. Otázkou jen zůstázasáhl, od začátku minulého
vá, zda asfalt, položetýdne smog. Podíl oxidu uhelnaténý při teplotách na
ho přesáhl v Prostějově 120 ug na metr
hranici mrakrychlový, což je víc než dvojnásobek
zu, vydrpovoleného limitu. V rámci kraje je naše
ží...
město nepostiženějším místem!

Přesně tolik dní a ani o chlup
více, trvala rekonstrukce Prioru a jeho přeměna na Zlatou bránu. Když se na konci
ledna bývalý obchodní dům
uzavřel, všichni Prostějované byli zvědaví na plánovanou přeměnu. A ve čtvrtek
při slavnostním otevření viděli výsledek!

-

Osobnost týdne
TOMÁŠ BERDYCH
& RADEK ŠTĚPÁNEK

Především tyto dvě superstálice českého tenisového
týmu byly hlavními hvězdami pontým
dělních oslav obhajoby zisku Davisova poháru, které se konaly
na centrkurtu prostějovského
areálu. Berdych se Štěpánkem
si aplaus zaplněných tribun
naprosto a bez výhrad zasloužili.

Výrok týdne
„PANÍ,
PAN
ANÍÍ KDYŽ
KDY
DYŽ
Ž TAM
TAM
BUDETE DŘÍV,
MYSLÍTE,
ŽE DOSTANETE
NĚCO ZDARMA?!“
Spoluobčané málem prorazili
Zlatou bránu kvůli slevám.
Natěšená občanka pak útočila
na strážníky Městské policie, ať
organizují frontu, reakci jednoho
z nich Večerník bleskově zaznamenal

LISTOPADOVÉ PŘÍBĚHY aneb MALÝ POHLED DO HISTORIE...
Martin Mokroš

Analýza
Jako již skoro tradičně se
jednou měsíčně ponoříme do prostějovské a
okolní historie. Lidé jsou
totiž pořád zřejmě historií
nepoučeni, což koneckonců ukázal i poslední,
opět takřka patový, volební výsledek. Takže, co
se událo v různých dobách během listopadu?

V listopadu 1948, tedy před
pětašedesáti lety, se vládnoucí komunisté rozhodli zřídit
tábory nucených prací pro nepohodlné osoby a 25. 11. si na
to dokonce vymysleli Zákon
o táborech nucené práce. V nich
pak například končili občané,
ještě před nedávnem oslavovaní jako hrdinové (mám na mysli
letce, bojující v britské RAF
za osvobození vlasti ve druhé
světové válce), dále pak ti, co
ještě nedávno svobodně šířili
víru (mám na mysli církevní
představitele) a další i další
stovky režimu nepohodlných
spoluobčanů. Ukázalo se však
také, že komunistické manýry
nejsou všem po chuti, neboť se
na okrese objevily ilegální protikomunistické letáky
Ve stejném roce, tedy 1948,
bylo prostějovské letecké
učiliště svědkem zajímavé

události, když 27. 11. zde byl
slavnostně ukončen výcvik
dobrovolníků pro potřeby izraelské armády. Vše bylo součástí rozsáhlejší tajné akce pod
krycím heslem DI - Důvěrně
Izrael, kdy se SSSR a jeho satelity domnívaly, že by se nově
vznikající stát mohl zrodit
v komunistický, proto tak rozsáhlá pomoc. Padesátá léta pak
ukázala, že Izrael o žádné komunistické ideje nestojí a stal
se tak i pro Československo ze
spojence nepřítelem.
O dvacet let později, v roce
1968, stále i v Prostějově dozníval otřes ze spojenecké
okupace, ale kupodivu ještě
spousta lidí věřila v zachování demokratických principů
takzvaného „Pražského jara“,
neboť ještě 16. 11. se v našem městě sešla konference
Čs. strany socialistické, která
deklarovala, že chce politickou pluralitu a svobodu.

sokol
ím okem ...

Buzerace pod stromeček?
Cesta do pekel bývá dlážděna
dobrými úmysly. To platí i pro
návrh, o kterém teď jednají
strany vytvářející novou vládu,
kterou bychom prý měli dostat
pod stromeček. Představa, že
se konečně zatočí s lotry, kteří
neplatí správně daně, je vždy
lákavá. Podle české levice se
tím nejlépe dosáhne zavedením majetkových přiznání.
Občan bude muset sepsat svůj
majetek a stát bude kontrolovat, kde na něj vzal. Zní to hezky, ale když se na to podíváme
z pohledu občana, je to jasná
ukázka toho, jak stát přesouvá
na lidi povinnosti, které sám
nezvládá. Daně má vybírat stát

a má s tím co nejméně otravovat lidi. Když to neumí, má se
zamyslet nad sebou a ne hned
na všechny uvalit povinnost
vyplňovat další „lejstra“.
Ďábel se vždy skrývá v detailu,
takže majetková přiznání, pokud se zvednou, budou mít na
obyčejné občany horší a horší
dopady. Záviset to bude například na tom, kde se třeba stanoví hranice majetku, který se
bude muset dokazovat. Když si
řeknete, že to bude třeba milion korun, zní to jako relativně
velký majetek, ale když se naopak podíváte na cenu rodinného domku nebo bytu ve větším
městě, už to můžeme vidět jinak. Nejlepší tedy bude, když
se nic takového zavádět nebu-

de a stát se zaměří na to, jak
opravdu dobře vybírat daně.

Tvrdě na politiky
Něco jiného jsou samozřejmě
politici a další vysocí pracovníci ve státním aparátu, soudci,
státní zástupci a vykonavatelé
podobných funkcí. U nich by
mělo být samozřejmě povinností obrazně se při nástupu do
funkce vysvléknout do naha
a ukázat, co vlastní, aby nevznikaly později dohady na
téma, kde se vzal jeho případný nový majetek. Podobně ale
zatěžovat všechny občany by
bylo zbytečné.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel a poradce
místopředsedy Sněmovny

Konstelace hvězd Prostějova

Taky se vám špatně dýchá? Bodejť by ne, když se na Prostějov z Ostravska opět valí smog. Z tohoto důvodu teď venku moc nesportujte. Když už se hodláte pořádně hýbat, zamiřte do hal či fitcenter.
Nebo se na sport vykašlete a zaměřte se na kulturu.

Berani - 20.3. až 18. 4. Nedělejte si zbytečně další
problémy, už tak jich máte více než dost. V žádném
případě se nedávejte dohromady s lidmi, kteří už
dříve sklouzli na šikmou plochu. Bohužel, v těchto
dnech se okolo vás budou tito lidé motat...
Býci - 19.4. až 19.5. Vy byste v těchto dnech vůbec
neměli sedat za volant. Budete roztržití a dopustíte se
hned několika prohřešků. Nemáte na rozdávání, takže by vás četné pokuty mohly hodně mrzet. Určitě
vám neuškodí chodit týden pěšky.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Obdržíte dárek, nad kterým
se vám zamotá hlava. Navíc od člověka, o kterém
byste si dřív vůbec nepomysleli, že k vám něco cítí.
Teprve nyní přijdete na to, že už delší čas někdo z vaší
blízkosti touží po vaší náklonnosti.
Raci - 20.6. až 21.7. Stane se něco, co jste si nikdy
nepřáli. Přestože se řídíte heslem - co je v domě, není
pro mě, bezhlavě se zamilujete do kolegy či kolegyně. Pro ostatní to nebude žádné překvapení, protože
vaše flirtování se nedalo přehlédnout.
Lvi - 22.7. až 21.8. Buďte více ostražití a nevěřte
hned každému všechno, co vysloví. Vaše důvěra je
totiž bezmezná a občas vám to přinese problémy. Ve
středu nebo ve čtvrtek se ale šíleně zklamete, podvede vás blízký kamarád.
Panny - 22.8. až 21.9. Kdybyste tak zbytečně neutráceli, mohl by váš život plynout v naprostém luxusu.
Také tento týden vám hrozí ztráta peněz, a to kvůli
naprosto nepromyšlené investici. Co kdybyste utráceli jen po domluvě s finančním odborníkem?

...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Kdybyste se náhodou donutili
pracovat s větší intenzitou, určitě byste si také vydělali více peněz. Jenomže během následujících dní vás
přepadne obrovská lenora, které prostě nelze odolat.
Prospíte i pracovní dobu.
Štíři - 22.10. až 20.11. Rádi se pletete do života druhých a tento zlozvyk přetrvá i do příštích dnů. Vyrobíte si dalšího nepřítele, protože svoji kamarádku či
kamaráda upozorníte na nevěru jejich partnerů. A
rázem se stanete nenáviděnou osobou.
Střelci - 21.11. až 20.12. Držte si čepice, tento týden
pojede všechno okolo vás z kopce! Nejdřív vyhrajete
ve Sportce částku v řádech statisíců korun, vzápětí
vás partner požádá o ruku a nakonec zjistíte, že váš
potomek je v jiném stavu..
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Stanete se středem pozornosti v pracovním kolektivu. Už jenom proto, že
jako jediní dokážete vzdorovat nadřízenému a od plic
mu říci názor většiny kolegů. Ovšem také vy sami za
to budete nést plnou odpovědnost.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Na kulturu a sport vás tento
týden moc neužije, tudíž jediným způsobem, jak se
vyhnout domácím povinnostem, bude častější návštěva restauračních zařízení. Neflámujte ale dlouho,
rána pak bývají hodně krušná.
Ryby - 19.2. až 19.3. V příštích dnech dostanete zálusk na flirtování. Jste sice už zadaní, ale nějaký ten
krátkodobý románek rozhodně neuškodí. Zvláště
vám, kteří jste romanticky založení a potřebujete co
nejvíce něhy. Doma ale mlčte!

22. listopadu navštívil město
Josef Smrkovský, jeden z hlavních představitelů reforem. Byl
přijat kladně obyvatelstvem
a většinou představitelů KSČ,
bohužel část z nich již projevovala tendence úhybné
a prookupační. Lidé vyjadřovali reformám stále jednoznačnou podporu, což se projevilo
i tím, že na protest proti okupaci se nekonaly žádné veřejné
oslavy VŘSR ani průvod s ohňostrojem, což bylo v pozdější
normalizační době sedmdesátých o osmdesátých let naprosto nemyslitelné.
Běžný život šel ale také dál,
a tak zde máme i jednu zprávu
o dokončení výstavby paneláků
na Dolní ulici. Ano, chodíme
a jezdíme okolo nich již pětačtyřicet let. Smutnou událostí
před 45 lety byla smrt významného portrétního malíře, rodáka
z Běleckého mlýna, Oldřicha
Lasáka, který mimo jiné ab-

solvoval Akademii výtvarného
umění v Praze, několikrát navštívil pro inspiraci různá místa
v Itálii a v době první světové
války byl v Polsku a Haliči. Vytvořil pak mnoho portrétů významných osobností (Jiří Wolker, Petr Bezruč, Alois Mrštík
atd.). Věnoval se i literární
tvorbě, psal satirickou poezii
a o své malířské práci povyprávěl v knize „Z malířova zápisníku“. Na „Běláku“ je možno
nalézt jeho pamětní desku.
Již jsem zde zmínil slovo normalizace. Ta se plně projevila
například v listopadu 1973,
kdy v prostějovském muzeu
již rok dopředu instalovali výstavu na oslavu 50 let vzniku
SSSR (rok 1924) a dále výstavu plakátů od malířů z Leningradu (hádejte, co tyto plakáty
asi tak propagovaly?).
A tak daleko větší nadšení
mezi obyvatelstvem vzbudilo
otevření první prostějovské

večerky na tehdejším prostějovském náměstí 1. československé pětiletky, dnešním
náměstí E. Husserla.
Poslední informace se týká
prostějovské radnice. Všichni
víme, že za rok oslaví sto let
své existence, koneckonců
stavební práce můžeme vidět dnes a denně. Pokud jdeme okolo ní, ale asi málokdo
tuší, že v roce 1988 se v muzeu konala výstava, kde byly
prezentovány návrhy na její
dostavbu. Po listopadu 1989
se radnice de facto rozšířila
do sousední budovy, která pak
byla před dvaceti lety, v roce
1993, o jedno patro zvýšena.
S původní budovou od architekta Kepky byla komunikačně propojena a dnes je finišováno na celkové rekonstrukci
obou budov. Uvidíme tedy,
jak důstojně a hlavně za kolik,
bude na oslavu 100 let naše
radnice vyšňořena.

ZNIČÍ ZLATÁ BRÁNA KRÁMKY V CENTRU?
Martin Zaoral
Tak jako všechno nové, tak
i otevření Zlaté
brány provází
i obavy. V souvislosti s rozšířením sortimentu se někteří obchodníci
v centru města obávají zvýšené
konkurence. Mnozí z nich už
nyní balancují na hranici přežití
a každá změna k horšímu pro ně
může znamenat konečnou. Jsou
jejich obavy opodstatněné?
Faktem je, že obchodníci
a tím i život v centru Prostějova
skutečně ohroženi jsou. Důvody
jsou však docela jiné. Tím
hlavním je jejich možná neschopnost, případně nemožnost
přizpůsobit se životnímu stylu
a požadavkům svých zákazníků.
Kromě nabízeného zboží,
odpovídajícímu prostředí a přístupu obsluhy je v této souvislosti třeba zmínit především
otvírací dobu. Zvýšené nároky
zaměstnavatelů vedou k tomu,

že přes týden jsou mnozí lidé
celé dny „zasekaní“ v práci. Na
nákupy tak mohou vyrazit až
o víkendu. Pokud si však někdo
zvykl mít otevřeno maximálně v
sobotu dopoledne, pak se nelze
divit, že tím přichází o významný počet zákazníků. V nabité
konkurenci pak nemůže obstát.
Dalším zásadním problémem pro
život v centru města je přesun lidí
do obchoďáků na jeho okraji. Zde
na malém prostoru najdou nejen
řadu značkových obchodů, ale
nabízí se jim i možnost bezproblémového příjezdu autem a parkování. Právě vytváření podmínek
pro rozvoj moderních způsobů
nakupování, jako například stavba
(třeba i podzemních) parkovišť,
mohlo movité investory a schopné
obchodníky přitáhnout do středu
města. Nestalo se. Pro život ve
městě bylo velkou koncepční
chybou dopustit neregulované
zabírání úrodné zemědělské půdy
pro výstavbu obchodních center
na okraji českých měst.
Zlatá brána v tomto ohledu jde
proti proudu. Každý patriot,

glosa týdne

kterému záleží na tom, aby
se Prostějov ve svém centru
nestal městem duchů, ji musí
vítat. Nové obchodní centrum
bohužel přichází v hodině
dvanácté. Vstupuje totiž do
situace, kdy na někdejších
polích, kde by měla růst
pšenice, už funguje početná
a dobře zavedená konkurence.
Jisté je, že obchodníky v centru
města čekají hodně těžké časy.
Není však třeba je dopředu
odepisovat. Lidé i nadále budou utrácet peníze tam, kde
jim v příjemném prostředí
ochotná a zasvěcená obsluha
nabídne kvalitní zboží za solidní cenu. Úspěch například
olomouckých vánočních trhů
svědčí mimo jiné také o tom,
že za jistých okolností dají lidé
stále ještě přednost mrazivému
historickému náměstí před
vyhřátými „nákupáky“. Musí
však mít pádný důvod, za čím
by se tam měli vydat.

Agentura
Vánoční punč konšelé ZAKÁZALI!
Tak tohle je šok i pro redaktory
Agentury Hóser, kteří celý život
abstinují! Podle našich informací ze zdrojů blízkých přímo
primátorovi
Nakasesedělovi,
rozhodli prostějovští konšelé na
svém mimořádném zasedání
o tom, že během vánočních trhů
na prostějovském náměstí se nebude prodávat punč ani žádné
jiné alkoholické nápoje! Tato neradostná zpráva bude zveřejněna
oficiálně až příští pondělí, protože
v tento den naši konšelé odjíždějí
na dlouhodobou dovolenou, bojíce se defenestrace!
„Kdo vám to vyžbleptal předem? To mělo zůstat v utajení,“
povzdechl si muž číslo jedna na
prostějovské radnici Miroslav
Nakaseseděl. „Jestli to pustíte
do novin, pošlu na vás ty, co zastřelili kmotra Mrázka,“ nebral
si servitek primátorův první náměstek Jiří Nikamnepospíchal.

Naše agentura se ale podobných
výhrůžek nebojí a všem Prostějovanům oznamuje, že radní
prostě při vánočních trzích zakázali prodávat chlast!
Za své rozhodnutí se naopak
nestydí radní a předsedkyně
kulturní komise Mylady Bitvau
Sokolova. „Pořád jenom mluvíme o kultuře a slušném chování. Vzpomeňte si ale na loňské
i předloňské vánoční trhy na
našem náměstí. Už v poledne se
to tam všechno vožralo a polehávalo na lavičkách. No copak toto
je nějaká kultura? To samé platí
o pracovnících magistrátu. Ti se
z punče dokázali zpumprlíkovat
i během pracovní doby. Nic! Letošní trhy se obejdou bez alkoholu,“ nechala se slyšet Mylady
BitvauSokolova.
Rozhodnutí vedení města se
negativně odrazilo na zájmu
stánkařů, kteří byli zvyklí při vá-

nočních trzích nabízet našinci
různé druhy zboží. „Když nebudu moct prodávat punč, zkusím
marihuanu. Jsem zvědavý, jak
dlouho vydržím, než mě přijdou
sbalit,“ utrousil před Agenturou
Hóser Ignác Zhulený z Ospělova. „Je pravda, že zatím se zájemci o prodej zboží nehrnou.
Doposud víme, že v dřevěných
budkách se přes Vánoce budou
prodávat antikoncepční prostředky, viagra, motorový olej,
prášky na praní, nafukovací
lehátka a deratizační pomůcky.
Vrcholem vánočních trhů bude
určitě stánek s prostitutkami,
které budou Prostějovanům
nabízet své služby s vánoční
slevou,“ poskytla naší agentuře
exkluzivní informace náměstkyně primátora zodpovědná za
školství a kulturu ve městě Ivana Hemeráková.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali trio nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Nejsem duševně
chorý!
Doporučoval bych bývalému
starostovi panu Miroslavu
Zikmundovi, aby se o svých
spoluobčanech nevyjadřoval
jako o duševně chorých. Ten
se měl dobře za komunismu
i za kapitalismu. Kdo umí,
ten umí! Když seděl na radnici, za čí peníze tam seděl?
Z daní spoluobčanů! Že kapitalismus vyrábí bezdomovce a finanční chudáky, to je
myslím jasné i panu Zikmundovi. To, co dělají všechny
vlády a Nečasova zvlášť, to
je, pane bývalý starosto, normální? Tam nahoře je někdo
hodně chorý! Jestliže bývalá
kantýnská úkoluje nějaké
zpravodajství a ničí tak život vojákům, kteří působili
v Afghánistánu, tak tady je
něco hodně špatně. Úsporné
balíčky ať si Kalousek strčí
někam. O ostatních ani nebudu psát, bylo by toho hodně. Potrestejte zloděje milionů a miliard, a hlavně ať je
vrátí ti, co je nakradli. Pak
bude vyrovnaný rozpočet
a budou se mít všichni
dobře. A možná už nebudou
lidi, kteří tvrdí, že za komunistů se žilo lépe...
J. B., Prostějov

A teď na OBI!
Nejsem příznivcem marihuany, nikdy jsem ji neužíval
ani nekouřil. Velmi mě ale
rozčílila naprosto nelogická
policejní akce proti growshopům, tedy provozovnám
zaměřujících se na prodej
hnojiv, vyhřívaných květináčů a všeho, co podporuje růst
jakýchkoliv rostlin. Když
jsem si přečetl, co všechno
policie na náměstí Spojenců
v prodejně zabavila a posléze odvezla, tak jsem se záhy
vydal do OBI. A představte si, naprosto stejné zboží
tady nabízejí taky! Takže dá
se očekávat policejní razie
i v této renomované prodejně? Asi těžko, že? Proto
absolutně neumím pochopit,
proč se neměří všem stejným
metrem a podle čeho policie
soudí, že v jedné prodejně se
podporuje pěstování marihuany a ve druhé ne.
Jiří Kalabis, Prostějov

Hloupá sranda
Když radnice vyhlásila veřejnou soutěž o nejlepší návrh
nového loga města Prostějova, říkala jsem si, že je to
jenom dobře. Když se jedná
o věc, která má dlouhá léta
a možná i desetiletí označovat
město, zdálo se mi logické, že
logo má vymyslet obyčejný
člověk a hlavně Prostějovan.
Stalo se, a soutěž si získala
popularitu, vždyť stopadesát návrhů svědčí o tom, že
mezi lidmi byl o ni zájem.
Jaké však bylo moje zklamání, když jsem si v pondělí ve
Večerníku přečetla, že radní
celou soutěž zrušili a zpracování nového loga zadali
nějaké slečně z Brna! Takže
to si páni konšelé z Prostějovanů jenom vystřelili a marnili jejich čas, který strávili
vymýšlením a zpracováním
svých vlastních návrhů? To
se mi zdá přinejmenším jako
hloupá sranda...
Jana Peterková, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již na tento pátek je od 17.00 hodin naplánováno slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Předradniční prostor tak bude opět
po roce ozdoben, tentokrát dvacetimetrovým stříbrným smrkem
z jedné rodinné předzahrádky v Seloutkách. Úvodem slavnostního rozsvícení vánočního stromku zazní fanfáry a budou přivítáni
hosté v čele s hlavní hvězdou programu Dádou Patrasovou. Tentokrát jsme se tak v prostějovských ulicích ptali...

ZÚČASTNÍTE SE ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU?
Hana ZATLOUKALOVÁ
Prostějov

Jiřina ČECHOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

BEZPEČNOST NADE VŠE
Zamykejte si kolo
k páchnoucím popelnicím!

Nechceme vás k ničemu navádět, ale konec roku přímo
svádí k tomu, abyste zaměnili zažité erotické zvyky a užili
si například krátkého románku na pracovišti. Důvod, proč
jsou právě tyto románky tak časté, je podle psychologů
zcela jednoduchý. Jednak zaměstnance jedné firmy
spojují většinou podobné hodnoty a zájmy. Mají společná témata k rozhovoru a navíc jsou přibližně stejně staří.
Kromě toho je milostná aféra dobrým ventilem pracovního stresu a napětí. Některé výzkumy dokonce tvrdí,
že erotické hrátky na pracovišti jsou extrémně výhodné
z hlediska pracovní produktivity zaměstnanců. U zamilovaných, ale i při „pouhém“ sexu se totiž uvolňují endorfiny
a adrenalin, který zvyšuje výkonnost a produktivitu práce.
Navíc je pro ně údajně přítomnost přitažlivého partnera
motivující a snaží se na pracovním poli dosáhnout lepších
výsledků, aby upoutali jeho pozornost. Jestliže teď právě
pošilháváte po své vnadné kolegyni či sličném kolegovi,
nezapomeňte, že téměř třetina mužů, kteří s pracovním
flirtem začali, byla v jeho průběhu nebo po jeho skončení
odmrštěna. O následném pracovním nasazení a vztazích
v zaměstnání už statistiky nehovoří...

To je nápad! Stařenka vyzrála nad všemi zloději, když svoji tříkolku uzamkla na náměstí k páchnoucím
popelnicím.
Foto: Michal Kadlec
„Ano, velice ráda se zúčastním. Chodím totiž pravidelně
a již jsem se domluvila s kamarádkami, že se půjdeme
na rozsvěcování vánočního
stromečku podívat, ale taky
i na Dádu Patrasovou a další
program. Loni to bylo moc
pěkné. Zúčastnila jsem se
i společného zpívání koled.
Ráda chodím na všechny takové akce. A už se těším, až
bude celé náměstí krásně vánočně ozdobeno.“

Určitě se zúčastním. Na rozsvěcování vánočního stromečku
chodím se známými pravidelně.
Snad nám vyjde počasí, chystáme se tam být po celou dobu
doprovodného programu. Těším se, jsem zvědavá, jak bude
letošní stromeček vypadat. Náměstí bude vánočním stromečkem pěkně zkrášleno a navodí
příjemnou vánoční atmosféru.
Když tam pak v lednu není, náměstí mi připadne prázdné, takže už se na stromeček těším.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

V Prostějově
ě ě ročně
č ě zmizíí desítky
í a desítky
í jízdí
ních kol. Možná stovky, protože velká část
občanů policii ani ztrátu svého bicyklu
nehlásí. Spousta lidí má oprávněný strach nechat kolo někde před obchodem, byť zajištěné
v bezpečnostním stojanu nebo uzamčené hned
dvěma zámky. Vždyť zloději nikdy nespí!
Prostějov/mik
Jak ovšem veškeré obavy
rozptýlit, předvedla ve středu
odpoledne čiperná seniorka,
těžce vycházející o berlích
z drogerie na náměstí T. G.
Masaryka. Chvíli předtím

INZERCE

jsme si všimli šesti napěchovaných popelnic před domem
plným prostějovských advokátů. Není nám známo, jestli
odpadky pocházely z jejich
kanceláří, ale už na dálku
nesnesitelně páchly a kdo je
ucítil, rozhodně se nezdržo-

vall v jejich
blízkosti.
j ji h bl
k i To se
ale netýkalo zmíněné stařenky o berlích. Ta si popelnice
vybrala k tomu, aby si k nim
uzamkla svou tříkolku! „Žádný stojan tady v blízkosti není,
tak proč ne? Aspoň ten smrad
odradí i zloděje,“ zabručela
seniorka.
Těžko říct, jestli to byly právě
ony napěchované a nepříliš
voňavé popelnice, nebo se v tu
chvíli žádný zloděj okolo nevyskytoval. Každopádně někdo přijel do města na kole, šel
si nakoupit a zase se se svým
přibližovadlem setkal. A už
toto stojí za oslavu...

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

ZE
PLATÍ POUDU
A
P
O
T
V LIS

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

jak šel čas Prostějovem ...

Krasická ulice

Vedla do samostatné vesnice. Ulice byla pojmenovaná 17. května 1940 podle směru k bývalé samostatné vsi Krasice. Až do roku
1945 se nazývala německy Krasitzer-Gasse. Kromě rodinných a
panelových domů se zde nacházejí drobné obchody a restaurace.
Bývalé koupaliště (tzv. koupelky) bylo před několika lety přestavěno
na aquapark.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: U svaté Anny

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Stará hráz je i po roce stále nad vodou
Přehrada letos napuštěna nebude

Prostějov/mls
PONDĚLÍ 19. LISTOPADU 2012
Navezené hromady kamení a stavební úpravy v prostorách staré
hráze plumlovské přehrady vzbudily řadu otázek. Dokonce to vypadá, že by po těchto úpravách zůstala nad hladinou. Plumlovská
přehrada by se tak po svém napuštění rozdělila na dvě části. Podařilo se nám zjistit, že vše bude jinak, než by se na první pohled
mohlo zdát. Probíhající stavební práce na staré hrázi této vodní
nádrže jsou totiž pouze testem, který má napomoci při probíhající
rekonstrukci skutečné hráze.
LISTOPAD 2013
Po roce je vše skutečně jinak, než se původně zdálo. Přestože
se výška staré hráze během revitalizace přehrady skutečně nijak
nezvedla, její vrchní část se stále nachází nad hladinou. Důvod je
jednoduchý. Přehrada stále není zcela napuštěná. A to ani náhodou. Původně plánovaný jarní termín napouštění se nestihl, voda
tak začala v přehradě přibývat až na konci letošního srpna. Během podzimu ani zdaleka nenapršelo tolik, aby se celá napustila,
od konce srpna její hladina „poporostla“ o necelé čtyři metry.
Do cílového stavu hladiny však zbývá ještě čtyři a půl metru
vody, tedy více jak polovina!
Zajímavostí je, že kvůli malému přítoku se v uplynulém týdnu
hladina v nádrži dokonce snižovala. Z výše uvedeného vyplývá především skutečnost, že pokud zimní otužilci na Štědrý den
uspořádají tradiční koupel opět v plumlovské přehradě, tak se
s velkou pravděpodobností nebudou koupat ve zcela napuštěném
prostoru. V létě už však bude vody v nádrži určitě dostatek. Jaká
pak bude její kvalita, to ukáží pravidelné kontroly hygieniků...
napsáno
před
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Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

TĚSTOVINY

Kolínka
Panzani
500g

Lasagne
500g

Fusilli
500g

Špagety
500g

Gnocchi
500g

Fleky
500g

22,90

-

43,90

19,50

51,90

19,50

-

-

-

13,90

-

-

34,90

62,90

11,90

8,50

11,90

17,90

-

-

8,50

8,50

13,90

8,50

34,90

27,90 (250g)

12,50

29,90

27,90

8,50

24,90

63,90

29,90 (1kg)

8,90

16,90

33,90

Naše RESUMÉÉ
Oblíbenou přílohou takřka
veškerých
masitých,
ale
například také sýrových či
zeleninových jídel jsou právě
těstoviny. Jsou vhodným
doplňkem takřka k čemukoliv
a proto jsou hojně kupované.
Naše rady tak jistě budou
k užitku. Pro kolínka značky
Panzani si zajeďte do Albertu,
lasagne kupte v Tesku, Fusilli
v Kauflandu, kde mají společně
s Billou nejlevnější i špagety
a fleky. Právě v Bille pak vložte
do košíku Gnocchi.
Tak ať chutná!
Průzkum proveden ve středu
20. listopadu 2013

lety

Drama v Tyršově ulici

EVAKUACE!

Si é policejních
Sirény
li j
aut i zásahových vozidel hasičského
záchranného sboru, vyděšené
pohledy lidí, kteří co nejrychleji opouštěli ulici a mířili
do bezpečné vzdálenosti. To
byl obrázek pátečního večera
v Tyršově ulici!
Ta byla v osmnáct hodin
neprodyšně uzavřena policisty, na což ostatně už z dálky
upozorňovaly modré majáky
policejních aut. Důvodem
paniky byl plyn unikající ze
zaparkovaného auta, který co
chvíli hrozil explozí. Zatímco
policie evakuovala asi dvacet lidí
z okolních domů, hasiči doslova
riskovali životy při zásahu proti
unikajícímu plynu. „Na místě
byl skutečně cítit plyn, provedli
jsme měření a zjistili, že k úniku
dochází z celkem nového vozid-

la značky KIA. Dvacet lidí bylo
nuceno opustit své příbytky,
stejně tak policisté nepouštěli
do Tyršovy ulice žádná auta
ani chodce,“ sdělil nám ředitel
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově Petr Ošlejšek.
„V první řadě jsme hledali
majitele, aby nám své vozidlo
otevřel. Jakmile se dostavil, zjistilo se, že auto lze otevřít pouze
dálkovým ovladačem, což
jsme nechtěli riskovat. V tom
případě mohlo dojít k explozi
plynu. Nakonec bylo vozidlo
KIA odtaženo na parkoviště
v Olympijské ulici a tady se do
něj hasiči dostali přes zavazadlový prostor. Za pár minut se
podařilo najít místo, odkud plyn
uchází. Závada byla odstraněna
a nebezpečí pominulo,“ dodal
šéf prostějovských hasičů.

Zpravodajství

Výtvor sprejera na hradbách

byl ODSTRANĚN

Prostějov/mik - Sprejerský
výtvor „bezmozka“, který
před více než dvěma týdny
zničil část malby židovské
uličky na městských hradbách
ve Školní ulici, je odstraněn.
Postaral se o to prostějovský
výtvarník a spoluautor malby
Ivo Vitásek.
„Ten sprejerský výtvor musel být odstraněn ředidlem,
a pak jsem musel celou plochu pořádně odmastit. Hrál
jsem si s tím několik hodin,
než se podklad připravil pro
následnou opravu malby. Polo-

suchým štětcem jsem pak nanesl první vrstvu a druhý den
už přišel na řadu finální nátěr.
Čin sprejera je pro mě naprosto nepochopitelný, určitě jde
o mladé klučiska, kteří nemají co dělat a tak se baví těmito
adrenalinovými činy. Jenom
prostě něco poškodit a rychle
utéct,“ řekl v pátek Večerníku
výtvarník Ivo Vitásek. „Já teď
jenom doufám, že nic podobného se už opakovat nebude,
a že policie toho sprejera vypátrá,“ dodala Milada Sokolová,
prostějovská radní.

Dalo to práci. Prostějovský výtvarník Ivo Vitásek zahladil stopy
po sprejerovi.
Foto: Michal Kadlec

OHYZDNÉ STÁNKY z vánočního jarmarku zmizí
Pohodu na náměstí zpříjemní
j
už jjen „dřevěné

Letošní vánoční jarmark na prostějovském
náměstí T. G. Masaryka bude přece jenom něčím
výjimečným. Konečně jsou totiž pryč doby, kdy
onu krásnou atmosféru hyzdily v centru města
stánky prodejců zabalené pouze do nevkusných
igelitů, plachet či dokonce pytlů. Nyní se stalo, že
radní tomuto trendu řekli DOST! A tak již od nadcházejících vánočních trhů budou jarmarečníci
své zboží nabízet už jen v dřevěných krámečcích.
Dvacet „domečků“ dodalo město, dalších jedenáct
si pořídili samotní stánkaři.
Prostějov/mik
„V předešlých letech řada občanů
kritizovala nesourodost prodejních
stánků na náměstí během vánočního
jarmarku. Trnem v oku všem byly
škaredé stánky potažené různobarevnými igelity a plachtami. Tomu
je nyní konec, rada města rozhodla
o tom, že od tohoto roku budou na
náměstí pouze dřevěné stánky,“
potvrdila Večerníku radničními
chodbami nesoucí se zvěsti Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov s tím,
že právě v těchto dnech jsou dřevěné
domečky instalovány.
Vedení města také jednalo o tom,
za kolik peněz stánkařům domečky pronajmou. Za malý stánek

NEJLEPŠÍ MOZEK je z Prostějova
Fyzik Ondřej Maršálek získal ocenění Česká hlava 2013

Praha, Prostějov/mik - Dvaatřicetiletý Ondřej Maršálek z Prostějova si může říkat Česká hlava.
Nejprestižnější české ocenění za
vědu a výzkum, kterého mohou
vědci v naší zemi dosáhnout, získal v kategorii pro doktorandy.
Syn současné ředitelky Městského divadla v Prostějově získal
cenu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy.
Práce doktora Maršálka se zabývá
molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu
a vlastnostmi takto vzniklého
hydratovaného elektronu - elektronu rozpuštěného ve vodě. Jeden
z procesů popsaných v jeho práci
je dosud pod rozlišovací schopností i špičkových experimentů
v zahraničí.
Ondřeje Maršálka uplynulý čtvrtek
přijal na radnici primátor statutárního města Prostějov Miroslav
Pišťák, který mu zároveň předal
pamětní stříbrnou minci Otta Wichterleho. „Vážený pane doktore,
s radostí jsme přijali zprávu, že se
vám dostalo významného ocenění
vaší dosavadní odborné činnosti.
To, že se prostějovský rodák stal
vítězem soutěže Česká hlava 2013,
je pro nás všechny výborná zpráva
a věřím, že alespoň trošku se vámi
můžeme pyšnit. S přáním, aby vás
na cestě za dalšími úspěchy provázelo jen to dobré a projevem úcty,“

„BRÁCHA“
ZA VŠECHNY...

(dokončení ze strany 2)
U soudu se také řešilo, zda
nezaměstnaný Jiří Wolker
mohl zvládat své četné exekuce a dluhy bez toho, aniž by
skutečně dostával peníze od Milana Bělohlávka, respektive od
nájemníků svého domu. „Peníze
z pronájmu obchodů mi chodí
přímo na účet. Měsíčně se jedná asi
o šedesát tisíc korun. Z toho jsem
hradil své dluhy. Také jsem dostal
nějaké peníze od pojišťovny za
zničení jiného svého domu,“ reagoval Wolker.
Před senátem vystoupili také někteří
z nájemníků. „I s elektřinou jsem
platil nájemné šestnáct tisíc korun.
Předal jsem je Bělohlávkovi, mám
na to doklady, které klidně ukážu,“
vypověděl například jeden z nich
Pišta. Výše nájemného za nepříliš
udržovaný byt je přitom minimálně
podivná. Uvedený romský nájemník v něm neměl zavedený plyn,
takže se nedalo topit. „I z tohoto
důvodu jsem později platil pouze
třináct tisíc,” dodal. I to však není
při běžném nájemném v Prostějově
vůbec málo.
Nabízí se tedy přímá úměra,
že čím vyšší částka na dokladu
o zaplaceném nájemném, tím
vyšší příspěvek od sociálky. Možné
zneužívání sociálních dávek
však nebylo předmětem tohoto
hlavního líčení, v němž rozsudek
dosud nepadl. Jednání totiž bylo
odročeno.
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do tří metrů čtverečních zaplatí
prodejce jednotnou sazbu 250
korun za den, velký nad tři metry
pak přijde na rovných 500 korun.
Umístění stánku pro grilování
a odkládací prostor pro zboží
mimo stánek bylo znovu ohodnoceno sazbou 100 korun za metr
čtvereční a den. „Umístění stolků
pro zákazníky občerstvení je zdarma, v poplatcích za prodejní plochy
je zahrnut také odběr elektřiny,“
upřesnila Hemerková.
O letošní vánoční jarmark v Prostějově projevilo zájem třiatřicet
prodejců, z hlediska kapacity bylo
vyhověno dvaadvaceti, přičemž
ve třech stáncích se budou nájemci střídat. „Na náměstí přibude
dalších zhruba deset či jedenáct

městečko“

Pomalu roste. Během uplynulého týdne se „dřevěné městečko“ v centru Prostějova den za dnem
rozrůstalo.
2x foto: Michal Kadlec
stánků, jež jsou v majetku jednotlivých prodejců. V zájmu zachování
jednotného stylu prostějovského vánočního jarmarku se jedná
o totožné domky, jako jsou už ve
vlastnictví města,“ uvedla dále náměstkyně primátora.
A jaké zboží se bude letos na vánočním jarmarku prodávat? „Na
stáncích se objeví tradiční sorti-

ment, jako jsou jmelí, vánoční
vazby, dřevěné ozdoby, keramika,
kamenina, košíkářské výrobky,
bylinné a včelí produkty, ovčí kožešiny a vlněné doplňky, perníčky,
formičky na cukroví, vánoční čaje
a podobně. Chybět nebudou ani
vánoční pečené kaštany, punče
a medovina,“ vyjmenovala vyvolený sortiment Ivana Hemerková.

Letošní vánoční jarmark bude
zahájen společně se slavnostním
rozsvícením stromu na náměstí T. G. Masaryka už tento pátek
29. listopadu něco málo po sedmnácté hodině, tedy těsně poté, co
z balkonu radnice zazní slavnostní
fanfáry. Speciálním hostem této
akce a vlastně kmotrou prostějovských Vánoc bude Dáda Patrasová.

ze soudní síně...

CIKÁNSKÝ NÁSILNÍK DOSTAL 4 ROKY NATVRDO!
Jeho oběť má obavy z dalšího vyhrožování. Zatím je však klid

Česká hlava u primátora. Prostějovský rodák Ondřej Maršálek si ve čtvrtek vyslechl slova chvály i od prvního muže radnice.
Foto: Michal Kadlec
poznamenal první muž magistrátu
Miroslav Pišťák směrem k oceněnému občanovi města.
„Fyzika mě bavila už od střední
školy. Určitě jsem si ale tehdy neříkal, že bych se jí věnoval celý život.
Byl to u mě dílem zájem o přírodní vědy, dílem zájem o počítače.
Rozhodoval jsem se mezi fyzikou
a informatikou. Na vysoké škole
mě nakonec přijali na oba dva obory. Nakonec ovšem vyhrála fyzika,
čemuž jsem nyní rád. Co se ovšem
týká informatiky, tu jsem rozhodně nepověsil na hřebík. Ten zájem
jsem nikdy úplně neopustil, protože jsem ho směřoval do výpočetní
vědy, do počítačových, postupně
do molekulárních simulací. Na těch
jsem pracoval v průběhu doktorské
práce v Ústavu organické chemie

a biochemie,“ řekl při setkání s primátorem města Ondřej Maršálek.
Po maturitě na dvojjazyčném
Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně
vystudoval Ondřej Maršálek Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teoretická
fyzika. V doktorském studiu pokračoval ve skupině profesora Pavla
Jungwirtha na Ústavu organické
chemie a biochemie Akademie věd
ČR. Ve své práci se zabývá počítačovými simulacemi chemických
a fyzikálních procesů. Za čtyři roky
svého působení na Akademii věd
absolvoval několik zahraničních
stáží například v USA, Japonsku
nebo Izraeli. V současné době
pracuje na New York University
v New Yorku na postdoktorandské
pozici.

Prostějov/mls - Loupit se
nevyplácí! To je jednoznačný vzkaz prostějovského
soudu všem, kteří by se
o něco podobného chtěli pokoušet. Spravedlnost
v úterý dopadla i na devatenáctiletého Michala Holomka, který letos v srpnu na
parkovišti ve Wolkerově ulici
v Prostějově obral o kabelku
nebohou ženu. Předtím ji dokonce zcela bezvládně nějaký
čas vláčel po zemi...
Michal Holomek se loupeže
zřejmě dopustil pod vlivem pervitinu. Na něm je závislá i jeho
přítelkyně Monika Horvátková,
která je ostatně kvůli opakovaným „čórkám“ momentálně
ve výkonu trestu. Při činu Holomkovi asistoval ještě Ernest
Gábor, který nakonec od Okresního soudu v Prostějově odešel
s podmínkou. Pokud se však
v příštích pěti letech do něčeho
zaplete, půjde si i on svůj tříletý
trest odsedět.
K přepadení došlo nedaleko
prostějovského hostince U vzducholodě. „Oba cikáni přepadli
ženu, kterou povalili a chvíli ji
táhli po zemi. Vytrhli jí kabelku

a dali se na útěk. Ona za nimi
běžela, ale neměla moc šancí je
dostihnout. Při honičce narazila
na řidiče, který pracuje pro blízkou pizzerii v Tylově ulici. Ten jí
však odmítl jakkoliv pomoci a to
i přesto, že mladíky dobře viděl,
když kolem něj probíhali. Na žádost ženy o pomoc však pouze
pokrčil rameny a staral se o své,“
popsal případ, který se stal letos
v srpnu, jeden z našich čtenářů.
Přepadená a vyděšená žena byla
lhostejností muže hodně zklamaná. „Když se po neúspěšném
stíhání mladíků vracela, potkala
romskou ženu jedoucí na kole.
Ta jí nabídla ´pomoc´, když navrhla, že zajistí vrácení kabelky
ovšem za podmínky, že věc nebude hlásit na policii,“ pokračoval náš čtenář. Z této nabídky si
lze udělat obrázek o tom, jak
podstatná část cikánské komunity v Prostějově velmi dobře
ví o každé loupeži, které se
dopustí některý z jejich členů.
Napadená žena nakonec u kriminalistů skončila. Než byl sepsán
protokol, byla kabelka přinesena
na policii. Chyběly v ní však peníze a mobil. I ten nakonec dostala, ovšem bez SIM karty.

Samotnou loupeží to v tomto případě neskončilo. Jak už jsme ve
Večerníku psali, poškozená žena
musela po nahlášení případu na
policii čelit útokům ze strany lupičovy rodiny. „Jedna z žen mi
v restauraci vyhrožovala a fyzicky napadla i mou dceru,“ uvedla
poškozená. Její obavy přitom
přetrvávají i po vynesení rozsudku. „Zatím mám naštěstí klid.
S žádným napadením ani vyhrožováním jsem se dosud nesetkala,“ svěřila se Večerníku tři dny
po skončení procesu poškozená.
Státní zástupce Ivo Černík
oběma lupičům navrhoval
přísné tresty. „Loupežná přepadení se v Prostějově stále rozmáhají. Tresty by zároveň měly
být výstrahou i pro ostatní, aby
si rozmysleli páchání takové
trestné činnosti,” vyjádřil se při
své závěrečné řeči.
Soudkyně mu dala za pravdu
a Michala Holomka poslala na
čtyři roky do vězení. „Napadená žena se svým svědectvím
nesnažila přitížit obžalovaným.
Její výpověď je věrohodná
a události popsala velmi věrně,”
odůvodnila předsedkyně senátu
Ivona Otrubová.

Půjde do tepláků. Michal
Holomek je na první pohled
velký elegán. Podle rozhodnutí
prostějovského soudu má kvůli
loupeži čtyři roky nosit šedivé
tepláky. Foto: archiv Večerníku
Rozsudek dosud nenabyl právní moci, Michal Holomek si
ponechal lhůtu pro možnost
odvolání.

Hana Drmolová: „Věřím, že mě
Byl J. Charvát ZAVRAŽDĚN? soud zprostí viny za manko!“
Závažné podezření po bezmála 20 letech

Prostějov/mik - Už devatenáct
a půl roku policie bezvýsledně
pátrá po Jaroslavu Charvátovi z Prostějova. Bývalý
dlouholetý příslušník Sboru
národní bezpečnosti vyměnil
jednu uniformu za druhou,
když v roce 1990 přešel
k hasičům. O čtyři roky
později ale beze stopy zmizel.
Jeho sestra je přesvědčena, že
se stal obětí násilného činu!
„Co si pamatuji, tak Jaroslav
odešel ráno do práce a domů
už nepřišel. Bylo to někdy
v létě roku 1994. Dodnes
jsem přesvědčena, že v jeho
zmizení má prsty jeho druhá
manželka. Víte, Jarda nebyl
žádný svatoušek, opustil
první manželku a tři malé
děti, doslova jim zničil život.
Toto jsem mu vždy zazlívala
a často jsme se kvůli tomu
hádali. Pak si vzal druhou
ženu, která byla podstatně
mladší, a bydleli spolu
v Mozartově ulici. Neustále
se hádali, kvůli jejímu synovi,
o majetek, a bůhví čemu ještě.
Kdyby ta paní měla čisté
svědomí, tak se nám podívá do
očí, ale dodnes se naší rodině

vyhýbá,“ svěřila se Večerníku
sestra pohřešovaného Jaroslava Charváta, J. C. z Prostějova.
Samozřejmě jsme se jí zeptali, z čeho ještě pramení
podezření, že druhá manželka
pohřešovaného bývalého policisty a hasiče má na svědomí
jeho zmizení. „Můj druhý
bratr Petr chodil Jardovi
a jeho druhé ženě pomáhat
na zahradu do Čechovic. Byl
tam i pár dní poté, co Jaroslav zmizel. Když se blížil
do rohu zahrady, kde byla
velká hromada písku a hlíny,
Jardova druhá žena vykulila oči, zastoupila mu cestu
a důrazně řekla, ať k té
hromadě vůbec nechodí! Petra hned napadlo, že ta ženská
něco tají. Dodnes si myslíme,
že Jaroslav je zakopán právě
na té zahradě v Čechovicích,“
odpověděla sestra Jaroslava
Charváta. „Co mi tenkrát
vyprávěli
jeho
kolegové
z hasičského sboru, jeho žena
za ním chodila do práce,
i několikrát denně. Když ale
Jarda zmizel, tak se tam už
čtyři dny neukázala. Lidi
z baráku, kde s ní bratr bydlel,
pak měli na policii vypovídat,
že z jejich bytu se stále ozývaly hádky a křik, žili spolu ta-

Zamlada. Jaroslav Charvát
v době, kdy nastupoval ke
Sboru národní bezpečnosti.
Foto: rodinné album
kovým tím italským způsobem
rodinného života,“ dodala J. C.
z Prostějova.
Jak probíhalo vyšetřování
policie a co nám k případu řekl
Petr Charvát, bratr zmizelého
Jaroslava? Večerník navíc usiluje o výpověď druhé manželky
pohřešovaného Prostějovana,
která čelí závažnému podezření
ze strany rodiny Jaroslava
Charváta.

Prostějov/mik - Velká kauza
se
rozprostírá
naším
městem... Hanu Drmolovou zprostil Okresní soud v
Prostějově viny na manku,
když
zároveň
poukázal
na obrovské organizační
nedostatky ze strany provozovatele. Ten se však odvolal
a krajský soud vrátil celou
věc zpět prostějovské justici k došetření. A zástupci
okresního soudu se do celé
věci pořádně obuli!
„Pan
soudce
Řezáč
je
jedinečná kapacita a vím,
že celý proces se snaží vnímat spravedlivě. Při vedení
prodejny jsem možná udělala
několik chyb, ale rozhodně
nenesu vinu na způsobeném
manku, stejně jako žádná jiná
prodavačka. V žádném případě
jsme nezpronevěřili ani korunu, jde o naprosté porušení
veškerých pravidel při organizaci inventur a vůbec registrace zboží. Snažím se to nyní
u soudu prokázat a daří se mi
to. První soud jsem vyhrála,
ale Tempo Opava se odvolalo
a krajský soud případ vrátil
zpět okresnímu, aby prověřil
ještě nějaké údaje. Pan soudce
se rozhodl velice důkladně
prověřit veškerý chod a or-

ganizaci provozovny Tuty,
proto ta dnešní akce,“ svěřila
se exkluzivně Večerníku Hana
Drmolová, která prodejnu vedla ještě za vlastnictví Vladimíra
Komínka pod názvem Sandra.
O půlmilionové manko se
má podle vedení družstva
Tempo
Opava
rozdělit
a uhradit ho několik bývalých
i současných zaměstnankyň.
Od zmíněné bývalé vedoucí
Hany Drmolové s největším
podílem zhruba za 180 tisíc
korun, mají nyní další desítky
tisíc zaplatit dvě zástupkyně
vedoucí, ale také skladnice,
pokladní a dokonce i brigádnice, které v prodejně pracovaly. „Považuji to za naprostou nehoráznost. Měly jsme
položky, které jsme povinně
musely na prodejně mít, i když
to zboží lidé vůbec nekupovali.
Zboží se kazilo, celé se odepisovalo a šlo do ztrát. Jenomže
tyto ztráty jsme musely zaplatit
ze svého. Navíc se falšovaly inventury, které jednou proběhly
bez závad, ale po roce nám
přišlo vyrozumění, že bylo
tou samou inventurou zjištěno
manko. Když přijeli z Opavy
a napsali do protokolu, že na
prodejně je třeba dvacet kilo
vepřového masa, nikde jsme
neměli záruku, že po cestě
z Prostějova do Opavy titíž
kontroloři deset kilo z pro-

tokolu neumažou s tím, že na
prodejně chybělo. A obávám
se, že se tak i dělo,“ pokrčila
rameny Hana Drmolová.
Žena, která dnes vede jednu
z prodejen masa v centru města,
je však do budoucna optimistkou.
„Jsem přesvědčena, že to
všechno dobře dopadne. Nechci
ubližovat Tempu, ale někdo už
konečně musí říct, že takhle to
dál nejde a že takto se v normální prodejně nehospodaří.
Od doby, co jsem odešla, a to je
už skoro pět let, se v krasickém
marketu vystřídalo několik vedoucích, desítky zaměstnanců
a všichni s hrůzou v očích
utekli...,“ přidala rozhořčená
Drmolová.
Už v létě letošního roku, kdy
Večerník na problém upozornil,
se předseda družstva Tempo
Opava vyjádřil v tom smyslu, že
trvá na vině vedoucí prodejny
Tuty, stejně jako na zanedbání povinností dalších zaměstnankyň,
které prý market řídily ledabyle
a objednávaly zboží bez rozmyslu.
V pátek se Večerník pokusil
požádat o stanovisko zástupce
družstva Tempo přímo před marketem Tuty v Krasicích. Bylo
nám však sděleno, že provozovatel se k celé záležitosti vyjádří
až po skončení soudního procesu.
O dalším průběhu celé kauzy
bude Večerník samozřejmě
informovat.

Téma Večerníku
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Prostějov a FINANCE
Patříte k těm, kterým v kapse cinkají poslední drobné,
nebo se právě vesele rochníte v hromádce tisícikorunových bankovek? Ať tak nebo tak, vítejte u čtení
speciální tématické strany PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která je tentokrát věnovaná financím. Že
peníze hýbou světem, o tom snad už ani nemůže
být pochyb. Přestože se říká, že lásku ani zdraví
si člověk za kopu peněz nekoupí, může si s jejich
pomocí život podstatně zpříjemnit. Ono je přece jen
lepší být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý.
A pokud chcete vědět, jak naložit s malou či větší
finanční sumou nebo jak se k nějaké zajímavé
částce dostat, co si budeme povídat, nějaká ta tisícovka před Vánoci bodne, jsou právě pro vás
určeny tyto řádky...
Stranu připravil: Petr Kozák,
texty: Petra Hežová a Martin Zavřel.





  

Jak plánujete, že budete financovat bydlení?

Vánoce na splátky? Anebo se postíte...

Nejen vzhledem k blížícím
se svátkům klidu a pohody
začíná většina z nás řešit ve
zvýšené míře finance. Kde
jsou ty časy, kdy jsme za stokorunu kapesného nakoupili dárky pro celou rodinu
a zbylo i na dárky pro kamarády?
Dnes si při návštěvě některého
z obchodních center se stokorunou v peněžence člověk
připadá jako sirotek v katedrále, zejména teď, po lišáckém
zásahu ČNB. Pokud si nechcete
začít na vánoční dárky půjčovat,
bude asi nejlepší začít se
šetřením na Vánoce 2014 hned
po rozbalení letošních dárků
nebo razantně slevit ze svých

?

očekávání. Pod stromečkem
neočekávat nový mobil, počítač
ani zájezd k moři, ale třeba
pár nových, vlastní babičkou
pletených ponožek. Alespoň
se Ježíšek nepředře a my si
užijeme opravdu klidné Vánoce
bez hektického pobíhání po supermarketech.
Ať už patříte k těm, kteří se na
Vánoce zcela nedobrovolně
postí nebo k těm šťastnějším,
kteří si zdražování nijak
výrazně
nevšimli,
určitě
víte, že Vánoce nejsou
o předražených dárcích a bohaté vánoční výzdobě. Přesto,
proč si neudělat ke konci roku
radost nákupem nového auta
nebo ledničky?

Koláž Večerníku

Ježíška se oslabení koruny netýká
Většina národa už jistě zaregistrovala nedávné umělé
oslabení kuruny Českou
národní bankou, údajně
kvůli zamezení rizika deflace. I po dvou týdnech
po tomto zásahu do našich
peněženek je na tomto poli
stále živo.

Před několika dny navíc člen
bankovní rady přilil olej do ohně
prohlášením, že kurz osmadvacet korun za euro není nereálný. Vzápětí evropská měna
skutečně podražila a Mezinárodní měnový fond přispěchal
s prohlášením, že kroky ČNB
jsou v současné situaci správné.

Cílené oslabování koruny
může ČNB provádět prodejem
svých rezerv v české měně
a nakupováním devizových
rezerv. Tento krok má ve
výsledku také podpořit ekonomický růst.
Podle názoru odborníků však
jednorázové pětiprocentní zne-
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hodnocení koruny nic neření
a to ani z pohledu inflace, ani
z pohledu růstu.
Právě podporu ekonomice
řada analytiků a ekonomů
zpochybňuje. Někteří odborníci namítají, že lidé neutrácejí
v očekávání levnějších cen, ale
proto, že už nemají z čeho brát.
Další zdražování by potom
nemělo efekt na zvýšení poptávky.
Řada internetových obchodů se
naopak chlubí nárůstem prodejů
po zásahu ČNB. Je však otázkou,
zda to není jen krátkodobý efekt,
který po Vánocích vyprchá.
Guvernér České národní banky
Miroslav Singer také ujišťoval,
že potraviny v důsledku intervencí nezdraží díky velké úrodě,
zemědělci a potravináři však
tvrdí opak.
Podle nich například maso
zdraží nejméně o čtyři procenta.
Vzrůst prý mají především skupiny těch výrobku, u nichž je
významná část domácí spotřeby
krytá dovozy.
Naopak vydělat mohou pivovary a výrobci mléčných produktů,
kteří patří k hlavním exportérům
v potravinářském průmyslu.
Lidé by ovšem neměli zoufat,
že budou Vánoce vinou ČNB
chudší. Ježíšek totiž určitě nenakupuje v korunách, proto aby

mohl pořizovat dárky, drží určitě
nějakou jinou měnu, takže je
vlastně proti krokům naší centrální banky zajištěný. Osobně
bych tipoval, že Ježíšek nakupuje v dolarech, nejspíše však
drží zlato…
Nadělit pod vánoční stromek
horu dárku si kvůli recesi nejspíš
nedovolí letos mnohé domácnosti. Již tak napjaté rodinné
rozpočty ale Vánoce nemusí
vůbec vysát. Vánoční atmosféru
totiž nedělají přehršle drahých
dárků ale drobné maličkosti.
Darovat drobná překvapení,
která opravu potěší, bývá často
lepší než překvapovat cifrou,
kolik jsme byli za dárky ochotni
až utratit. Odborníci uvádějí, že
dárky, ve kterých je kus nápadu
i tvořivosti dárce, dokážou
udělat mnohdy větší radost
a stanou se jedinečnou vzpomínkou na příjemně prožité Vánoce.
Dárkem, který nevysaje vaši
peněženku tak mohou být
například fotografie zachycené digitálním fotoaparátem.
Domácí sbírky fotografií mohou
ukrývat poklady, kterými lze
pod vánočním stromkem doslova ohromit. O to víc, například
vlastnoručně vyrobéné album,
zachycující třeba proměnu času
rodičů, dětí a podobně.
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Expres
z regionu
Obce rozsvítí vánoční stromky
Prostějovsko/mls - V téměř všech
vesnicích na Prostějovsku se
o nadcházejícím víkendu rozzáří
vánoční stromy. Nejinak tomu
bude například ve Stínavě, kde vánoční strom stojí nedaleko zřejmě
nejstarší stavby na Prostějovsku.
Setkání u románského kostela
Povýšení sv. Kříže ve Stínavě proběhne v neděli 1. prosince od 17.00
hodin. Pro děti tu bude připraven
čaj a balíček, pro dospělé svařák.
Posílejte nám své snímky nejen
z těchto akcí, ale i celých Vánoc. Finanční odměna ty nejlepší nemine.
Ve Smržicích prožijí
Dotek Vánoc
Kostelec na Hané/mls - Od středy
27. listopadu až do soboty 30. listopadu pořádá Zahradnické centrum
Marciánová z Kostelce na Hané
akci nazvanou Dotek Vánoc. Bude
se jednat o třetí ročník výstavy vánočních a suchých vazeb, které se
představí v překrásných prostorách
barokní fary ve Smržicích. Na každý den výstavy bude v prostorách
farské zahrady připraven doprovodný program.
V Jesenci zvou na
Rockový maraton
Jesenec/mls - V sobotu 30. listopadu se v jeseneckém „kulturáku“
bude od 18.00 hodin konat už
dvaadvacátý ročník legendárního
rockového maratonu. Všichni milovníci dobré hudby se mohou těšit
na pořádnou nálož rockové muziky a bigbítu. Tu návštěvníkům přinesou jak již tradiční účastníci, tak
i nové kapely. Na pódiu se postupně vystřídají například Stracené ráj,
Marasd, R.I.B., Tenebra, Venefica
a Neopets. Připravena bude tradičně první bečka zdarma, takže
i tentokrát bude platit heslo, kdo dřív
přijde, ten dřív pije a to zadarmo!

Silnici z Prostějova do Olomouce čeká zásadní rekonstrukce a stavba nové protihlukové stěny

OPRAVY R46 NEKONČÍ. U OLŠAN ZBOURAJÍ STARÝ NADJEZD
Na řadu přijde demolice stávajícího nadjezdu na silnici vedoucí do Duban

Dostat se letos v létě z Prostějova do Olomouce bylo často nad
lidské síly. Výsledkem rozsáhlých oprav dálnice mezi dvěma
hanáckými městy byla nová svodidla, lepší povrch a konečně
i zvýšení rychlosti místy až na 130 kilometrů za hodinu. Opravy
R46 však rozhodně nekončí. Už nyní se jedná například o demolici stávajícího nadjezdu na silnici vedoucí do Duban a stavbě nové protihlukové stěny. Co bude dál?
Prostějov,
Olšany u Prostějova/mls
Provoz na dálnici D1 letos v létě ochromilo bourání hned tří mostů. Večerník zjistil,
že něco podobného v dohledné budoucnosti čeká i část R46 vedoucí z Prostějova
do Olomouce. Prostějovský stavební úřad
v těchto dnech zahájil územní řízení týkající
se rekonstrukce silnice vedoucí u Olšan. Součástí rekonstrukce bude mimo jiné demolice
zmiňovaného nadjezdu, rozšíření mostu
přes Blatu či nová protihluková stěna. Ta by
lidem z Olšan u Prostějova měla konečně
zajistit klidnější spaní. Na bourání mostu si
však ještě nějaký čas počkáme. „O připravovaném projektu oprav R46 u naší obce vím.
Vše je ovšem v režii Ředitelství silnic a dálnic. Pokud je mi známo, tak projekt je zatím
ve stádiu přípravy dokumentace. Nepředpokládám, že by se s opravami mělo začít už
v příštím roce. Spíš to bude až v roce 2015,”
reagoval starosta Olšan u Prostějova Milan
Elfmark.

„Zrychlení“ R46
se úseku
u Olšan netýká
Z policejních statistik vyplývá, že úsek
silnice R46 u Olšan je místem s vůbec
největším počtem nehod na Prostějovsku.
Konkurovat mu může snad jen silnice
u Výšovic. Obzvláště nebezpečný je nájezd z obce na rychlostní komunikaci.
Citelně tu chybí připojovací pruh. „Když
se opravovala R46 u Prostějova, jel jsem
z města do Olšan nejprve po staré a teprve
v Olšanech najížděl na dálnici. Protože
jsem se zdržel, tak jsem spěchal. U nájezdu
z Olšan jsem očekával připojovací pruh,
nikde jsem si nevšiml stopky. Byl pro mě
šok, když tam žádný připojovací pruh nebyl
a my jsme se najednou ocitli na dálnici,
kde ostatní auta jezdila pěkně zostra. Mohla nás smést a nebyla by to jejich chyba.
Úplně mě z toho zamrazilo,” svěřil se Ve-

Půjde k zemi. Ředitelství silnic a dálnic chystá demolici stávajícího nadjezdu nad silnicí R46 vedoucího do Duban.
černíku se svojí zkušeností náš pravidelný
čtenář Michal. Po zklidnění situace si prý
pořádně oddechl. „Bylo to velké štěstí, že
se nám nic nestalo a auta se nám dokázala
vyhnout. Vím, že připojovací pruh donedávna chyběl třeba při nájezdu z Vranovic-Kelčic, ale u Olšan jsem to fakt nečekal.
Příště si tu dám už pořádného majzla,“
dodal Michal.

Otinoves má novou starostku!
Otinoves/mls - Dosavadní místostarostka Jindřiška Pitáková byla předminulý pátek na jednání místního zastupitelstva zvolena novou starostkou Otinovsi. V čele obce nahradí Zdeňka
Radu, který letos v říjnu zemřel.
Jindřiška Pitáková bude v pozici neuvolněné starostky, přičemž zůstane zaměstnána na obecním
úřadě městyse Drahany, kde pracuje jako matrikářka. Ve své práci pro obec chce navazovat

na Zdeňka Radu, se kterým úzce spolupracovala.
„Čeká nás závěrečné vyúčtování za opravu komunikací a digitalizaci rozhlasu, který by měl včas informovat v případě nebezpečí povodní. Do dalších
akcí se před komunálními volbami, které se budou
konat v příštím roce, pouštět nebudeme,” uvedla
Jindřiška Pitáková.
Rozhovor s novou starostkou Otinovsi bychom vám
měli přinést v některém z příštích čísel Večerníku.

Právě absence připojovací pruhu stojí
za faktem, že rychlost u Olšan je stále
snížena na devadesát kilometrů v hodině. A to navzdory tomu, že v některých úsecích hanácké dálnice se letos
v říjnu nejvyšší povolená rychlost
zvedla až na 130 kilometrů.
Zvýšení rychlosti řidiči jednoznačně
uvítali, odborníci však netají obavy.

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

JEN 720 Kč

Foto: Michal Kadlec

Podle nich řidiči z nabrané rychlosti nebudou chtít slevovat. „Sám jsem
byl svědkem, že mezi těmi rychlostmi
130 a110 km/h spousta řidičů neubrala
a pokračovala stotřicítkou až na začátek Prostějova, kde je povolená rychlost
90 km/h,“ uvedl koordinátor Besipu
Pavel Rakus.
Tak si pak vyberte...

776 159 120
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V Budětsku zmizel kompresor

ZA ČTVRT MILIONU KORUN

Budětsko/mik ´- Škodu za
čtvrt milionu korun napáchal
minulý týden v noci z úterý 19.
na středu 20. listopadu zloděj,
který v Budětsku ukradl velký
kompresor.

„Újmu za dvěstěpadesát tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který v noci
z úterý na středu ukradl z volně odstavné plochy v jednom
z areálů v Budětsku jednoosý

Napoleonova vojska vyplenila čtyři vesnice
V parku v Čechách pod Kosířem se konalo velkolepé divadlo

Čechy pod Kosířem/mls - Propracovanější
scénář,
vyšší
počet jezdců i dělostřelců, lepší
a přehlednější scéna, výraznější
pyrotechnické efekty a také větší
hluk, nevhodný pro psy a malé
děti. Tak by se dalo charakterizovat letošní třetí setkání vojsk
rakousko-uherské, francouzské
a ruské armády v Čechách pod
Kosířem.
V Čechách pod Kosířem se
v sobotu pálilo, až uši zaléhaly.
A to doslova. Stovky diváků se
v podmračeném odpoledni na chvíli přenesly o více jak dvě stě let
zpátky. Sledovaly přitom, jak se
francouzské vojsko pod vedením
Napoleona Bonaparta utkalo
s vojáky bojujícími pod vlajkou
Rakouska a armádou tehdejšího
carského Ruska. Dramatickou atmosféru bitvy pak na místě navozovala scénická hudba.
Letošní setkání bylo věnováno
především dělostřelcům, kteří
tedy skutečně pálili jako o život.
Na propracované scéně přineslo

historicky doložitelný příběh,
do něhož byli, ještě více jako
v předchozích letech, zapojení také
„civilisté“. Jednalo se o rekonstrukci šarvátky, ke které došlo krátce
před bitvou tří císařů u Slavkova.
Francouzské vojsko tehdy obsadilo a vyplenilo čtveřici hanáckých
obcí. Jednalo se o Olšany, Slatinice,
Třebčín a Lutín. Na to se do nich
pustila domácí rakouská vojska,
kterým se francouzské „okupanty“
podařilo zahnat na útěk. Nicméně
o pár dní později to, ve slavné bitvě
u Slavkova s Napoleonem, projeli
na celé čáře.
„Bez historie není budoucnost. Je
proto dobré si připomínat minulost,
abychom si ji nemuseli zopakovat,“ uvedl celou nedělní akci majitel muzea kočárů Václav Obr. Zda
se bude setkání vojsk v zámeckém
parku opakovat i v příštím roce, zatím není zcela jisté. „Bude záležet
i na reakcích a zájmu diváků,“ poznamenal Obr.
Co je jisté už nyní, je to, že ani
po odchodu napoleonských vo-

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Pod palbou děl. Rakouská artilerie právě opětovala těžkou palbu napoleonských dělostřelců.
jsk Muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem rozhodně neusne.
Už v sobotu 7. prosince od 17.00
hodin zde odstartuje trojdílný seriál
tradičních adventních večerů, při

Foto: Martin Zaoral

prodejny v Runářově. Po rozbití
okna vnikl do obchodu a z něj
odcizil peníze, dále různé druhy
cigaret a sypaný tabák. Majitel
škodu předběžně vyčíslil na 16
tisíc korun,“ uvedla k případu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

za mřížemi. Po kompresoru
a pachateli policisté pátrají,“
uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Horní Štěpánov: divoká jízda
skončila trojnásobnou havárií
Horní Štěpánov/mik - Naštěstí
jen lehké zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které
došlo ve středu 20. listopadu
v dopoledních hodinách v Horním Štěpánově. Přímo nepochopitelné se zdá jednání šedesátiletého řidiče, který si hrál
zřejmě na kaskadéra. Přitom
dechová zkouška vyloučila, že
by před jízdou požil alkohol…
„Z prvotního šetření vyplývá,
že šedesátiletý řidič Citroënu Berlingo, který jel z centra
obce, narazil ze zatím nezjištěných příčin do rozvodové skříně
a pilíře elektroměru, nacházejících se vpravo u komunikace ve
směru jízdy a poté i do oplocení
u jednoho z domů. V jízdě pokračoval až na pole, kde se oto-

čil a vracel zpátky. Při zpáteční
cestě znovu narazil do oplocení u domu na levé straně, tedy
u stejného domu, jako při jízdě
ve směru z obce,“ popsala až
neuvěřitelný průběh jízdy postaršího řidiče Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Při nehodě došlo
k lehkému zranění řidiče, délka
léčení nebyla přesně stanovena,“
dodala.
Alkohol u řidiče vyloučila dechová zkouška. Při nehodě došlo
ke hmotné škodě na rozvodové
skříni, pilíři elektroměru, oplocení domu a osobním vozidle.
Celková škoda byla vyčíslena na
78 tisíc korun. Co bylo příčinou
nehody, policisté zjišťují.

Z novostavby v Olšanech

ČMAJZNUL MOTORKU

nichž si lze stylově navodit at- Štědrým dnem Schola Drahanovmosféru svátků vánočních. První ice. Po novém roce se na Večer
setkání nese název Harfy a Múzy, Tříkrálový v muzeu představí
o týden později vystoupí Schola také skladatel a zpěvák Richard Olšany u Prostějova/mik – NeCholina Pramen a tři dny před Pachman.
zvaného hosta měli na začátku
uplynulého týdne majitelé
rozestavěného domku v Olšanech u Prostějova. Zloděj jim
ukradl zaparkovanou motorku
3x foto: Martin Zaoral
i další cenné věci, celkem za více
než stotřicet tisíc korun.
„Během noci z pondělí osmnáctého na úterý devatenáctého listopadu došlo k vloupání do jednoho
z rozestavěných rodinných domů

jak vojska tří císařů bojovala v parku...

v Olšanech. Zatím neznámý pachatel z dílny v novostavbě ukradl
motocykl značky PIT Bike, dále
motor na člun, travní sekačku,
tisíc metrů elektrických kabelů,
dvě úhlové brusky a další nářadí.
Celková škoda odcizením byla
vyčíslena na téměř stojednatřicet
tisíc korun,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Došlo na naši adresu...

V Runářově vykradli obchod
Runářov/mik - Na šestnáct
tisíc korun spočítal škodu majitel obchodu v Runářově po
nájezdu zloděje. Ten mu pod
rouškou noci ukradl z prodejny peníze i část zboží.
„V noci ze čtvrtka jednadvacátého na pátek dvaadvacátého
listopadu se vloupal zloděj do

speciální přívěs – kompresor
značky Atlas. Policisté případ
šetří pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za
který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až pětiletý pobyt

VEČER SVĚTLUŠEK
Polní maršál. Setkání vojsk tří císařů svou pomyslnou maršál- Zběsilá jízda. Začátek patřil boji mezi jezdci na koních, které neustala Krajina po bitvě. Po skončení každého vojenského střetu se
skou holí dirigoval majitel muzea kočárů Václav Obr.
ani po zapojení artilerie. Koně si v tom rachotu zasloužili velký obdiv.
nad zemí vznášel pach střelného prachu a rozkládajících se těl.

Exkluzivní rozhovor se starostou Rozstání, který připravuje obec na výstavbu kanalizace

„PODHRAĎÁK“ se letos opravovat nebude TŘIKRÁT A DOST! Zloděj, který řádil „Pokud občas slyšíte slova uznání, je to ta největší odměna“
Rekonstrukci hráze oddálilo odvolání majitele „Sandokana“

Plumlov/mls - Hráz Podhradského rybníku prosakuje, přičemž o její opravě se mluví již
více než rok. Už nyní je jisté, že
letos se nestihne. Hlavním důvodem je odvolání provozovatele
občerstvení „U Sandokana“,
který nesouhlasí s odstraněním
historické stavby, stojící přímo
na hrázi.
Podhradský rybník se kvůli opravě hráze vypustil už loni na podzim. Rekonstrukce měla původně
proběhnout letos na jaře, nakonec se vše přesunulo na letošní
podzim. Ani to však nakonec neklapne. Podzimní opravu oddáli-

lo odvolání majitele občerstvení
„U Sandokana“.
„Musíme čekat na projednání jeho
odvolání ve stanovené lhůtě. Rekonstrukce hráze se tím odkládá.
Uvažujeme nyní o dvou variantách. Jestliže bude příznivé počasí, začneme s opravou hráze už
v březnu. Pokud ne, odstartují
opravy až prvního září příštího
roku tak, abychom neohrozili
koupací sezonu,“ reagovala pro
Malajský tygr. Sám pirát Sandokan se svojí mačetou zřejmě oddálil
Večerník Gabriela Tomíčková, tisopravu hráze Podhradského rybníku.
Foto: Martin Zaoral
ková mluvčí Povodí Moravy.
Objekt, kde nyní funguje občer- Svými základy sahá do hráze kové opravy hráze Podhradského
stvení „U Sandokana“, byl dříve a tím ji narušuje. Proto ho chce rybníku přijdou na přibližně čtyři
součástí nyní už neexistující pily. Povodí Moravy odstranit. Cel- miliony korun.

Mateřinka musela navýšit počet žáků ve třídách

V plumlovské školce našly azyl i prostějovské děti
Plumlov/mls - Rodiče dětí, kterým se nepodařilo umístit svého
potomka do některé z prostějovských školek, musí jezdit mimo
jiné do Plumlova. Tamní mateřinka i proto nedávno požádala
o navýšení počtů žáků ve všech
třídách.
Do třech tříd Mateřské školky
v Plumlově chodí celkem rovných
osmdesát dětí. Školka tedy o ratolesti nouzi nemá, ba právě naopak.
Běžnou normou je totiž čtyřiadvacet dětí na třídu, po schválení
žádosti o navýšení je možných až
osmadvacet předškoláků v jedné třídě. A právě k tomuto kroku
vedení plumlovské školky letos
sáhlo. Důvodem však překvapivě
nejsou děti plumlovských rodičů.
„Letos se neopakovala situace, kdy
bychom museli někoho z Plumlova odmítnout. Přesto jsme požádali
o navýšení počtu žáků ve třídách,
neboť k nám chodí děti z Prostějova, Mostkovic či dokonce až

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

v Kostelci na Hané, byl DOPADEN!

Kostelec na Hané/mik - Zkusil
to třikrát, a stačilo! Policie minulý týden dopadla mladého
muže, který v Kostelci na Hané
během uplynulých měsíců vykradl dva rozestavěné domy
a garáž. Vesměs ho zajímaly kabely, ze kterých později získal
měděné dráty. Nepohrdl ovšem
ani motorovou pilou nebo čerpadlem.
„Policistům z obvodního oddělení
Prostějov 2 se podařilo objasnit
tři případy majetkové trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu
uplynulých dvou měsíců v Kostelci na Hané. V září ukradl tehdy neznámý pachatel z dílny na
pozemku u rozestavěného domku benzinovou motorovou pilu

za tři tisíce korun. V říjnu se ve
stejném městě vloupal do dalšího
z rozestavěných domů. Z něho
vzal padesát metrů elektrického
kabelu a ruční elektrickou pilu.
V tomto případě způsobil škodu
za dva tisíce sedmset padesát korun. Začátkem listopadu pak nenechal bez povšimnutí ani jednu
z garáží v Bezručově ulici v Kostelci na Hané, odkud vzal čerpadlo
i s přívodovým pětadvacet metrů
dlouhým kabelem, dále osmdesát
metrů kabelu k cirkulárce a padesát metrů prodlužovacího kabelu.
Škoda byla vyčíslena na devět tisíc šestset korun,“ popsala sérii tří
zlodějen Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Policisté na případech pracovali
a po pachateli pátrali. „Na základě operativního šetření se jim
podařilo tyto případy objasnit
a pachatele zjistit. Jedná se o čtyřiadvacetiletého muže z Prostějovska, který se k činům doznal.
Pro policisty není žádným nováčkem. Již v nedávné minulosti byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen
a potrestán,“ uvedla mluvčí krajské policie s tím, že ve
středu mladíkovi policisté ve
zkráceném přípravném řízení
sdělili podezření ze spáchání
trestného činu krádeže, za který
mu, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Z Čelechovic k ní vede nová „luxusní“ cesta

Jako nová. Budova školky „Na stráži“ v Plumlově nedávno prošla
rekonstrukcí.
Foto: Martin Zaoral
z Dětkovic. Něco podobného jsme
tu zatím neměli,“ vysvětlila Večerníku Marta Soldánová, ředitelka
plumlovské mateřinky. Kapacita
jednotlivých tříd plumlovské mateřinky je tak využita na více než
sto procent. Plumlov má nyní dvě

budovy školky a to „Na stráži“
a také u místní „ZUŠ-ky“.
Před přibližně třemi lety byla
zrušena mateřinka v nedalekých
Hamrách. Budovu chátrající prvorepublikové vily se nyní město
snaží marně prodat.

velice solidní zájem turistů.„Zvýšenou návštěvnost jsme čekali, ale
takhle vysoký počet návštěvníků
nás mile překvapil. A to se na vrchol určitě dostalo několik jedinců, kteří neplatili,“ usmála se nad
pětadvacetitisícovou návštěvností
spokojeně Rozsypalová.
Opět by se vyhlídka měla pravidelně zpřístupnit turistům první
dubnový pátek příštího roku. Příjemnou novinkou je, že od Čelechovic až na Kosíř vede nová
cesta, kterou za přibližně dvanáct
milionů korun nechaly vybudovat
Lesy ČR. Cesta byla zkolaudovaná začátkem listopadu. Pěším
a především cyklistům zajišťu-

Jiří Možný

Máte za sebou zhruba jedenáct let v pozici starosty, co
vám za tuto dobu udělalo největší
radost?
„Upřímně řečeno, v pozici starosty
radosti nikdy moc není a nebylo. Je
to služba občanům, kdy někteří řeší
úplně každou prkotinu přes obecní
úřad a někteří si myslí, že je starosta
jen pro ně a jen kolem nich se točí
svět. Proto se tak i chovají při řešení
každodenních problémů. I když je
to jen pár výjimek, tak dokáží pěkně
otrávit život. Ale abych nebyl až tak
skeptický, radost přinese každá úspěšně zakončená akce, to je hlavní náplní
každého starosty. Pokud občas slyšíte
slova uznání, je to ta největší odměna
za práci a pak máte radost i chuť jít
dál. Pocit spokojenosti byl například
po výstavbě tenisových kurtů, u rekonstrukce školy a školky i dětského
areálu v Rozstání, po vybudování
vodovodu v Baldovci, při dokončení
nových stavebních míst, včetně všech
sítí, též po zbudování nového obchodu potravin v Baldovci, při opravě
částí narušených kanalizací, prostě
Stane se z ní autostráda? Přestože je nová cesta vedoucí od Če- vždy, když se jedná o větší akce, kde
lechovic na Hané až na vrchol Velkého Kosíře pro auta zapovězená, jsou dotace a vše dobře dopadne.“
Jak to aktuálně vypadá s kaněkteří řidiči tento zákaz nerespektují.
Foto: Martin Zaoral
nalizací a čističkou, o níž se
je výrazně komfortnější přístup Už na jaře by na opravenou cestu v Rozstání hovoří již několik let?
na hanácký Mont Blanc. Autům měla navázat rekonstrukce trasy „Pracuji na ní už devět let. Skoro tři
je však vjezd stále zakázán, což vedoucí z vrcholu ve směru na roky se vyřizovala všechna potřebná
ovšem ne všichni řidiči respektují. Lhotu pod Kosířem.

Rozhledna na Kosíři už je zavřená
Velký Kosíř/mls - Letos v červnu se splnil sen několika generací nejen regionálních turistů. Na
vrcholku Velkého Kosíře byla
slavnostně otevřena nová rozhledna. Po neobyčejně úspěšné
sezóně je však se začátkem listopadu opět zavřená. Za necelého
půlroku ji však už zvládlo navštívit pětadvacet tisíc turistů.
„Rozhledna na Kosíři je od začátku listopadu zavřená. Otevře
se pouze na Nový rok, kdy se
bude pořádat tradiční novoroční výšlap a snad i na Mikuláše,“
potvrdila Večerníku předsedkyně Mikroregionu Kosířsko Hana
Rozsypalová, která si pochvaloval

Rozstání - Na nejvýznamnější a nejnákladnější akci
za poslední dobu se již téměř deset let připravují
v Rozstání. Starostou této obce, rozkládající se společně s osadou Baldovec na okraji prostějovského okresu
a v těsném okolí Moravského krasu, je již od roku 2002
Jiří Szymsza. Nyní se k jeho radosti zdá, že se věci konečně výrazně posunuly, obec získala příslib dotace
na výstavbu kanalizace, výběrové řízení je již v plném
proudu a po jeho úspěšném završení se bude moci začít s realizací...
povolení a projektová dokumentace,
od roku 2007 se snažíme získat dotace z různých programů, ale až teď se
to snad konečně podařilo. Máme potvrzenou dotaci z fondu Operačního
programu Životního prostředí, právě
v těchto dnech probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby. Obálky
jsou již otevřeny a výběrová komise
nám musí doručené nabídky posoudit
a vybrat vítěznou firmu. Pokud se nikdo z uchazečů neodvolá, což by nás
zbrzdilo na několik měsíců, můžeme
začít podle počasí co nejdříve kopat.
Současně už pracujeme i na projektové dokumentaci a stavebním povolení na domovní přípojky ke kanalizaci.
Vše pro občany vyřizuje obec.“
Do čeho jste se třeba i s pomocí dotací v tomto roce
pustili?
„Do velkých akcí se právě kvůli plánované čističce moc pouštět nemůžeme, musíme šetřit vlastní zdroje.
Ale díky devadesátiprocentním dotacím se nám letos podařilo vybudovat
protipovodňová signalizační zařízení, včetně nových rozhlasů. Velkou
část času nám ale zabírala a stále
zabírá kanalizace, kvůli níž nemůžeme dělat skoro nic jiného. Vyřizovalo
se doplnění nových řádů a potřebné
změny v projektové dokumentaci,
řeší se přípojky. Ještě jsme našim
hasičům pořídili novější zásahové
vozidlo, na které nám sto čtyřiceti tisíci korun přispěl Olomoucký kraj.“

V Rozstání máte již nějakou
dobu zkušenost s větrníky,
jak je s odstupem času hodnotíte?
„Nakonec u nás stojí jen jedna větrná elektrárna, protože investor vyšel
vstříc odpůrcům, hlavně z okolních
obcí. Zpočátku byly nějaké ty negativní ohlasy mezi občany, ale to
je snad u každé akce, která se někde
dělá. Investor vycházel stěžovatelům
vstříc a řešil problémy, na které bylo
upozorňováno, takže snad se již situace zcela zklidnila. Zatím nevím
o nových problémech. Ne všem se
větrník líbí, to je logické, ale myslím,
že těch odpůrců je mnohem méně,
než se čekalo. Naše obec dostává každý rok finanční příspěvek za postavení elektrárny na našem území a z toho
kompenzuje občanům tuto stavbu
snížením poplatků za odpady na poloviční částku, takže i to bylo kladně
oceněno a přivítáno, protože vlastně
každý občan má z toho užitek.“
Jak se stavíte k případnému
navýšení jejich počtu?
„Můj postoj k navýšení větrníků je
opatrný. Záměrem investorů je v budoucnu od Drahan až k nám postavit
aspoň dvanáct dalších elektráren, takové množství by se mi už asi nelíbilo. Zcela by to narušilo místní krajinu
a přírodu, hlavně esteticky. Zde teď
záleží na postoji Drahan a Otinovsi,
zda budou na svých katastrech povolovat větrné elektrárny, nebo ne. Naše
obec se k tomu zatím staví negativně
a více jich neplánujeme.“
Jak hodnotíte společenský život obce?
„Každoročně pořádáme několik akcí,
jejichž hlavními organizátory jsou
zdejší místní složky. Škola se školkou
a přidalo se i občanské sdružení Rozšťánci. Všichni pak ještě také samostatně pod svými jmény dělají další jiné
činnosti přispívající ke kulturnímu
životu. Bývají to akce zdařilé a veselé. Je však smutná pravda, že ne vždy
se dostaví odpovídající počet diváků,

takže organizátoři mnohdy spíše prodělají, než aby přidali
dali nějaký zisk
pro svoji činnost. Ale jak vím
od kolegů starostů,
ů, to je prý
problém většiny obcí,
bcí, kdy je
vidět, že při dnešní
ní ekonomické situaci lidéé šetří už
úplně na všem.“
Na jaké kulturní
akce bystee mohl
již nyní pozvat?
„V sobotu třicátého
ho listopadu budeme před
d obecním úřadem rozsvěcovat
svěcovat
vánoční strom. Program
a občerstvení nám
m zajistí hasiči, čerti, Mikuláš, škola a školka. Letos bude ještě
tě překvapení,
protože nám slíbilaa účast také
dechovka Olšověnka
ověnka
z Jedovnic, kteráá
přicházející vánoční atmosféru
provoní svým

Foto: archiv Jiřího Szymszy

„Záměrem investorů je v budoucnu
od Drahan až k nám postavit aspoň
dvanáct dalších elektráren. Takové
množství by se mi už asi nelíbilo.
Zcela by to narušilo místní krajinu
a přírodu, hlavně esteticky...“

starosta Rozstání JIŘÍ SZYMSZA
o navýšení počtu větrníků

vystoupením. Je na co se těšit a s radostí můžu říct, že se každoročně
schází více a více diváků, sjíždějí
se podívat i lidé z okolních obcí.
O dva týdny později se pak mohou labužníci dostavit na vepřové
hody do klubu k hasičům, v lednu
se uskuteční plesy. No a na jaře začnou opakující se akce, jakými jsou

masopust a masky, stavění májky,
ve škole Den matek, před prázdninami školní slavnost, přes léto dětské dny, různé turnaje nebo posezení, sportovní odpoledne. Závěrem
bych chtěl popřát všem čtenářům
Večerníku hlavně hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2014. Pokud
bude zdraví, pak bude vše.“

Němčice nad Haou - Kdo měl
možnost vidět v pátek 8. listopadu Němčice nad Hanou z ptačí
perspektivy, shlédl nekončící
zástupy světlušek, které se slétávaly ze všech ulic a uliček na
taneční parket u fotbalového
hřiště. Nebyly to ale ledajaké
světlušky, byly to děti, které přišly
na podzimní slavnost padajícího
listí Večer světlušek, kterou pro
ně připravil němčický Dům dětí
a mládeže ORION.
Začátek programu plný světlušek
zahájili členové Klubu instruktorů
motivační scénkou o smutném
Dubánkovi, který se svěřuje
světluškám, že má starost
o zvířátka, protože zima přišla příliš
brzy a nemají dostatek potravy na
zimu. V závěru krátkého divadla,
plného světýlek požádá Dubánek
o pomoc děti a ty tak mají důvod
plnit úkoly, přičemž splněním
každého úkolu přispět zvířátkům do
jejich zásob na zimu. Děti tak hledají žížaly pro krtka, myšky pro hada,
med pro medvěda nebo žaludy pro
divoké prase. Malí broučci plní
deset promyšlených jednoduchých i složitějších úkolů, za jejichž
splnění dostávají nejen potravu pro
ptáčky a zvířátka, ale také odměny
pro sebe. Zjištění, že spoustu dobrot
mají lidi a zvířátka společných, bylo
pro některé malé účastníky úplnou
novinkou.
Z jednotlivých stanovišť tak děti
odcházely s mrkví, zelím, popcornem (kukuřicí), sýrem, oříškem,
ale ani o sladkosti nebyla nouze
– například myš nebo žížalu jsme

museli opravdu nahradit sladkostmi. Celý program měl výchovně
vzdělávací záměr a jednotlivé úkoly
vycházely ze skutečných příběhů
a potřeb různých zvířat.
Po splnění všech stanovišť tak měly
děti dostatek potravy pro ptáčky.
Svá vybojovaná semínka nasypalo
každé dítě do veliké ptačí budky
a malým světýlkem osvítilo cestičku
k budce. V závěru podvečera
poděkoval Dubánek všem dětem
za nesmírnou pomoc a z neznáma
se ozval hlas Pána lesa. Ten svou
vděčnost za starost o všechna
zvířata, kterou děti prokázaly,
projevil tím, že jim věnoval tisíce
světel na obloze. Upřené sledování
krásného ohňostroje celý program
uzavíral. Týdny mravenčí práce
a příprav této podzimní akce, na
kterou se přijely podívat děti se
svými rodiči z celého mikroregionu
Němčicko, tak nebyly zbytečné.
Velké poděkování patří mnoha
lidem, kteří svým dílem přispěli
k tomu, že domů odcházely spokojené děti. Zejména SDH Němčice
nad Hanou za dohled u všech
světelných efektů, a že jich nebylo
málo, Bohdaně Kvíčalové za krásné a velké obrazy zvířat na jednotlivých stanovištích, a především
všem velkým světluškám, které
se věnovaly malým dětem po celý
večer. Celou akci zdokumentoval
na krásných fotografiích Michal
Wolf. Jednu z nich můžete spatřit
v dnešním vydání, některé další pak
na našich internetových stránkách
www.vecernikpv.cz!
Eva Bašková

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Všichni Bratia a Sestry se do Společenského domu málem nevlezli
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V přímém přenosu TV
Publikum se před zraky
návštěvníků Městského divadla v Prostějově změnily
všechny zbraně vojenského oddílu Slováckého
divadla v hudební nástroje
a ti s nimi pak předvedli
skvělou show na motivy slavného televizního
muzikálu plného hvězd.
Večerník byl u toho!
Prostějov/peh
Známý český muzikál z roku
1965, kdy se ze zbraní vojáků
staly v přímém přenosu hudební
nástroje, ožil na jevišti prostějovského divadla. Plejádu známých
herců a zpěváků, kteří se v populárním hudebním filmu, dle
námětu a scénáře Jiřího Suchého
objevili, zastoupili protentokrát
herci Slováckého divadla, kteří
navázali na původní divadelní
zpracování z roku 1958. Herci se
pochopitelně nevyhnuli srovnání
s jejich o poznání slavnějšími ko-

Skalní fanoušky obou kapel šlo rozeznat i podle kil...

Prostějov/mls - Vypadalo to,
že popraská a zřítí se, ale nakonec to vydržel. Dosluhující
Společenský dům zažil v sobotu
koncert dvou kapel, které spojuje zejména humor a nadhled, což
platí jak v hudbě, tak i v životě.
Slovenští Horkýže Slíže potvrdili,
že jsou na vrcholu sil i popularity. Spokojeni však odcházeli
i skalní fanoušci legendárních
Tří Sester v čele s Lou Fanánkem
Hagenem.
Předloni „Ségry“ do Prostějova
dorazily s kapelou Rybičky 48, loni
s Wohnouty a letos navázaly na
úspěšnou spolupráci s punkrockovou partičkou z Nitry. Co se týče
návštěvnosti, tak si tím určitě pomohly. Zatímco třeba před dvěma
lety na tradiční prostějovský koncert Tří Sester dorazilo kolem osmi
stovek lidí, letos to mohl být tak
dvojnásobek.
Je nepochybné, že spoustu fanoušků Sester poslouchá
i Horkýže a naopak. Milovníci
rockové muziky s chytrými texty
tak v sobotu dostali „dvojitou

Kvalitní české písně slavily úspěch. Hity divadla Semafor
jsou stále živé a i to se odrazilo na přízni publika a páteční návštěvnosti Městského divadla v Prostějově.
Foto: internet
legy, Janou Brejchovou, Waldemarem Matuškou, Evou Pilarovou a dalšími hvězdami českého
pěveckého a hereckého nebe.
„Představení se mi líbilo, obávala
jsem se, aby to nebyl jen název
‚Kdyby tisíc klarinetů‘ a hra by
byla jen na motiv toho muzikálu.
Ale naštěstí se to povedlo. Jen nám
tam docela chyběli pan Matuška s
paní Pilarovou a ostatní zpěváci.
Těm jejich hlasům se prostě nejde
vyrovnat,“ hodnotil s úsměvem
páteční divadelní vystoupení sympatický manželský pár, kterého se
Večerník v publiku zeptal.

Celou dobu jsem si myslela, že
tu reportérku hraje paní Fialová ze zpráv (TV Nova – pozn.
red.). Ale tady kolegyně mi
řekla, že to ona určitě nebude,“ smála se Věra Valentová
s kamarádkou v odpověď na
otázku, co se jí na představení
nejvíc líbilo.
Známé šlágry šedesátých let
a vystoupení kapely Třaskavý
šrapnel naživo ocenilo publikum na závěr vydatným potleskem. S hudebními nástroji je
koneckonců stále větší legrace
než se zbraněmi...

Brzy bude vyprodáno!
„A fanouškům bych vzkázal,
aby si se zakoupením vstupenky
pospíšili, neboť za první den,
kdy byl zahájen předprodej,
se vyprodaly už více jak dvě
třetiny sálu! Proto je dobré
pořídit vánoční dárek co nejdřív,
očekává se, že poslední lístky
zmizí z internetového prodeje či
z našeho předprodejního místa
ve Společenském domě ještě v
tomto týdnu,“ uvedl Tichopádek.

Dobrou zprávou pro fanoušky
je,
že
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se stal mediálním partnerem koncertu a tak s námi
můžete opět soutěžit o nějaké ty
„volňásky“. Dodejme, že jako
host vystoupí mladá kapela AIRFARE a celý koncert bude trvat
přes tři hodiny, nečež po jeho
skončení proběhne autogramiáda. Bližší info hledejte na www.
topkoncerty.cz ¨

Prostějov/peh-Uplynulýstředeční
podvečer patřil v prostějovské
knihovně vyprávění o krásách
jihoamerické Kolumbie. O rodné
zemi zpěvačky Shakiry, zakladatele Zumby Beta Pereze, vynikající kávy a produkcí drog přišla
zájemcům popovídat mladá
prostějovská cestovatelka i fotografka Kateřina Francová.
V podkrovním sále Městské knihovny bylo ve středu v podvečer
bez nadsázky plno. Vyprávění
mladičké prostějovské cestovatelky
o jejích zážitcích z jihoamerické
Kolumbie si přišla vyslechnout
více než padesátka návštěvníků
a další zájemci mohli využít žhavé
hi-tech vychytávky, sledování
živého vysílání z knihovny v teple
a pohodlí svého bydliště.
„Já chodím na akce knihovny
pravidelně, proto jsem si nemohla nechat ujít ani tuhle. Chtěla
jsem s sebou vzít i kamarádku,

zeli z nejvýchodnějšího cípu
tehdejšího
Československa,
se za nějaký čas v emigraci
stává reklamní mág, který
našel zalíbení ve výtvarném znázorňování předmětů
každodenní potřeby a symbolů
velkoměstské kultury? Především díky neutuchající genialitě
zmiňovaného výtvarníka zažilo
výše popisované é umění
v zemi za velkou louží největší
slávu právě v šedesátých letech
minulého století. í reakce na
poválečné ěny ve čnosti přinesla
náladu, která tehdy zapalovala
Západ pocitem všeobjímající
svobody, a dodnes má co
nabídnout celému světu.
I přes snahu o seriózní odbornou úvahu je těžké rozhodnout,
co současné generace lidí na
Warholovi více šokuje, zda jeho
bláznivý způsob života, kontroverzní názory či jeho zcela osobité dílo. Do té doby nevídaný
pohled umělce na americký
životní styl, který je zcela patrný
ve většině jeho děl, neztrácí ani
po uplynutí další poloviny století
na svěžesti a přivádí diváky

chutnali muži, kterým tričko s logem
jejich oblíbené kapely zřejmě prodali
i s břichem. Více lidí zřejmě přišlo na
Horkýže Slíže, nicméně fanoušci Tří
Sester společně určitě víc vážili...
„Já jsem přišel v první řadě na
Horkýže Slíže. A tahle slovenská
partička mě zase naprosto odvařila.
Občas jsem jim teda nerozuměl ani
slovo, ale z pódia šla obrovská energie. To už mi u sester trošku chybí,“
prohlásil osmadvacetiletý Michal.

k bouřlivým reakcím. Je nutné
si otevřeně přiznat, že každý
z nás byl pravděpodobně víc než
překvapen, když poprvé v životě
spatřil například obraz Sto a jedna Marilyn, Osm Elvisů, Tapetu
s krávami, Kladivo a srp či Elektrické křeslo. Všeobecně známý
umělcův citát „Obrazy jsou jen
k tomu, aby se s nimi zakryly
zdi“ ízí už po několik desetiletí
k diskusi
o hodnotách života a láká ke
společnému zamyšlení nad hromadami pestrobarevných plechovek Campbellových polévek
či zelených lahví s typicky
červeným nápisem Coca-Cola.
Pokud nezávisle na věku cítíte, že
vás představa amerického snu o
moderním způsobu existence lidí
něčím neodolatelným stále fascinuje, tak určitě stojí za námahu
přijít se zaposlouchat do vyprávění
o mnoha zajímavostech z Warholova života i díla, které bude
doprovázeno projekcí uměleckých
snímků. Už z těchto důvodů
si dostatečně velkým písmem
do svých diářů nezopomeňte
zapsat k 17. prosinci název

ale nakonec může být ráda, že to
nestihla. Ani by si neměla kam
sednout,“ usmívala se paní Jana,
která obsadila jedno z posledních volných míst v podkrovním
sále. Autentickému vyprávění
prostějovské rodačky, která
v Kolumbii strávila šest týdnů,
napjatě naslouchal mimo jiné
i zdejší kriminalista, fotograf
a cestovatel, Josef Franc, jenž je
shodou okolností otcem mladé
cestovatelky. Podívat se do míst,
kam se hned tak někdo jen tak
na vlastní pěst nedostane, by se
odvážil jen málokdo. Zejména
pak, když je cílem Kolumbie
s pověstí krajně nebezpečné země,
kde za každým rohem číhá mafián
nebo prodejce kokainu.
Přesto se mladé cestovatelce
podařilo představit tuto exotickou
zemi jako místo s úchvatnými krajinnými scenériemi, bohatou historií
a spoustou nezvyklých pochoutek:

Dobrodružná cesta na vlastní pěst. Že jsou Prostějované příznivci zajímavých cestovatelských příběhů, potvrdila mimo jiné i více
než hojná návštěvnost středeční besedy.
Foto: Petra Hežová
„Během cesty mě přepadla nesnesitelná bolest hlavy, proto jsem se
rozhodla vyzkoušet i známý čaj
z koky. Ale očekávaný výsledek se
nedostavil, na bolest hlavy mnohem
víc pomohl vydatnější spánek,“

usmívala se Kateřina Francová při
vzpomínce na zkušenost s kokou,
které nebylo zdaleka tak riskantní
jako setkání s obludně velkým pavoukem na jedné z cest exotickou
krajinou Kolumbie.

Karel Novák se prosadil v exkluzivní společnosti

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Americký sen od Andyho Warhola - přípravy běží...

Prostějov/pr - K pětaosmdesátému výročí od narození
jednoho
z
neslavnějších
výtvarníků dvacátého století
bude v prostějovském prostředí
zahájena zcela výjimečná
výstava. Občané moravského
města s dlouholetou oděvní
tradicí se mohou těšit na
předvánoční dárek v podobě
netradičního uměleckého setkání s odkazem bývalé ikony
módního průmyslu, ale také
s malířem, grafikem a filmařem
v jedné osobě. S pozadím obsahu krátkodobé výstavy Muzea
Prostějovska, jejíž tajemství
je přímo dárkově zabaleno do
názvu Americký sen, se mohou
zájemci o umění začít seznamovat už při čtení výše uvedeného
citátu od světoznámé osobnosti,
jakou byl Andy Warhol.
Takřka pohádkový životní
příběh zakladatele populárního
umění, tzv. pop-artu, se začal
zcela nenápadně odvíjet, v dnes
již lidmi skoro zapomenutém,
rusínském kraji.Můžeme se
ptát, co způsobilo, že z chudého
chlapce, jehož rodiče pochá-

porci“ své oblíbené hudební
krmě. Nicméně přece jen u
některých (nikoliv u všech) bylo
na první pohled patrné, že přišli
spíše na Horkýže či spíše na Sestry. Obě skupiny fanoušků se daly
rozeznat jak dle věkových, tak zejména váhových měřítek. Bylo to
patrné také při samotném koncertu.
Zatímco na Horkýže Slíže jako
o život „pařila“ spousta štíhlých
dívek, tak Tři Sestry si nejvíce vy-

Cestou necestou (ne)bezpečnou Kolumbií s Kateřinou Francovou

KRYŠTOF V PROSTĚJOVĚ:
Prostějov/pk - Na sobotu 15.
února 2014 se do Prostějova
chystá koncert populární tuzemské skupiny Kryštof v čele
s lídrem Richardem Krajčem,
hlavní
hvězdou
nového
českého filmu Křídla Vánoc.
Jak Večerníku prozradil Martin Tichopádek z pořádající
agentury
MUSICMEDIA,
vystoupení se bude konta ve
Společenském domě.

Tohle nemělo obdoby! Taková mačkanice jako při sobotním vystoupení Horkýžů slížů nebyla ani při otvírání Zlaté brány... Foto: Martin Zaoral

Na stejné akci se však našli lidé
s docela odlišným názorem. „Jako
každý rok jsem přišel hlavně kvůli
Třem Sestrám. Je to klasika, na které
jsem vyrůstal. A dál už je mi skoro
jedno, kdo s nimi dorazí, jestli Divokej Bill, nebo třeba tihle slovenští
hopsálci,“ prohlásil jednoznačně
pětatřicetiletý Tomáš.
Stejně jako jeho fanoušci, tradice se držel i lídr Tří Sester Lou
Fanánek Hagen, který stejně jako
každý rok před prostějovským
koncertem vyrazil na pár piv do
jedné z prostějovských pivnic.
A jeho věrní už jej tam očekávali
a náramně si libovali, že mohou
právě popíjet stejné pivo jako jejich mnohaletý guru.
Ostatně právě láska k omamným
tekutinám byla další z věcí, která
fanoušky obou skupin spojovala,
stejně jako to, že ani dvojitým koncertem pro ně večer ještě neskončil.
Takže, pokud někdo chtěl o víkendu vydělat, stačilo mu, aby
v noci ze soboty na neděli v podstatě
kdekoliv v centru města narazil
bečku. Vytočil by ji okamžitě...

populárně-odborné přednášky
Factory na údiv, která bude
pro širokou veřejnost zahájena
v 16.00 hodin.
Plni očekávání pak budeme
mít ojedinělou možnost přejít
do výstavních prostor Muzea
Prostějovska,
kde
večerní
prohlídka výstavou s malým
překvapením již nyní slibuje
vznik zcela neobvyklého zážitku.
Tajemným a zároveň velmi provokujícím světem vás v hravé
atmosféře provede odborný
garant akce Mgr. Kateřina
Tomešková, muzejní pedagožka
Muzea Komenského v Přerově
a doktorandka Katedry výtvarné
výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci.
V prostějovském muzeu bude
k vidění výstava Andyho Warhola od 11. prosince 2013 až do
12. ledna 2014. Samotnou expozici doplní zajímavý doprovodný program, o němž vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
coby výhradní mediální partner této akce, bude průběžně
i nadále informovat.

INZERCE

PAX U KOSTELA
SVATÉHO CYRILA
A METODĚJE
NA BRNĚNSKÉ ULICI
V PROSTĚJOVĚ
28. LISTOPADU
OD 17.00 HODIN

Těšíme se na setkání s vámi!

Prostějov, Bratislava/mls V galeriích a muzeích Bratislavy,
Budapešti a Varšavy se otevřelo
celkem jednatřicet špičkových
výstav od autorů z více jak dvaceti zemí celého světa. V této
exkluzivní společnosti nechybí
ani dílo prostějovského mistra
aktu Karla Nováka.
INZERCE

Listopad na Slovensku, v Maďarsku a Polsku patří fotografii.
Díky Karlovi Novákovi má
i Prostějov své zastoupení ve
skutečně vybrané společnosti
těch nejlepších světových autorů.
Expozice nazvaná „Přirozeně“
zprostředkovává fotografický dialog mezi tvorbou prostějovského

propagátora naturismu a autora několika stovek aktů s dílem
slavného amerického fotografa
Jocka Sturgese. Do začátku září
byla výstava k vidění v Moravské
galerii v Brně. Až do konce
listopadu je možné ji navštívit
také v Domě umění v centru
Bratislavy.

Ze života města
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V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ DOCHÁZÍ K ROŠÁDĚ S POZEMKY
Magistrát postupuje přísně proti firmám, které neplní smlouvy

EXPRESS
z rady města

Vedení Prostějova se rozhodlo ukončit jednání
o prodeji pozemku v průmyslové zóně se společností
ADD Investment. Rada města navrhuje zastupitelstvu revokovat předmětné usnesení a doporučuje
schválit prodej společnosti Plyny Jehlář. Konšelé na
poslední schůzi dále neschválili prodloužení lhůty pro
výstavbu výrobního areálu firmy Železárny-Anahütte.
Prostějov/mik
„Chceme, aby v průmyslové
zóně vyrostly v co nejkratší době
výrobní areály, které budou znamenat vznik nových pracovních
příležitostí pro prostějovské občany. Město postupuje vstřícně
a seriózně, stejné jednání očekává
ale i od svých partnerů,“ vysvětlil
v některých případech tvrdý postup magistrátu Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Smlouvu se společností Železárny-Anahütte uzavřelo město
v červnu 2008. Firma se zavázala
postavit výrobní areál do šesti let
ode dne podpisu kupní smlouvy, tedy do 25. června 2014.

V letošním roce se však obrátila
na vedení města s požadavkem
prodloužení lhůty o další dva
roky. Žádost zdůvodnila komplikacemi souvisejícími se zřízením
nového odběrného místa a připojením připravované stavby výrobního závodu k distribuční soustavě ze strany společnosti E.ON
Česká republika. „Prodloužení
termínu rada neschválila. Lhůta
pro realizaci výstavby výrobního
areálu na převáděných pozemcích doposud neuplynula, proto
nejsou prozatím dány podmínky
pro odstoupení od smlouvy ze
strany města. Nicméně, vzhledem k zájmu nových investorů,
město deklaruje zájem o zpětné
odkoupení pozemku do svého

vlastnictví za účelem vyhlášení
nového záměru prodeje,“ uvedl
k tomuto případu Pospíšil.
Prodej pozemku společnosti
ADD Investment schválilo zastupitelstvo 17. dubna 2012.
„Následovala vleklá jednání, kdy
nebylo možné téměř půldruhého roku dosáhnout vzájemného
kompromisu, přičemž na poslední výzvu k podpisu smlouvy do
termínu třicátého září letošního
roku investor ani nereagoval.
Rada města proto vyhlásila nový
záměr prodeje s aplikací systému
úhrady kauce, k němuž se přihlásil jediný zájemce, společnost
Plyny Jehlář,“ sdělil ke druhé výrazné změně v průmyslové zóně
první náměstek primátoral.

Rázný přístup. Prostějovští radní rozhodli o nekompromisním postupu proti dvěma společnostem, které
nedodržely smlouvy související se zakoupenými pozemky v průmyslové zóně.
Foto: archiv Večerníku a Magistrát města Prostějova
Cena tohoto pozemku podle vybudování nového logistic- našlo práci už zhruba dva
znaleckého posudku činila kého centra, včetně prodejny tisíce Prostějovanů. Největ1,577 milionu korun, zájemce svařovací techniky.
ším zaměstnavatelem je sponabídl 1,6 milionu a uhradil Od vstupu prvního investo- lečnost Mubea, kde pracuje
kauci. Záměrem společnosti je ra do průmyslové zóny zde 800 lidí.

Do staré zídky parku na Vápenici se nesmlouvavě pustily BAGRY

Prostějov/mik - Bylo na čase! Už
před dvěma lety nechalo město
ze staré zídky ve Smetanových
sadech na Vápenici odstranit
pletivo, které už jen náznakem
připomínalo nějaké oplocení.
Zbyla ale rozpadající se zídka,
která určitě Prostějovu nedělala
čest, natož aby mu byla okrasou.
V těchto dnech ale konečně ze
země vykousávají lžíce bagrů.
A ještě během letošního a začátkem příštího roku zde bude
vybudována nová zídka, stejná
k ta u Národního domu.
ko
jako

„Výstavba oplocení Smetanových sadů je samostatná akce,
která nesouvisí s celkovou rekonstrukcí parku. Byla na ni
vyčleněna částka zhruba pěti
milionů korun, pro letošek se
stačí prostavět dva miliony.
Právě nyní probíhá demolice
základů starého oplocení v ulici
Vápenice. Vyhloubí se menší
příkop pro nové základy, který
se ještě letos stihne vybetonovat
a připraví se tak nová zídka pro
prefabrikáty, které na ni budou
montovány. Budou úplně stej-

né, jaké se vloni montovaly na ce uvažovali o tom, že ho zruší- od budoucího oplocení parku. chodník také opraví a zůstane na
zídku Smetanových sadů smě- me úplně a nahradíme zeleným Nakonec ale zvítězil názor, že původním místě,“ dodal z plánů
rem k Národnímu domu,“ po- pásem, který by odděloval silnici po vybudování nového plotu se prostějovských konšelů Fišer.
tvrdil Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějov.
Jak si v těchto dnech Prostějované určitě všimli, v souvislosti s demolicí staré zídky je
uzavřen chodník po celé délce
Vápenice. „Jsem přesvědčen
o tom, že tuto uzavírku lidé ani
nepocítí. Zmíněný chodník na
Vápenici není vůbec frekventovaný a v jednu chvíli jsme dokonOhyzdnost je pryč. Stará zídka Smetanových sadů pomalu ustupuje pod tlakem bagrů. Brzy ji nahradí nový plot.
2x foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou

Ve městě přibývají další stromy, sehnalo se čtvrt milionu korun
„Olomoucká má ale smůlu, inženýrské sítě jsou uloženy příliš mělce,“ vysvětluje náměstkyně Ivana Hemerková

Prostějov - Rada města na své úterní schůzi rozhodla
o využití uspořených prostředků za péči o zatoulané psy.
Rozpočtovým opatřením byla ušetřená částka ve výši
250 tisíc korun určena na zlepšení životního prostředí
v Prostějově. Veřejná zeleň tak bude rozšířena o čtyřiačtyřicet stromů, keře a přípravu dalšího květinového záhonu.
Právě na toto téma Večerník v rámci svého pravidelného seriálu rozhovorů vyzpovídal Ivanu Hemerkovou (na
snímku), náměstkyni primátora statutárního města, která
je zodpovědnou za životní prostředí v Prostějově.
Michal Kadlec

Paní náměstkyně, můžete tedy
popsat, kde se nyní, v samotném závěru roku, vzalo čtvrt
milionu korun na další zeleň?
„Na položce péče o zatoulané
psy došlo, díky výsledku výběrového řízení, oproti plánu
k úspoře čtvrt milionu korun
z rozpočtu města. Rada města
na můj návrh rozhodla přesměrovat tyto prostředky do kapitoly údržby, přesněji řečeno

do položky výsadby stromů.
Díky příhodným klimatickým
podmínkám tak můžeme ještě
v letošním roce vysadit další
více než čtyři desítky stromů.“
Všimli jsme si,
že nové stromy
se vysazují i v Kolářových sadech, které před nedávnem
prošly rozsáhlou revitalizací...
„Ano, v rámci revitalizace tady
byla před třemi lety vysazena
více než stovka nových stromů, včetně březové aleje. Nyní
město pokračuje v dosazování

stromů v Kolářových sadech
na místě takzvaného lesíku
naproti hvězdárny. Vysazujeme tady desítku vzrůstných
stromů, a to jilm drsný a olši
lepkavou.“
Kde ještě letos
počítáte s výsadbou?
„U cyklostezky z Prostějova
směrem na Kostelec na Hané
se rozšiřuje plocha biokoridoru
Hloučela. Za mostem pro cyklisty přes Hloučelu v Kostelecké ulici opět sázíme vysoké
stromy, vhodné do přírodního
prostředí. Vedle desítky jilmů
drsných a olše lepkavé tady
poroste i pět jasanů ztepilých
a dva duby červené.“
V posledních letech několik letitých stromů v Prostějově
uschlo. Budete je nahrazovat
novými?
„Město samozřejmě nahrazuje také poškozené nebo uschlé
stromy. Na Pernštýnském ná-

městí bude zasazena solitérní
lípa a pět stromů pak v parčíku v ulici Josefa Lady.
ujeme i v obnově
Pokračujeme
řadí v ulici Pod Kostromořadí
sířem, kde se nám velmi
ila kulovitá forma
osvědčila
u, další stromy budou
platanu,
ny do parčíku v ulidosazeny
okolovská, Winklerova
cích Sokolovská,

Foto: archiv Večerníku

a také ve Vrahovicích, v ulici Československého odboje.
V Dolní ulici pak byla realizována výsadba keřů, včetně přípravy květinového záhonu.“
Pár
nových
stromů se nyní
vysazuje také v Olomoucké
ulici, ovšem jen v blízkosti
železničního přejezdu. Dále
ke křižovatce s Vápenicí jsou
už vedle silnice zasazeny
pouze keře. Proč?
„Bohužel, Olomoucká ulice
se po nedávné rekonstrukci
stala atypickým místem pro
výsadbu veřejné zeleně, a to
z důvodu mělce uložených inženýrských sítí. To nedovoluje
výsadbu stromů s rozsáhlým
kořenovým systémem. Tam,
kde to jenom trochu jde, vysazujeme stromky, ale spíše
jde o stromkové ibišky. To, že
někde se jen těžko dají vysazovat stromy, je tak trochu daň za
pohodlí, že máme doma teplo,
světlo a podobně.“

INZERCE
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CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

JEN 720 Kč

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Víte, že Ajurvéda otevírá nové možnosti
v léčení i těch nejzávažnějších nemocí?

Milé kamarádky Večernice,
po delší přestávce vás opět srdečně vítám u dalšího dílu populární Večernice.
ice.
jďme
Dobře se usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek a pojďme
me si
se společně podívat, co zajímavého jsem si pro vás opět připravila. Povíme
e e
em
o ajurvédské medicíně, uvaříme si výbornou polévku z červené čočky, řekneme
ndy
si, jak se úspěšně zbavit stresu či napětí a v neposlední řadě nás čekají trendy
ám
m
podzimních a zimních kozaček. Zkrátka zajímavé rady i tipy, které se vám
r...
budou určitě hodit. Samozřejmě ani dnes nechybí další zajímavý rozhovor...
ová
Příjemné čtení přeje Aneta Křížová

Trendy podzim/zima: KOZAČKY

Kozačky patří mezi stálice dámského botníku. V dnešní době
nosíme kozačky už i na jaře,
v létě a pak klasicky na podzim
a pochopitelně také v zimě.
Právě trendům podzimu a zimy
se budeme věnovat na následujících řádcích...
Které kozačky jsou tedy
tuto sezónu v kurzu? Radost
můžou mít všechny ženy, nosí
se totiž, jak kozačky na klínku,
tak na vysokých podpatcích
i nízké kozačky bez podpatků.

Kozačky pro letošní podzim/
zimu mají několik specifických znaků. Jedním z nich je
zlato. Na kozačkách tak budou
k vidění zlaté podpatky, špice,
zipy či různé zlatavé motivy.
Dále se opět do módy vrací
také super vysoké kozačky,
tedy kozačky nad kolena.
I kozačky se střapci a třásněmi
se letos neztratí, taktéž kozačky
se šněrováním, hadím či krokodýlím vzorem. Co se týče
barev, tak nic nezkazíte kla-

kulinářský
k
ull
u
ý k
koutek
o ek
aneb tip do kuchyně...

POLÉVKA Z
ČERVENÉ ČOČKY
SE ZÁZVOREM

sikou, tedy černou a všemi
odstíny hnědé. Bát se nemusíte
ani jiných barev, jako světle pískové, velbloudí, modré, vínové
či purpurové.
Pokud se ptáte, jaký styl se
tuto sezónu nosí, tak jsou to
jemné elegantní kozačky,
jezdecké nízké kozačky, ale
i motorkářské. Zapomenout
nesmíme ani na kozačky nad
kotníky. Tyto kozačky mají
navodit lehce mužskou eleganci, která však i ženám velice

Ingredience:

postup:
Ve velkém hrnci rozpálíme olivový olej, vsypeme nakrájenou cibuli na kostičky, rozmělněný česnek, tři lžíce
nastrouhaného zázvoru, kari, kmín a opékáme po dobu
deseti minut. Následně snížíme plamen a do hrnce přidáme rajčata pokrájená na kostičky a opékáme dalších pět
minut. Pak přidáme čočku, vývar, bobkový list a jeden
litr vody. Postupně přivedeme do varu a vaříme přibližně
dvacet až třicet minut, dokud čočka nebude měkká. Dle
chuti osolíme, opepříme a necháme polévku stát. Nyní se
vrhneme na zázvor. Rozpálíme arašídový olej a postupně
na něm opečeme nakrájený zázvor na velice tenké a dlouhé nudličky. Zázvorové nudličky opékáme po částech,
a to tak, aby se nepřikrývaly. Pečeme do křupava, je necháme okapat na ubrousku. Postupně se vrátíme k polévce. Vyjmeme bobkový list a polévku rozmixujeme. Mírně
ji ještě prohřejeme a můžeme podávat do talířů. Každou
porci pak ozdobíme jogurtem a navrch přidáme opečený
Přejeme dobrou chuť!
a křupavý zázvor.

Ve svých metodách se tak ajurvéda snaží navrátit celého člověka, tedy tělo duši i mysl zpět
do rovnováhy. Stejně jako klasická medicína i ajurvédská medicína je registrována Světovou
zdravotnickou organizací. Ač to
mnoho lidí neví, z ajurvédy vychází tradiční čínská medicína,
homeopatie a mnoho dalších
léčebných metod. Cokoliv, co
se v našich podmínkách netýká
klasické medicíny, je řazeno do
alternativní medicíny. V Indii
se však ajurvéda, jako celostní medicína studuje běžně na
vysokých školách, stejně jako
zmíněná klasická medicína třeba u nás či jinde ve světě.
V posledních letech už i klasická medicína ze západu
uznává ajurvédskou medicínu
jako kvalitní a velice přínosnou metodu. Ajurvéda učí, že
je svět kolem nás tvořen pěti
základními prvky, a to vodou,
zemí, vzduchem, ohněm a pohybem. Pro kombinace těchto prvků si ajurvéda zavedla
pojmy „VÁTA“, „PITTA“
a „KAPHA“. Kapha se stará
o strukturu těla, pitta o energii
zažívání a váta o energii pohybu. Pokud jsou kombinace

v rovnováze, člověk je zdravý.
Nemoc je tedy stavem, kdy jsou
tyto tři prvky (dóši) v nerovnováze. Podle ajurvédy je důležité
nejprve vyloučit z těla toxiny
a následně zahájit léčbu. Dále
je důležité, uvědomění svých
strachů, hněvu, obav, lakoty
atd. Tyto negace je třeba uvolnit
a vypozorovat jejich původ, následně je nechat uvolněně, ale
přesto vědomě odejít.
Dalším významným prvkem
v ajurvédské medicíně je strava,
ta se opět třídí podle výše zmíněných tří prvků. Pohovor s ajurvédským lékařem je většinou
velice obsáhlý a je velice důležitý pro další diagnostický postup.
Kromě tohoto, patří do procesu
léčby ajurvédou i ajurvédská přírodní léčiva, ajurvédské masáže,
pranajáma – dechová cvičení,
mentální hygiena, olejové procedury a další procedury.
V poslední době vzniklo už
i v České republice několik zařízení, kde se zaměřují na poskytování tradičních ajurvédských procedur a originálních
postupů. Je určitě dobré vědět,
že ajurvédská medicína nám
otevírá nové možnosti v léčení
i těch nejzávažnějších nemocí.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Zásadité potraviny léčí tím, že imunitu nepřetěžují a ona pracuje tak jak má,“
říká odbornice na čerstvou zásaditou dietu a jídlo obecně JANA NEDBALOVÁ
Prostějov - V dalším dílu seriálu zajímavých rozhovorů
se tentokrát Večernice vydala za Janou Nedbalovou,
odbornicí na čerstvou zásaditou dietu. Co jsou to zásadité potraviny a co léčí? Které jídlo způsobuje překyselení organismu? Či jak by měl vypadat správný zásaditý
jídelníček? To vše a ještě více se dočtete v následujícím
exkluzivním interview…
Aneta Křížová

250 g červené čočky, 15 cm kousek zázvoru, 1 lžíci olivového
oleje, 4 stroužky česneku, 1 cibuli, 1 lžičku mletého kmínu, 1 l
kuřecího vývaru, 2 rajčata, 1 sušený bobkový list, 125 ml bílého jogurtu, 2 lžičky arašídového oleje, 2 lžičky kari, sůl a pepř

sluší a stále se těší velké oblibě.
Z materiálů je samozřejmě
nejkvalitnější kůže, ta by měla
nejvíce vydržet, ale i zahřát. Dále
v obchodech najdete kozačky ze
semiše, gumy či koženky.
Ať už ale zvolíte jakýkoliv
druh kozaček, vždy dbejte na
to, aby vám v nich bylo teplo
a měly neklouzavou podrážku.
Teplo od noh je nejdůležitější,
sebehezčí
kozačky
jsou
k ničemu, pokud v nich prochladnete.

O Ajurvédě jsem se ve Večernici již mnohokrát zmiňovala, nyní přišel čas, abychom
si vysvětlili, co to ajurvéda
vlastně je. Jedná se o medicínsko-filozofický
systém,
jehož kořeny sahají až do
védského období starobylé
Indie. Je považována za nejstarší léčebný sytém na světě.
Tento systém je totiž starý
více než 5000 let a je považován za matku všech léčebných systémů…
Slovo ajurvéda pochází ze
sanskrtu, tedy tradičního indického jazyka a vzniklo spojením dvou slov, a to, „ajur, co
je život a „veda“, tedy věda.
Kombinace slov tedy znamená „věda o životě“. Ajurvéda vždy léčí celou lidskou
bytost, tedy duši, mysl i celé
tělo. Léčba je zde soustředěna
na kořen nemoci, tedy na její
příčiny, čímž se odlišuje od
klasické medicíny. Tato celostní medicína vychází z toho,
že všechny potíže pocházejí
z disbalance organismu jako
celku. Každý člověk je v tomto
systému chápán jako jedinečná
bytost, kterou tvoří mysl, duše
a „ego“ jako takové.

Můžete nám na úvod vysvětlit, co si máme představit pod pojmem „zásadité potraviny“?
„Jsou to potraviny, které nepřekyselují organismus. Chemii moc
nerozumím, ale zjednodušeně řečeno to funguje tak, že aby krev
mohla rozvádět kyslík, potřebuje
optimální pH. Pokud je prostředí kyselejší, hemoglobin ztrácí
schopnost vázat kyslík a zásobovat všechny buňky, v důsledku
čehož hrozí ´vnitřní´ udušení. Organismus se s krátkodobým překyselením dokáže vyrovnat, ale
dlouhodobě má překyselující strava za následek přetížený imunitní
systém a takzvané toxické skládky. Když si tyhle dvě věci dáte
dohromady, jste u příčiny většiny
zdravotních komplikací.“
Co zásadité potraviny léčí?
„Ve skutečnosti jediným
faktorem, který léčí, je funkční
imunitní systém. Zásadité potravi-

ny léčí tím, že imunitu nepřetěžují
a ona pracuje tak, jak má.“
Které druhy potravin jsou
tedy zásadité?
„Nejlépe to pochopíme, když se
nejprve seznámíme s překyselujícími surovinami. Jsou to především lidové a bílé jedy, mezi něž
patří maso, uzeniny a vejce, dále
alkohol, cigarety, černá káva a čaj,
drogy a také stres. Překyselují také
konzervy a polotovary všeho druhu. Bílé jedy tvoří bílý cukr, bílá
mouka, bílá rýže, bílá sůl a průmyslově zpracované mléko a výrobky z něj. Zásadité potraviny jsou
především čerstvé a rostlinného
původu, potraviny nedenaturované a obsahující dostatečné množství enzymů, vlákniny, minerálů
a vitamínů. Patří sem i v přiměřené
míře čerstvé nehomogenizované
a nepasterizované mléko.“
Na nezdravou, tedy překyselující stravu nás většinou láká její „výborná“ chuť.
Dovede se zásadité jídlo vyrovnat těmto chutím?

„První podmínkou je právě to, že
zásadité jídlo musí chutnat lépe,
než běžná překyselující strava.
Námi připravované zásadité jídlo,
tak skutečně chutná lépe. Argumenty, logika, ani statistiky nepomohou, neboť člověk neracionálně
upřednostňuje požitek před rozumovými důvody. Jinak neexistují
hranice pro chutnou a výživnou
zásaditou stravu. Je těžké v rámci
několika vět popsat, co všechno se
dá ze zásaditých surovin vykouzlit,
nejlepší tedy je rovnou zásaditou
stravu ochutnat a pak uvěříte...
(úsměv)“
Na závěr nám prozraďte,
jak by měl vypadat správný zásaditý jídelníček?
„Ráno a dopoledne je optimální
pochutnávat si na čerstvém ovoci, případně si dopřát čerstvou
ovocnou šťávu. Při fyzické zátěži
můžeme snídani posílit oříšky či
semínky. Poledne a zbytek dne
patří čerstvé i tepelně upravované
zelenině, své uplatnění nacházejí
celozrnné přílohy jako je rýže natural, pohanka, jáhly, nebo quinoa.
V kombinaci s kořením a třeba Propagátorka zdravé výživy Jana Nedbalová
čerstvým domácím sýrem se dá vysvětluje, co je podstané při startu diety
připravit i lahůdková hostina, která
svede i zaryté odpůrce čehokoliv, co
Foto: archiv Jany Nedbalové
se jen blíží zdravému jídlu. Prostě
to musí chutnat lépe. Když manžel návku. Ještě před natáčením byla co jej zajímalo, bylo to, jak zařídit,
dělal rozhovor pro brněnskou tele- půlka pryč a řediteli televize vůbec abychom mohli do televize denně
vizi, připravili jsme bohatou ochut- nevadilo, z čeho jsme vařili. Jediné, dodávat obědy... (smích)“

„Důležité je, že zásadité jídlo musí
chutnat lépe, než běžná překyselující
strava. Nejlepší tedy je rovnou zásaditou
stravu ochutnat a pak opravdu uvěříte.“

INZERCE

Cysty na vaječníku
- snadné řešení

FERTIMED

centrum pro léčbu neplodnosti
vedoucí Doc. MUDr. ALEŠ SOBEK, CSc.

IVF centrum s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky
y Poradenství a léčba ženské i mužské
neplodnosti
y Veškeré metody asistované
reprodukce, nově monitoring embryí
y Speciální UZV vyšetření těhotných
v I. a II. trimestru
y Kardiologické vyšetření plodu
y Provádění výkonů jednodenní chirurgie

y Vyšetření chlamydií
y Vyšetření tromboﬁlních mutací před
hormonální antikoncepcí
a při opakovaných potratech
y Genetické vyšetření
(karyotipizace, cystická ﬁbróza...)
y Gynekologicko-porodnická
ambulance

FERTIMED

FERTIMED

Boleslavova 246/2
776 00 Olomouc
tel.: 585 224 128
e-mail:
sobek@fertimed.cz

1. května 863/82
725 25 Ostrava
tel.: 596 632 149
e-mail:
sobek@fertimed.cz

www.fertimed.cz

Olomouc/pr - Cysta na vaječníku je nahromadění tekutiny obklopené tenkou stěnou ve vaječníku. V praxi se o cystě na vaječníku mluví
od velikosti cca tři centimetry. Většina nezpůsobuje žádné potíže a je zcela neškodná. Pokud
cysta přetrvává delší dobu, případně se zvětšuje
či činí potíže, je indikováno její odstranění. To
se děje často laparoskopicky, za hospitalizace
a v celkové narkóze. Při výkonu však může dojít i k odstranění části zdravé tkáně vaječníku,
což může mít, zvláště pokud se to děje opakovaně, negativní vliv na jeho funkci. U prostých
cyst je možné i pouhé odsátí obsahu cysty bez
nutnosti uspání. Výkon je možné provézt ambulantně a trvá ne déle než minutu. Cysta se
pod kontrolou ultrazvuku odsaje přes pochvu
a její obsah je odeslán k vyšetření. Výhodou punkce cysty je šetrnost zákroku, který nepoškozuje
vaječník, rychlost jeho provedení a také možnost
provést výkon bez nutnosti celkové narkózy.
U prostých cyst je jejich ambulantní odsátí zajímavou alternativou ke klasické laparoskopii.

Zpravodajství

Dopravní sanitka musela opět do akce...

Muž utrpěl úraz a krvácel do mozku,

řidič jej do vozu nesl v náručí

Prostějov/mls - Pokud voláte
155, není ještě vůbec jisté, že
dorazí doktor či záchranář.
Svědčí o tom další případ, na
který Večerník upozornil jeden
z našich pravidelných čtenářů.
Řidič sanitky totiž musel pacienta, který upadl do bezvědomí, odnést do vozu v náručí!
„Se zájmem jsem si ve Večerníku přečetl článek o tom, jak
k ´Ječmínkovi´ místo záchranky
dorazila dopravní služba prostějovské nemocnice. V tom článku
se píše, že podobné případy, kdy
k člověku v bezvědomí dorazí sanitka obsazená pouze řidičem, se
stávají tak dvakrát do roka. O to
víc mě šokovalo, když se pár dní
na to přihodilo něco podobného
přímo v naší rodině,“ vyjádřil se
Martin D.
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K události došlo ve čtvrtek
17. října dopoledne v prostějovské Spitznerově ulici. „Babička volala Rychlou záchrannou službu, že
je děda v bezvědomí, a vůbec nereaguje ani na hlas, ani na mokrý ručník
a má slabý tep. Následně k nim dorazil řidič přepravní služby, který byl
sám, a tak dědu musel po schodech
nést v náručí! Až v přízemí ho posadil do vozíku,“ dodal Martin D. s tím,
že starému pánovi v nemocnici zjistili
krvácení do mozku a jeho zdravotní
stav není dobrý. „Možná kdybych
ten článek nečetl, tak bych nad tím
mávl rukou, ale takhle mi to nedalo...,“ přidal rozhořčený Martin D.

pro Večerník ochotně reagoval
a víceméně potvrdil očekávané, že
v době nahlášení případu byly obě
kompletní posádky sanitky v terénu.
Jedna vyjela k akutnímu infarktu,
druhá k autonehodě...
Po poslechu nahrávky telefonického
rozhovoru však upozornil, že některé věci byly trochu jinak. „Žena v
hovoru mimo jiné uvedla, že podobné stavy se u jejího muže vyskytují
opakovaně,“ reagoval Weinberg,
podle něhož operátor zvolil nejlepší možné řešení. „P oučil volající ženu, jak pacienta napolohovat
a ihned volal na dispečink dopravní
zdravotní služby s prosbou o výpomoc. Zároveň jim doslova řekl,
Jan Weinberg:
že mají jet na majáky a pokud by
„Operátor nepochybil“
na místě byl nějaký problém, tak
Náměstek Krajské záchranné se mají z místa ihned ozvat,“ sdělil
služby v Olomouci Jan Weinberg Večerníku Jan Weinberg.

dodávají parku tu pravou šťávu

Jak je to s kapacitou?
Podobně jako v případě kolapsu
v restauraci U Ječmínka se opět
vtírá otázka, zda jsou tři vozy RZS
na celé Prostějovsko dost, obzvláště
dálostem krátce po sobě. V této souvislosti nás Weinberg odkázal na své
předchozí vyjádření. „I kdybychom
měli dvacet posádek, nikdy nelze
zaručit, že nenastane situace, kdy
budou všechny vyjeté,“ uvedl v této
souvislosti přibližně před měsícem.
Také upozornil, že při závažných
situacích může na pomoc přispěchat
vrtulník či sanitní vozy z Olomouce.
Ale nemůže nás nenapadnout
myšlenka, že když bude k dispozici
více vozů a odborné lékařské péče,
riziko problémů se přece jen minimalizuje! Na druhou stranu je
všem asi jasné, že za vším hledej,
jak jinak, peníze...

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

PŮLTUNOVÉ ŠUTRY

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

2x foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/mik - Dobrý nápad! Kolářovy sady
i jejich blízké okolí byly v minulých dnech
obohaceny zvláštními atrakcemi. Vedle mlýnského náhonu nechalo město „vyrobit“ oddechové místo sestavené z půltunových kamenů
a dubových klád.
„Věříme, že návštěvníci parku zde stráví příjemné
chvíle při relaxaci. Jde o myšlenku, kterou
hodláme realizovat i na jiných prostranstvích
v Prostějově,“ prozradila Večerníku sama au-

torka Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova. „Jenom doufám,
že ty klády a šutry někdo neukradne,“ prohodil
samotný primátor Miroslav Pišťák. „Myslím, že
se tak nestane, tyto věci se přece ve sběrnách snad
nevykupují...,“ opáčila s úsměvem Hemerková.
Kromě příjemného posezení se v Kolářových
sadech mohou vyřádit i děti na šestitunovém obelisku přímo v parku.
Foto: Magistrát města Prostějova

Seriál příběhu bývalého hokejisty napsal další kapitolu. Nikoliv poslední...

BYLI JSME

Brněnský soud byl opět ODROČEN a Robert Kovařík U TOHO!

stráví ve vazbě Vánoce i Silvestra
UTAJENÝ SVĚDEK PROMLUVIL!
PROMLUVIL! „Co mi policajti nadiktovali,

to jsem proti Kovaříkovi do protokolu řekl,“ šokoval soudce muž albánského původu
Brno/mik - Další díl soudního maratónu
s někdejším prostějovským hokejistou Robertem
Kovaříkem, odsouzeným na deset let žaláře za
dvě loupežná přepadení, spáchaná v Prostějově
na přelomu Milénia, začal v úterý minulého týdne u
Krajského soudu v Brně. Původně bylo soudní jednání naplánováno na tři dny, ale hned po tom prvním
předseda senátu Aleš Novotný odročil proces až
na 13. ledna příštího roku! Nutno podotknout, že
k překvapení všech zúčastněných... Robert
Kovařík, popírající účast na loupežích a žádající
zproštění viny, tak přečká ve vazební věznici nejen
Vánoce, ale i příchod Nového roku!

David Zach odmítl
výpověď, bude žádat
obnovu procesu
Naopak další Prostějovan David
Zach, který byl jako jediný odsouzen za údajné spáchání loupeže poštovního vozu v roce 2000
a za parťáky měl mít právě Kovaříka společně s Petrem Vlčkem
a Romanem Zemánkem, odmítl
v úterý vypovídat z důvodu nebezpečí způsobení trestního stíhání
své osoby. Večerníku se ale Zach
svěřil, že stejně jako teď Kovařík
i on bude žádat obnovu procesu.
„Jsem rád, že Robert dnes prohlásil, že já jsem s přepadením
toho poštovního auta neměl nic
společného. Odkroutil jsem si
čtyři roky za něco, co jsem nespáchal!“ uvedl dokonce natvrdo
David Zach.

Kovaříka vím jenom to, co se
dočítám z Večerníku. Znám ho ze
sportu, hráli jsme spolu noční ligu
V úterý dorazilo do Brna v rolích v hokeji, pak vím, že odešel hrát
svědků hned několik Prostějova- do Boskovic. V té době bydlel ve
nů, jejichž přítomnost a výslech
si vyžádal sám Kovařík. Při
zářijovém přelíčení, prvním po
nuceném návratu bývalého hráče HKC Prostějov z USA, se bez
omluvy nedostavili Karel Menyház s Patrikem Galetou. Nyní
už ale oba muži, na které Robert
Kovařík přímo ukazuje, že právě
oni přepadli dodávku s riflemi
i realitního makléře, stanuli před
soudcem Alešem Novotným.
Přijel také David Zach, který
byl za přepadení poštovního
vozu v roce 2000 pravomocně komentoval úterní průběh soudního
odsouzen a z šestiletého trestu jednání ROBERT KOVAŘÍK
si odseděl dvě třetiny. Předvolán
byl i prostějovský podnikatel Josef Kalabis a soud odtajnil také Vodní ulici, ale čím se živil, to mě
Patrik Galeta:
svědka, který před deseti lety nikdy nezajímalo. Je pravda, že
„Jsem nevinný!“
vypovídal v neprospěch Kovaří- co jsme se znali z hokeje, tak se
ka, a obvinil ho z loupeží. Právě o něm povídalo, že v něčem jede. Patrik Galeta byl před více než
tento rodilý Albánec vnesl svou Ale víte, jak to chodí to, Prostě- deseti lety rovněž v hledáčku
výpovědí do celého procesu nej- jov je malé město a řeči se vedou policie a jedním z podezřelých.
více vzruchu...
různé...,“ odpověděl Josef Kala- Soud ho však tenkrát podezřebis na první otázku soudce Aleše ní zprostil s tím, že přepadení
Josef Kalabis:
Novotného. „Co se týká Karla dodávky s riflemi i realitního
„Své předvolání
Menyháze, byl to zhruba deset makléře účasten nebyl. Pravý
nechápu!“
let můj obchodní partner. Nero- opak ale dnes tvrdí Robert KoProstějovský podnikatel Jo- zešli jsme se v dobrém, dokonce vařík. „Od té doby jsem se snažil
sef Kalabis se před soudní síní jsme se spolu soudili. Přestal mi na všechno zapomenout. Dařilo
svěřil Večerníku, že naprosto platit nájem a dodnes mi dluží se mi to, než jsem se v Prostějovnechápe důvod svého předvo- desítky tisíc korun. Pana Kremlu, ském Večerníku dočetl, co o mně
lání. Vzápětí bylo jasné, proč si toho přepadeného makléře znám teď tady pan Kovařík tvrdí. Já řidisoud vyžádal jeho přítomnost. velice dobře, naše rodiny jezdí- če dodávky pana Buřta nepřepadl,
Dlouhá léta totiž podnikal spo- valy společně na hory. To, že byl v té době jsem byl s Janem Radilečně s Karlem Menyházem a přepaden a oloupen jsem se do- čem ve Zlíně,“ řekl Galeta, čímž
díky hokeji znal také Roberta zvěděl, ale nijak jsem to neřešil,“ potvrdil stejnou písničku, kterou
se v polovině září u soudu oháněl
Kovaříka. „K trestné činnosti vypověděl dále Kalabis.

Rozmanitá účast
svědků

,,Stále tvrdím to samé a jsem rád,
že některá má podezření se tady
dnes potvrdila. Policie vyšetřování
zmanipulovala, už od začátku měla
nalajnované, že jsem loupil já,
a podle toho celý případ řídila...“

právě Jan Radič. Ano, právě tento
muž nyní vstupuje do prostějovského hokeje...
Jenomže jejich společné alibi zpochybnil jak Robert Kovařík, tak
minulý týden i soudce Aleš Novotný. „Svědkyně, u které jste měl
s panem Radičem být v inkriminovanou dobu, vypověděla, že jste
u ní byli ve tři hodiny odpoledne.
Vy tvrdíte, že to bylo v osm večer.
Jediným důkazem o této schůzce
je vaše poznámka o čase psaná
rukou na kousku papíru. To nezní
příliš věrohodně,“ poznamenal
předseda senátu krajského soudu.
„Už v září jsem tvrdil, že alibi
pánů Galety a Radiče jsou falešná.
Navíc, pan Galeta tehdy užíval
BMW kombík, tedy stejné auto,
které zablokovalo cestu dodávce
s riflemi. Je zajímavé, že u místa
přepadení bylo podle svědků viděno i bílé BMW, kterým tenkrát
jezdil Jan Radič. A co je už naprosto nepochopitelné, že přestože se v nalezeném černém BMW
našla spousta otisků prstů, pánům
Galetovi a Radičovi policie nikdy
otisky nesejmula,“ upozornil na
chybu při vyšetřování Robert Kovařík.
Při vzájemné konfrontaci Kovaříka s Galetou připomněl prvně
jmenovaný i fakt z policejních
protokolů, do kterých další Prostějované, Otakar Lošťák a taxikář
Roman Snášel, rovněž označili
Galetu za spolupachatele loupežných přepadení z roku 1999
a 2000. „Vůbec netuším, jak na
to přišli,“ reagoval u soudu Patrik
Galeta.

Karel Menyház
s úsměvem odmítl
u soudu vypovídat

S klidem a úsměvem na tváři
předstoupil před senát krajského soudu Karel Menyház. Podle
Kovaříka měl v době přepadení realitního makléře Pavla
Kremly milenecký poměr se
ženou, která pracovala v bance
a měla dát Menyházovi echo
ve chvíli, kdy si Kremla přebíral v bance dva a půl milionu
v hotovosti. Menyház pak měl
řídit lupičský gang, který půl
hodiny nato realitního makléře
u Hrdibořic přepadl. „Odmítám
vypovídat, protože bych si mohl

Pochmurné úterý. S velkými vyhlídkami přicházel Robert Kovařík v doprovodu eskorty ke Krajskému
soudu v Brně. Po celodenním jednání o naději na propuštění sice nepřišel, z dalšího odročení byl ale
evidentně zklamán...
Foto: Michal Kadlec

„Jestli se vaše tvrzení prokáže, tak
policisté minimálně porušili předpisy,
ne-li spáchali trestný čin.
Kriminalisty si předvolám
Krimi
a vvyříkáte si to do očí!“
S
Soudce
ALEŠ NOVOTNÝ
ý
po výpovědi
utajovaného svědka

přivodit trestní stíhání,“ hlesl před
soudcem Karel Menyház. „Před
deseti lety jste byl ale v této věci
stíhán, a to jste vypovídal. Proč
nyní, po těch letech, taková změna
ve vašem přístupu? Nechcete se
vyjádřit ani k tomu, z čeho vás viní
obžalovaný Kovařík?“, zeptal se
soudce Aleš Novotný. „Co o mně
prohlašuje pan Kovařík, je právě
důvod, proč odmítám vypovídat,“
odpověděl trošku nelogicky Karel
Menyház.

ZVRAT v celém
procesu? Utajovaný
svědek promluvil!
Hodně vzruchu v úterý přinesla výpověď muže albánského
původu, který už patnáct let žije
v Prostějově. Ramsey Rezhaj byl
při policejním vyšetřování a následném soudním procesu v roce
2003 utajeným svědkem policie.
Tehdy podepsal protokol, v němž
v mnoha bodech prokázal účast
Roberta Kovaříka při obou uvedených přepadeních. Své důkazy

měl tenkrát opírat o své vlastní
zkušenosti s kriminálním prostředím, sám byl totiž členem gangu
zlodějů aut. Nyní ale po deseti letech, kdy došlo k odtajnění jeho
jména, hovoří úplně jinak. „Ten
protokol byl zmanipulovaný.
Seděl jsem tenkrát ve vyšetřovací
místnosti a okolo mě stáli vyšetřovatelé Erben a Blahák. Na položené otázky mi sami diktovali
odpovědi, přitom já jsem tenkrát,
a ani teď, o přepadení dodávky
s riflemi a realitního makléře
nevěděl vůbec nic a dodnes nevím. Na otázky jsem tenkrát do
protokolu odpověděl přesně to,
co mi řekli ti policajti. A pak mě
lejstro donutili podepsat s tím,
že za krádeže aut dostanu minimální trest, nebo že mi dají pokoj a budu mít úplný klid,“ řekl
Ramsey Rezhaj. „Takže ten protokol, který jsem teď četl, to není
pravda? Pokud se vám dá věřit,
tak policisté minimálně porušili
předpisy, ne-li se dopustili trestného činu!,“ podotkl soudce Aleš
Novotný. „Není to pravda. Stáli

vedle mě a diktovali mi odpovědi,“ zopakoval Albánec. „V tom
případě oba policisty předvolám
a vyříkáte si to z očí do očí...,“
zareagoval soudce.

Robert Kovařík
R
je na koni
„Jsem rád, že se tady potvrdila
některá má podezření. Podle mě
bylo celé vyšetřování ze strany
policie zmanipulované a to od
samého počátku! Nejdřív donutili utajovaného svědka křivě
vypovídat proti mně, pak nevzali
otisky prstů hlavním podezřelým
a navrch vše řídili dost tendenčně. Je to naprosto nepřípustné,
aby se takto postupovalo,“ prohlásil Robert Kovařík, který tak
má stále šanci, když ne na úplně
zproštění obvinění, tak alespoň
na nižší trest.

Za den hotovo...

Přestože bylo další pokračování
soudního procesu s Robertem
Kovaříkem naplánováno minulý týden na tři dny, soudce Aleš
Novotný k překvapení všech
zúčastněných v úterý odpoledne jednání odročil až na
13. ledna příštího roku. „Jednak bude zapotřebí předvolat
ještě několik důležitých svědků,a
pak je nutné brát v potaz zdravotní indispozici členů senátu,“
vysvětlil Aleš Novotný.
Robert Kovařík, který tajně
doufal v možnost podmínečného propuštění z vazby, tak
stráví ve vězení ještě i letošní
Vánoce a Silvestra.

Společnost
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Pavel Lysko
18. 11. 2013 50 cm 3,50 kg
Prostějov

Sofie Mlčochová
16. 11. 2013 48 cm 3,40 kg
Prostějov

Vojtěch Bartl
18. 11. 2013 54 cm 3,95 kg
Drahanovice

Ema Dostálová
17. 11. 2013 52 cm 4,15 kg
Prostějov

Klára Kucharičová
17. 11. 2013 45 cm 2,50 kg
Prostějov

Michal Sklenář
19. 11. 2013 50 cm 3,10 kg
Prostějov

Bruno Konšel
20. 11. 2013 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Daniela Dlabalová
19. 11. 2013 48 cm 3,05 kg
Prostějov-Žešov
Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme
jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

MATYÁŠKOVA
M
ATTYÁ
ÁŠKOV
VA N
NADĚJE
AD
DĚJE a
aneb
neb m
mažoretky
ažorretkyy po
pomáhají...
omáha
ají... Závěrečný workshop - Učíme se navzájem

Prostějov/red - V sobotu 30.
listopadu od 14.00 hodin se
v tělocvičně Základní školy
a Reálného gymnázia města
Prostějov uskuteční charitativní
soutěžní přehlídka mažoretek,
jejíž výtěžek bude věnován nemocnému Matyáškovi. Klání
se zúčastní mažoretky z Hranic na Moravě, Bohuňovic,
Ždánic, Trutnova, Hněvotína
a Dolního Benešova. Charitativní přehlídku organizuje celé
sdružení mažoretek Hvězdičky
Prostějov, v jejímž čele stojí
organizátorka akce Monika
Pechová.
Prostějovské mažoretky Hvězdičky vás všechny zvou na
tuto dobročinnou akci, kdy i vy
můžete Matyáškovi pomoci.

Malý Matyášek je vážně nemocný, určitě jej lidé na Prostějovsku
dobře znají, jelikož mnoho
základních a mateřských škol pro
něj sbírá vršky z plastových lahví
(Večerník informoval - pozn.red.),
organizují se pro něj různé akce,
například Zumba a podobně.
Prostějovským Hvězdičkám taktéž není jeho osud lhostejný, proto
chtějí pomoci a prosí také vás,
abyste tuto akci navštívili a jakkoli pomohli malému dítěti, jak
už finančním darem, tak hračkou
či plastovými vršky.
Mažoretky při svém soutěžním
vystoupení věnují malému
Matyáškovi symbolický šek,
který předají rodičům a pomohou tak dobré věci. „V sobotu se tedy těšíme na viděnou a

Foto: archiv Mažoretky Pv
doufáme, že vás přijde co nejvíce
a pomůžete dobré věci,“vzkázala
Monika Pechová a mažoretky
Hvězdičky.

PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
u toho pochopitelně
nebude chybět...

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ - pomůžete taky?

Prostějov/red - Jak Večerník již
na tomto místě v minulém vydání informoval, druhý ročník
akce Strom splněných přání
je v plném proudu. Pořádá jej
Okrašlovací spolek Prostějova
ve spolupráci s občanským
sdružením Dobré místo pro
život. „Téměř polovina dárků je
zarezervována, udělejte radost
zakoupením vánočního přání
i zbylým dětem,“ vzkazuje
předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.

Na webových stránkách
občanského sdružení Dobré místo pro život (http://
www.dobremistoprozivot.
cz/stromProstejov) je možné
si zarezervovat a následně
zakoupit dárek. Radost jím
uděláte dětem z dětských
domovů Prostějov a Plumlov.
Na ten svůj stále ještě dost
dětí čeká...
Třeba osmiletý Gabriel by rád
samopal, třináctiletý Adrian
společenskou hru Dostihy

a sázky. Jarmila a Jirka, kterým
je devatenáct, si přejí praktickou
věc do života, peřinu a polštář.
Dárek můžete doručit na adresu
občanského sdružení ve Vrlově
ulici 7 v Prostějově, či předat
osobně zástupcům dětských
domovů na vánočním večírku
Spolku, který se koná 20. prosince v 18 hodin v restaurační
části Národního domu.
S nápadem přišla předsedkyně
občanského sdružení Dobré
místo pro život, Věra Novotná.

„Její nabídku, ´inzerovat´ dárky
na jejich webu jsme s potěšením
přijali a letos spolupracujeme
opět,“ těšila se z akce Sokolová
a dodala: „Děkujeme všem, kteří
v předvánočním čase myslí i na
tyto děti bez domova.“

Prostějov/pr - V rámci projektu Kvalitní potraviny kvalitní život Švehlova střední
škola polytechnická Prostějov
uspořádala v úterý 5. listopadu 2013 workshop „Učíme
se navzájem“. Workshop
proběhl za účasti tří partnerských škol - Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb
SČMSD Šilheřovice, s.r.o.,
Tauferovy střední odborné
školy veterinární Kroměříž
a Střední školy gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec.
Workshop probíhal v laboratořích chemie a biologie na
náměstí Spojenců 17 a byl
zaměřen na potravinářství. Žáci
vypracovávali pracovní listy,
v nichž si ověřovali své teoretické znalosti. Workshopu se
také účastnili žáci vybraných
základních škol - a to Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova a žáci
Základní školy Kollárova 4,
kteří přihlíželi práci žáků studijních oborů. Hlavním úkolem

Foto: archiv ŠSŠP Prostějov
workshopu bylo přiblížit
žákům základních škol náplň
dvou oborů - Analýza potravin
a Technologie potravin.
O tom, že se tato akce povedla,
svědčí pochvalné hodnocení
ze strany pedagogů Reálného
gymnázia a základní školy
města Prostějova Mgr. Pavly
Košťanské a Mgr. Radky
Mikešové. Zejména je zaujala organizace akce, samostatnost studentů při plnění úkolů

a hlavně náplň jednotlivých prací.
Žákům bylo také umožněno,
aby si prohlédli vybavení učeben
i laboratoří a mohli si sami
vytvořit biologický preparát.
A že tato akce nebyla ojedinělá,
svědčí i to, že se bude opakovat
10. prosince 2013 a 14. ledna
2014 v souvislosti se Dnem
otevřených dveří.
Proto jste všichni na Švehlovu
střední školu polytechnickou
v Prostějově srdečně zváni.

ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ MLADÉHO A ŽIVÉHO MÉDIA NA ROK 2014

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
...ještě
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KAŽDÉ PONDĚLÍ
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Pro získání CELOROČNÍHO předplatného týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník
netřeba nic složitého... Předplatné si můžete objednat na telefonní lince
582 333 433, nebo přes e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz!

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608 960 042

Co, kdy, kde, kam ...?
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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. 588 000 167

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
v úterý 26. listopadu od 9.00
hodin pokračuje pátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá
knihovna“ Tentokrát se budou
vyrábět adventní věnce. Počet
míst je omezen.

Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
Půjčovna rehabilitačních a koV pátek 29. listopadu
mpenzačních pomůcek LAZAod 16 do 18.00 hodin
RIÁNSKÉHO SERVISU PV,
se koná tradiční
Hacarova 2, zajišťuje ortopedicpředvánoční dílna
ké vozíky, WC křesla, chodít- výroba adventních věnců.
ka - pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací
Semtamník SONS
lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- pondělí 25. listopadu - 14.30 až
15.30 h. - Rehabilitační cvičení pro
talová 776 054 299
posílení tělesné kondice a zraku.
Regionální pracoviště TyfloCen- úterý 26. listopadu - 13.00 až
tra Olomouc v Prostějově nadále 16.00 hodin - výroba Adventních
věnců v klubovně SONS. Chvojí
poskytuje služby nevidomým
a vázací drátek zajištěn, korpusy
a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. si přinese každý dle svého vkusu.
čtvrtek 28. listopadu - 8.00 11.00 - Tvoření z keramické hlíny
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
Pokračovací kurz efektivního Svaz tělesně postižených v ČR,
rodičovství - večerní kurz dle roz- o.s., místní organizace v Prostějopisu pro absolventy základních vě, Kostelecká 17 pořádá pro své
členy i nečleny dne 6.12.2013
kurzů ER
Psychomotorický vývoj dětí do „Mikulášské společenské setkání
1 roku - beseda pro maminky tělesně postižených a seniorů“
v restauraci „Centrum Haná“
s miminky v rámci Mimiklubu
Zdravý pohyb pro rodiče a dítě v Plumlovské ul. v 16.00 hodin.
- besedy v pravidelných progra- Závazné přihlášky v kanceláři
č.106 nebo na tel.č. 588 000 167,
mech dle rozpisu skupin
Individuální psychologické po- 724 706 773.
-radenství pro děti i dospělé V sobotu 30. listopadu 2013
konzultace s psycholožkou dle
v 16.30 hodin se koná
objednání
Individuální právní konzultace SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
pro rodinu - konzultace s práv- VÁNOČNÍHO STROMKU
u nové radnice v Určicích.
ničkou dle objednání.
Volné herny - pro rodiče s dětmi
do 5 let. Herny probíhají vždy Středisko volného času Oáza
vás zve na kreativní podvev pondělí od 15 do 17 hod.
středa 27. listopadu od 18 hod. čer - výrobu adventních věnců
Adventní tvoření - relaxační v úterý 26. listopadu od 15 do
večer pro ženy, které mají chuť 18.00 hodin v klubu Oáza Cyrilometodějského gymnázia v Protvořit.
stějově, Komenského 17.
ICM Prostějov,
V neděli 8. prosince 2013
Komenského 17, Prostějov
Do 16. prosince 2013 stále pro- od 15.00 hodin se koná Vábíhá soutěž „Co skrývá web noční koncert Zdislavy KrICM“. Více info naleznete na ausové - Otrubové na zámku
v Plumlově.
www.icmprostejov.cz

TIP Večerníku
KLAUDIUS KRYŠPÍN
A JEHO WORKSHOP

KDY: čtvrtek 28. listopadu 2013 v 18.00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova ul., Prostějov
Klaudius Kryšpín přijede tento čtvrtek do
prostějovského Apolla 13 se svým známým
projektem „DARK ENERGY“! Jako host
vystoupí Zdenek Danyi, ve druhé části večera
neváhejte využít příležitosti, podívat se z blízka
na některé techniky hry na bicí, například použití paradiddle v groovech. Nedílnou součástí
bude také volná diskuze. Můžete se zeptat jak
nejlépe cvičit, motivace a mnoho dalšího...
Klaudius Kryšpín je český bubeník, který se
v roce 1986 stal členem legendární skupiny
PRAŽSKÝ VÝBĚR, místo Jiřího Hrubeše,
který emigroval do Anglie. Do roku 1988
spolupracoval se skupinou Stromboli, než
sám emigroval do Austrálie . V roce 2003
se vrátil do České republiky a v roce 2006
se stal členem Pražského výběru II. Od roku
2012 je bubeníkem skupiny Motorband.
S Martrinem Vajglem, Zdeňkem Zdeňkem
a Tomášem Kašparem vystupoval se skupinou
DRUMWAVE tour 2008.
„Půjde o ojedinělou a mimořádnou show tohoto skvělého muzikanta. Kromě jeho samotného vystoupení dojde na celkovou nauku o bubnování takřka od A do Z. Všichni návštěvníci
se budou moci Klaudiuse Kryšpína na cokoliv
zeptat či si vše i vyzkoušet,“ zve všechny do
prostějovského Apolla Petr Zlámal z pořádající agentury HitTrade.

Kino Metro 70
pondělí 25. listopadu
17:30 Plán útěku
americký akční thriller
20:00 Kapitán Phillips
americký thriller
úterý 26. listopadu
17:30 Plán útěku
20:00 Hoteliér
středa 27. listopadu
17:30 Plán útěku
20:00 Kapitán Phillips
čtvrtek 28. listopadu
17:30 Klauni
koprodukční drama o komedii
20:00 Klauni
pátek 29. listopadu
15:30 Husiti
česká animovaná komedie
17:30 Klauni
20:00 Klauni
sobota 30. listopadu
15:30 Husiti
17:30 Husiti
20:00 Klauni
neděle 1. prosince
15:30 Husiti
17:30 Klauni
20:00 Klauni

Vstupné bylo stanoveno na symbolickou
padesátikorunu a zakoupíte jej až přímo na
místě. Nenechte si proto ujít tento zajímavý
koncert, startuje se v 18.00 hodin.

Střední zdravotnická škola, Prostějov zve na závěrečný věneček
tanečních mistra Jana Halíře
ročníku 2013, který se koná dne
29. listopadu v prostorách Společenského domu Prostějov. Hrají
NOVIOS, začátek v 18.00 hodin.

Statutární město Prostějov
pořádá předvánoční setkání
dětí a žáků speciálních škol
a uživatele sociálních služeb pod
záštitou náměstkyně primátora
RNDr. Aleny Raškové s názvem „ŽIJÍ MEZI NÁMI“ dne
12. prosince 2013 od 8:30 do
Hanácký soubor písní a tanců 12:00 hodin v kulturním klubu
KLAS společně s dětskými sou- DUHA, Školní 4, Prostějov.
bory KLÁSEK a KLÁSEČEK
z Kralic na Hané Vás srdečně
V pátek 29. listopadu 2013
zvou v sobotu 7. prosince 2013 od 17.30 hodin se koná vernisáž
od 17.00 hod do kulturního domu
výstavy Jana Čížka
v Kralicích na Hané na Adventní
„Černobílý svět“ v Galerii
posezení.
U Hanáka, Školní 24, Prostějov.

Domovní správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍPROŠKOLY

ŠKOLKY A PRO
VEŘEJNOST
úterý 26.11.

9.00 - 10.00 hodin

Hodinové bruslení
pro veřejnost
neděle 1.12.

14.00 - 16.00 hodin

čtvrtek 28. listopadu
18.00 Klaudius Kryšpín
pátek 29. listopadu
20.00 The Canon Observer
& Drom & Seanne
sobota 30. listopadu
21.00 3 - DIMENSIONS:
JUNGLE MANIA WITH
JAMIE BOSTRON

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 27. listopadu
15:00 Bio Senior
- Profesionální manželka
sobota 30. listopadu
9:00 Prostějovská zima 2013
Tom a Jerry:
Výroční deluxe edice
20:00 Pravidla mlčení

MĚTSKÉ DIVADLO
V PROSTĚJOVĚ
úterý 26. listopadu
19.00 MAGOR

čtvrtek 28. listopadu
16.00 AUKCE
UMĚLECKÝCH DĚL

Vánoční strom přivezou

na náměstí už DNES!

Prostějov/mik - Vánoční
stříbrný smrk, darovaný
rodinou Krejčí ze Seloutek, se měl původně kácet
a převézt na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově
v úterý 26. listopadu.
Změna je však život, dvacetimetrový jehličnan se
v centru města objeví už
dnes!
„Vánoční strom v Seloutkách
se bude kácet už v pondělí
pětadvacátého
listopadu
ráno a zhruba kolem desáté

hodiny vyrazí na cestu na
prostějovském
náměstí.
K posunutí termínu o jeden
den dopředu došlo vzhledem
ke změnám v organizaci celé
akce,“ vysvětlila Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.
Na termínu slavnostního rozsvícení vánoční ho stromu,
včetně kulturního programu
s Dádou Patrasovou, se nic
nemění. Na tuto akci se
můžete přijít na náměstí podívat v pátek v 17.00 hodin.

SAMOLEPKY Z POPELNIC ZMIZÍ! Značení bylo
složité pro občany i úředníky
Prostějov/mik - Rada města
v úterý doporučila zastupitelstvu zrušit povinnost označovat sběrné nádoby evidenční
samolepkou, kterou přiděluje
Magistrát města Prostějova
fyzickým osobám a správcům
nemovitostí.
Označování sběrných nádob
evidenční samolepkou bylo
zavedeno v roce 2008 jako
jedno z opatření k zamezení
zneužívání systému likvidace
komunálních odpadů ve městě poté, kdy v roce 2006 došlo
k prudkému nárůstu množství
komunálního odpadu. „Cílem

zavedení evidenčních nálepek
bylo rozlišit nádoby na odpad
fyzických a právnických osob,
aby nedocházelo ke zneužívání
systému právnickými osobami
a živnostníky. Od roku 2008 se
situace stabilizovala a množství
svezeného komunálního odpadu
od občanů je přibližně na stejné
úrovni,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Evidence a výdej samolepek
občanům vytváří značnou administrativní zátěž pro pracovníky finančního odboru. „Navíc
v případech, kdy občan uhradí

Vyzvedněte si bionádoby!
Prostějov/red - Magistrát
statutárního města Prostějova
oznamujeme obča-nům, kteří
si objednali bionádobu o objemu 140 litrů z dotace Státního
fondu životního prostředí
České republiky pro rok 2013,
že výdej nádob je v níže uvedených termínech na sběrném

dvoře na Průmyslové ulici.
K sepsání smlouvy o výpůjčce
je třeba vzít sebou občanský
průkaz! Výdej proběhne dne
29. listopadu 2013 v době od
14.00 do 17.00 hodin a dne
30. listopadu 2013 v době od
9.00 do 15.00 hodin pouze
evidovaným zájemcům.

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Svatopluk Mazal 1948 Vrahovice Zdeněk Hořava 1931
Josef Horeš 1928
Prostějov Marie Janůjová 1932
Žofie Matoušková 1920 Kostelec n.H. Josef Krátký 1927

Prostějov
Držovice
Protivanov

Rozloučíme se...
Pondělí 25. listopadu 2013
Ludmila Koudelková 1923 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Holman 1940 Lešany
12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 27. listopadu 2013
Jarmila Ptáčková 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Josef Režný 1930 Výšovice
13.00 kostel Výšovice

poplatek za samolepku bankovním převodem, je nutné, aby si
nálepku po předložení dokladu
o zaplacení vyzvedl na pokladně finančního odboru,“ doplnil
Pospíšil.
Vedení města nepředpokládá, že
zrušení evidenčních samolepek
ovlivní množství odvezeného
komunálního odpadu. „Dojde
k úspoře finančních prostředků
nutných na výrobu nálepek a ke
snížení administrativní zátěže
jak pro úředníky magistrátu, tak
především pro občany města,“
dodal první muž prostějovského
magistrátu Miroslav Pišťák.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 25. 11. DO 1. 12. 2013

Přežitek. Samolepky, které rozlišovaly, zda jde o popelnici běžného občana či živnostníka, budou zrušeny. Foto: Magistrát města Prostějova.

O územním plánu v Národě

Prostějov/red - Opakované veřejné projednávání územního
plánu s odborným výkladem
se bude konat dne 16. prosince
v 15.30 hodin v přednáškovém
sále Národního domu v Prostějově. Návrh Územního plánu je zveřejněn na webových
stránkách města nebo k nahlédnutí na stavebním úřadu
magistrátu.
Na webové adrese www.prostejov.eu/up naleznou zájemci
jak odkaz na samotný návrh
územního plánu (ÚP) Prostějov
s možností interaktivního prohlížení, tak i na veřejnou vyhlášku a formulář k připomínkám
a námitkám. Návrh ÚP Prostějov je také vystaven k nahlédnutí
na Stavebním úřadu Magistrá-

tu města Prostějova, oddělení
územního plánování, Vrahovická 4a, Prostějov, dveře č. 101
a 103 (přízemí).
V souladu s § 52 a 53 stavebního
zákona každý může uplatnit své
připomínky k návrhu ÚP Prostějov nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání. Vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti mohou podat námitku, ve které musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.

Námitky a připomínky se podávají k návrhu řešení v rámci provedených úprav.
Stanoviska, námitky a připo-a
mínky je možno uplatnit na
adrese: Stavební úřad MM
Prostějova, oddělení územního plánování, T. G. Masaryka
130/14, 796 01 Prostějov.
Na internetu je zpřístupněn interaktivní prohlížeč návrhu ÚP
Prostějov (http://apps.hfbiz.cz/
apps/prostejov/upnavrh/ ).
Zájemci si mohou zvolit prohlížení výkresů a schémat
podle základních členění území (využití, technická infrastruktura, výškové regulace
zástavby apod.) s možností
proklikání na podrobné podmínky využití ploch.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se pouze za bezmračné oblohy
koná v pondělí a ve čtvrtek v 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se pouze za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin.
Další pozorování ve středu v 17.30 hodin je svým komentářem
uzpůsobeno nejmenším dětem. Vstupné 20 Kč. V pondělí
bude Měsíc v poslední čtvrti.
Ve středu v 15.30 hodin pohádka HVĚZDNÝ SEN pro děti
do 10 let.
Ve středu v 16.30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK pro děti
do 10 let.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Němčice, Mořice,
Vrchoslavice
Dne: 11. 12. 2013 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část města Němčice nad Hanou
s ulicemi: Šafaříkova, Chmelín,
Zahradní celé, Havlíčkova od
Víceměřic po č. 94, Horní brána
celá pravá strana od ul. Havlíčkové, Komenského nám.od č.
70 po č.60, 168 + vedle. Část
obce Mořice od Němčic č.50,
108 a 180, 41 a 27, 150 a č.1 po
č. 157 a 21.(celá náves) část obce
Vrchoslavice ve sm. od Mořic
a Němčic po č. 3 a11 včetně celého Parganu. Odběratelská trafostanice Mořice ZD (č. 300711)
odběratelská trafostanice Mořice
sladovna (č. 300710)
Obec: Prostějov +
k.ú. Kralice
Dne: 12. 12. 2013 od 7:30 do

15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Kralická od kruhové křižovatky
po konec zastavěné části obce
mimo neuvedené velkoodběratele, Kojetínská ul. vč. celého
bývalého areálu OSP, ZAPA,
INSTA, odběratelé mezi ul.
U spalovny a ul. Rovná, ul.
U spalovny celá mimo neuvedené velkoodběratele, ul.
Dolní od č. 115 včetně podnikatelských subjektů, zabezp.
Zařízení ČD u č. 115. Odběratelská trafostanice Haná Metal
(č.701198) odběratelská trafostanice Jyderup (č. 300646)
Obec: Mostkovice
Dne: 13. 12. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: ulice Prostějovská od č. 221 po č.
250 včetně
Obec: Pivín
Dne: 16. 12. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Pivín celá ulice za
nádražím ČD včetně celé výpravní budovy č.245, dále RD
č.221, 222, 188, 38, 36, 35, 34.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s držitelkou Českého lva a představitelkou řady významných rolí

EVA HOLUBOVÁ„NEŽ ŠPATNOU SPOLEČNOST, RADĚJI BÝT SAMA...“
Prostějov - Eva Holubová před časem dorazila do
Prostějova dokázat, že je skutečná Hvězda. Se stejno
stejnojmennou one woman show totiž od zdejších nadšených
on bouřlivý
příznivců sklidila za svůj téměř nadlidský výkon
ěstě založiaplaus vestoje a je tak jasné, že si v našem městě
u. Večerník
la celkem početnou fanouškovskou základnu.
echat unikbyl představení přítomen a i proto si nemohl nechat
kou herečnout šanci alespoň trochu vyzpovídat prostořekou
vých i divaku, která ztvárnila bezpočet televizních, filmových
bová něco
delních rolí. Zajímalo nás, zda-li má Eva Holubová
společného s postavou Vendulky Vaníčkové, kterou hraních létech
je v představení Hvězda? Jaká byla ve školních
a co ji nejvíc nadchlo na ‚sígrech ve výslužbě‘,, která proho pořadu?
háněl v rámci natáčení populárního televizního
terý
ý herečTo vše se dočtete v exkluzivním rozhovoru, který
erníku.
ka poskytla právě PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.
Petra Hežová
Našla byste v sobě energii
vstát a jít zase dál jako hrdinka
vašeho
představení
Hvězda?
„Ano, alespoň teď tomu věřím, že
ano. Díky roli Vendulky jsem si to
koneckonců mohla vyzkoušet nanečisto (úsměv).“
Zachovala byste se v některé situaci naprosto jinak
než Vendulka Vaníčková nebo se
režiséru Patriku Hartlovi podařilo
napsat vám roli přímo na míru?
„Nezažila jsem to. Tudíž nemohu
soudit, nevím, jak bych se zachovala. Dramatik a režisér Patrik
Hartl tuto one woman show nepsal
přímo mně na tělo, jak se možná
jinde dočtete. Psal ji na motivy
životních příběhů dvou jemu blízkých žen.“
Vyhovuje vám spíš koncept
‚one woman show‘ nebo
máte raději na pódiu společnost?
„Obojí má v sobě něco, dobré i těžké. Asi takhle, než špatnou společnost, raději být sama... (úsměv)“.
Diváci si vás užívají v bezpočtu filmů a divadelních
inscenací. Dáváte přednost vážnějším rolím nebo raději bavíte?
INZERCE

„Neupřednostňuji
komedie
před vážnými a naopak.
pak. Snažím
se prostě vybírat sii dobré role
a zatím doufám, že mi to celkem
jde.“
Když si vzpomenete
menete na svá
yla jste bavič
školní léta, byla
remiantka?
třídy nebo vzorná premiantka?
ích). Na zá„Asi ani jedno (smích).
ře učila, aniž
kladce jsem se dobře
at příliš času
bych musela věnovat
sem byla spopřípravě. Vždycky jsem
kolní družině
lečenská, už ve školní
jsme s kamarádem hráli ostatním
divadlo, ale nikdy jsem netoužila být bavič třídy za každou cenu.
Během vyučování jsem obvykle
dávala pozor, měla jsem štěstí na
některé učitele a bylaa jsem zvídavá.
Na gymnáziu to už ale bylo jinak.
Navštěvovala jsem hned pět amaně a chtěla být
térských divadel týdně
herečkou. Do výukyy jsem už moc
nechodila.“
O prázdninách
ách jsme vás
mohli vidět v netradiční TV
show Sígři ve výslužbě,
užbě, co bylo
největší motivací pro
o účinkování v
tomto projektu?
v odvahy být
„Jednoznačně motiv
m věku!“
svobodný i v pozdním
Co vás při natáčení
čení ‚sígrů‘ nejvíc bavilo, zaujalo,
alo, nadchlo.....?

České ‚herecké stříbro‘ v Prostějově jaksepatří zazářilo
„Vždycky jsem byla společenská,
už ve školní družině jsme s kamarádem
hráli ostatním divadlo, ale nikdy jsem
netoužila být bavič za každou cenu...“
Legendární herečka EVA HOLUBOVÁ
vzpomínala i na své útlé začátky...

„Mám dojem, že v televizi ještě
nebyly odvyj
sílány všechny natočedí Zda ale diváci
né díly.
uvidí vvíce, není otázkou
na mne, ale především na TV
Každop
Nova. Každopádně
kouzlo je už
prozrazeno, pokračování točit
nelze, tak o tom ani nepřemýšlím...“
Myslíte si, že i vy budete
v důchodovém
důch
věku tak
vitální na podob
podobné lotroviny?
„Doufám, že an
ano, moc bych si to
přála. Prozatím jsem takový sígr
v záloze (úsměv).“
(úsměv)

Spousta herců upřednostňuje divadelní herectví
před filmovým nebo televizním.
Jak jste na tom vy?
„Osobně upřednostňuji dobré divadlo, dobrý film a dobrou televizní
inscenaci před špatnými...“
Pracujete v současnosti na
nějakém velkém hereckém
projektu, o který byste se mohla
podělit s našimi čtenáři - vašimi
příznivci?
„Na velkém hereckém projektu úplně ne. Učím se teď privátně italsky,
což je takový můj osobní velký projekt, a moc mě to baví (úsměv)“.
Existuje nějaký herecký
sen, který jste si ještě nestihla splnit?
„Ano, mám, ale jsem na něj ještě
mladá (smích).“
Chtěla byste něco vzkázat
vašim prostějovským fanouškům a čtenářům Večerníku?
„Určitě všechny v Prostějově moc
zdravím. Hlavně ty, kteří zavítali
na mé představení...(úsměv). Děkuji vám za přízeň a mějte se moc
hezky.“

kdo je

„Určitě mě nejvíc
nadchli moji starší
kolegové! Opakovaně mě překvapoval hlavně jejich
neutuchající entuziasmus, pokora
a naprostá profesionalita, se kterou
prováděli všechny ty lotroviny.“
‚Zlobiví
důchodci‘ diváky hodně bavili, kývla
byste na další
Hvězda se vším všudy. Eva Holubová při svém nedávném pokračování?
vystoupení v Prostějově potvrdila, že je nejen skvělou hereč- Uvidíme další
kou, ale i vynikající bavičkou.
Foto: internet sérii ‚sígrů‘?

eva holubová? ?

Jedna z největš
j ětších
šší h h
hvězd
ě d současné
č é ččeské
ké h
herecké
scényy se naroddila 7. března 1959 v Praze,, tehdyy
ještě jako Evaa Šafrová. Už v průběhu studií na
gymnáziu hrálaa v několika amatérských divadlech.
Ještě před násstupem na pražskou DAMU učila
v mateřské škoole, pracovala jako sanitářka v Jedličkově ústavu a vychovatelka ve školní družině.
Po absolvování DAMU získala postupně angažmá ve spoustě divadel,
s mnohými
ý zn
nich spolupracuje
p p
j i dnes ((Na zábradlí,, Na tahu,, Kalich,,
Švandovo divaddlo...). Díky svému nezaměnitelnému hereckému projevu
účinkovala v bezpočtu divadelních, filmových a televizních inscenacích
((Pelíšky,
y, Knofl
fflíkáři,, Pupendo,
p
, Gympl,
y p , Requiem
q
pro
p panenku,
p
, Cesta
z města, Pasti, ppasti, pastičky, Čert ví proč, atd..). V roce 2009 se provdala
za svého dlouh
holetého partnera, výtvarníka Miroslava Zdeňku, se kterým má dvě dětti - dvojčata Adama a Karolínu (oba 19 roků). Ve známost
vešla i jako mooderátorka televizního pořadu „Sígři ve výslužbě“.
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PLATÍ POUZE
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JEN 720 Kč
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

basketbal

PÁTEK 29. 11.

20:00

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA ŽEN – 9. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
SKB ZLÍN „B“
Tělocvična ZŠ Dr. Horáka Prostějov

házená

SOBOTA 30. 11.

16:00

TRHÁK TÝDNE

FOTBALOVOU REPREZENTACI ČR
POVEDE BÝVALÝ HRÁČ ŽELEZÁREN!
Nový kouč národního týmu Pavel Vrba prošel i Prostějovem...
Praha, Prostějov/jim

ŽE SE V POŘADÍ DEVÁTÝM HLAVNÍM TRENÉREM HISTORIE ČESKÉ
CKY
REPREZENTACE STANE OD NOVÉHO ROKU PAVEL VRBA, TO VÍ PRAKTICKY
NÍ
KAŽDÝ FOTBALOVÝ FANDA. STEJNĚ TAK JE ZNÁMÉ, ŽE ZA PÁR DNÍ
E
PADESÁTILETÝ KOUČ PŘIVEDL PLZEŇ DVAKRÁT DO HLAVNÍ SOUTĚŽE
LIGY MISTRŮ, KE DVĚMA ČESKÝM TITULŮM, TRIUMFU V DOMÁCÍM
POHÁRU I SUPERPOHÁRU A JEŠTĚ PŘEDTÍM ZÍSKAL SE ŽILINOU
foto: koláž Večerníku
SLOVENSKÝ TITUL A S PÚCHOVEM SLOVENSKÝ POHÁR. MÁLOKDO
VŠAK VÍ, ŽE PŘEROVSKÝ RODÁK STRÁVIL ČÁST SVÉ HRÁČSKÉ KARIÉRY
Chcete vědět víc?
ROVNĚŽ V PROSTĚJOVĚ, KONKRÉTNĚ NA POČÁTKU OSMDESÁTÝCH LET
Nalistujte stranu 22!
V TEHDY DRUHOLIGOVÝCH ŽELEZÁRNÁCH...

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 9. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
TJ SOKOL II PROSTĚJOV

Na co ty hromady hlíny u velodromu?

sportovní hala v Kostelci na Hané

korfbal

SOBOTA 30. 11.

9.15
11.15

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH A LIGA REZERV – 5. KOLO

SK RG PROSTĚJOV
KK BRNO

MĚSTO PLÁNUJE VÝSTAVBU (zatím) do první ligy
BIKROSOVÉ DRÁHY!

Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

basketbal

SOBOTA 30. 11.
NEDĚLE 1. 12.

12:00
9:30

EXTRALIGA KADETŮ U17 – 10 A 11. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BCM MORAVSKÁ OSTRAVA

Tady se bude řádit! Hromady navezené zeminy do blízkosti velodromu naznačují, že výstavba bikrosové dráhy na sebe nenechá dlouho čekat.
Foto: Magistrát města Prostějova

ORLI PROSTĚJOV
BCM SLEZSKÁ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 30. 11.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 10. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 1. 12.

17:00

MATTONI NBL – 15. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BK JIP PARDUBICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Marek Černošek putuje

Prostějov/mik, jim - Toho si nešlo nevšimnout! Už nějaký ten týden se na travnatý prostor mezi velodromem a krytou tělocvičnou ve sportovním areálu v Kostelecké ulici naváží
tuny hlíny z biokoridoru Hloučela. Jde o zeminu, která byla z blízkého lesoparku odtěžena
v souvislosti s výstavbou cyklostezky. Jak Večerník zjistil,
v areálu se připravuje výstavba bikrosové dráhy!
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 27

Kladno, Prostějov/jim - Nepříjemnost potkala v uplynulém týdnu zkušeného
obránce s prostějovskými
kořeny Marka Černoška.
Sedmatřicetiletý bek sice
započal svou již osmnáctou
sezonu v nejvyšší domácí hokejové soutěži, nyní se však
ocitl v několikačlenné skupině, s níž Kladno momentálně
nepočítá!
O dalším působišti několikanásobného českého reprezentanta
a předsedy nově vzniklé České
hráčské asociace dlouho nebylo rozhodnuto, nyní se však
zdá, že se přidá k trojici Jiří
Kuchler, Jan Eberle, Michal
Guttwald a zamíří do prvoligového Berouna.
„Ve hře byly i další varianty,
nakonec jsme se ale rozhodli
takto. Marek se dostal mimo
sestavu a potřebuje hrát. V tom-

to věku je to velmi citlivé, tak
jsme hledali řešení, jak z toho
ven. Zatím jde tedy do Berouna, stejně jako ostatní členové
skupinky se ale kdykoliv může
objevit zpět na Kladně,“ sdělil
v telefonickém rozhovoru Večerníku sportovní manažer Rytířů Martin Vejvoda.
Samotný hráč se ke svému
osudu v uplynulém týdnu příliš
vyjadřovat nechtěl, přesto podotknul, že stále doufá v extraligovou budoucnost. „Věřím,
že v české extralize jsem ještě
neřekl poslední slovo a že se
mi podaří do nejvyšší soutěže
vrátit. Momentálně zvažuji nabídky z České republiky,“ pronesl pro Večerník Marek Černošek. „Ale zpět do Prostějova
se zatím nechystám...,“ usmál
se. Po rozhodnutí o přesunu
k Medvědům nám už včera
večer mobilní telefon nebral.

Duel Vrahovic s Brodkem natáčela televize

Prostějov/jim - Nevšední zážitek se o víkendu naskytl
hráčům Vrahovic a Brodku u Prostějova. Jejich vzájemný souboj, náležející do předehrávaného 17. kola
okresního přeboru, se totiž odehrával před kamerami televize Nova! Ti z vás, kdo nechyběli u včerejších
Televizních novin, už vše viděli na vlastní oči...
Na televizi Prima se nedávno objevila reportáž z utkání Čechovic „B“ s Určicemi „B“, během pár týdnů se
tak na obrazovkách objevila další dvojice regionálních
účastníků nejvyšší okresní fotbalové soutěže mužů.
Vrahovice s Brodkem se totiž dostaly do rubriky
„Okresní přebor“, kterou televize Nova vysílá v neděli a
v pondělí od 19.45 hod. Kdo se tedy nedíval včera, má
šanci ještě dnes večer.
„Kontaktovali nás ve čtvrtek večer, nijak speciálně
jsme se ale nepřipravovali, protože pršelo a nevěděli

jsme, zda se vůbec bude hrát. Volali nám tedy i v pátek
a v sobotu v poledne se ozvali znovu, že jedou na hřiště,“ popisoval příjemné překvapení předseda fotbalistů
Vrahovic Petr Mudrý.
„Je to pro nás velká pocta, zajímalo by mě, jak to celé
vzniklo. Osobně si nepamatuji, že by Vrahovice někdy
byly v televizi, přijde to tak do archivu. Navíc se hrál
pěkný fotbal před slušnou návštěvou,“ potěšilo Mudrého.
A jak doplnil kouč týmu Zdeněk Švec, možná i díky
tomu se domácím podařilo otočit stav 0:1 a s podzimem
se rozloučili výhrou. „Natáčeli celý zápas i v kabinách,
pro hráče to byla motivace. Já osobně bývám nervózní
při každém zápase, hodně to prožívám. Někteří kluci
o tom navíc dopředu nevěděli, ale komu se to poštěstí,
aby hrál před kamerami celostátní televize?“ vážil si sobotního momentu Švec.

Repro:TV Nova
Netradiční vsuvka to byla i pro hostující mužstvo, podle
trenéra Davida Mezuliánka se to ale na výkonu Brodku
nijak nepromítlo. „Byla to pro nás novinka, navíc jsme
o ní dopředu nevěděli. Mluvili ale spíše s domácími a přímý přenos by byl lepší,“ usmíval se fotbalový kouč.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v posledním listopadovém
čísle vám v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ přinášíme veskrze populární klání, které najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika.
I dnes se tudíž znovu setkáváte
s fotografií jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je graficky
mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr a správ-

ně vysondovat, kdo se pod retuší
skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní
cenu, kterou je už poněkolikáté
poukázka od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 46: na snímku byl dům na ulici Blahoslavova v Prostějově. Vylosovanou výhekyní, jenž získává
poukázku na masáže, které věnovalo ayurvédské studio,
sídlící v Atriu, Hlaváčkovo nám. 1, Prostějov, se stala Ivana
JANĚKOVÁ, B. Šmerala 11, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU
28. LISTOPADU, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme tradičně
v PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2013. Dnes se opětovně zápolí o lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul. , Pv.



Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

- bavlna 425,- krep
489,- flanel 569,-

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

PREMIÉRA MÓDY LA PET

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

NABÍZÍME PRO VÁS I MODERNÍ ...... V MÓDNÍM ODVĚTVÍ!

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce
VE STÍNU
FILM ČR/SR/POL.
(2012)

SOBOTA 30.11. 2013

20:20 HODIN

ATAKY, BAŇKY, CYRIL, DIÁŘE, HÁLKA, HNIDY, KANÁL,
KAPUCA, LIDOOPI, LULKA, MILICE, MOUCHA, NIKOLI,
OSLAŘ, PIKLE, PLAZI, PLOCHA, PLYŠE, POCHOD, PŘÍMO,
ŘEMEN, ŘETĚZ, ŠKOLY, TLUMOKY, ZVÍŘE

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to
DO ČTVRTKU 28. LISTOPADU 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„NÁLADU“. Další vylosovanou výherkyní se stala Martina ZLÁMALOVÁ, Krumsín 150, Plumlov, která se tak
může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž
v minulém dějství bylo STUDIO VIBROSTATION, sídlící
v Olomoucké ulici! POUKAZ NA SLUŽBY V HODNOTĚ
400 Kč, tj. 2 volné vstupy plus 40% sleva na permanentku,
čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na
další skvělý dárek, který tentokrát potěší zejména ty, jenž si
rádi koupí něco na sebe...
Novým partnerem dalšího kola je totiž dnes PREMIÉROVĚ second hand MÓDALAPET, sídlící v Kravařově ulici!Atak ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování o POUKÁZKU NA NÁKUP V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
PROSPĚŠNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to tradičně v PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2013.
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Režie: David Ondříček
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří
Štěpnička, David Švehlík
Na pozadí dramatických událostí 50. let v bývalém Československu se odehrává napínavý kriminální příběh, který
ve svém důsledku zasáhne do
osudů aktérů i jejich blízkých.
Kapitán Hakl vyšetřuje krádež
v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná
stávat politická kauza. Ta má
odvrátit pozornost od mnohem
významnějších událostí, které
komunistická diktatura připravuje pro své občany. Z nařízení

V minulém, celkovém součtu
již stošestatřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Věru
Špinarovou. Jednu z velkých
hvězd tuzemské popové a hlavně rockové scény, která předminulou sobotu navštívila Prostějov, aby v rámci svého koncertu
po roce znovu zapařila v našem
městě, poznala opět celá řada
čtenářů...
Z porce 412 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky 33, Určice.
Prostřednictvím Večerníku obdrží další atraktivní cenu v podobě poukázky V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč od
BIŽUTERIE e-shop, která se
v minulém dějství stala naším
novým partnerem tohoto zápolení!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
někdejšího bývalého hráče prostějovského fotbalového týmu
Železáren z ročníku 1981-1982,
který v uplynulých dnech oznámil už jako trenér jeden velký
přestup...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stosedmatřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
28. LISTOPADU 2013 do 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 2. PROSINCE 2013.
Hodně štěstí při bádání!
Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke, policejní specialista z NDR
, pod jehož vedením se ukazuje,
že kradené zlato mělo sloužit
židovské obci k „financování
podpory sionistického terorismu.“ Haklovi však instinkt
zkušeného kriminalisty napovídá něco jiného a na vlastní
pěst pokračuje ve vyšetřování.
Může jediný spravedlivý obstát
v boji s dobře propojenou sítí
komunistické policie? Protivník je silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že věřit nelze nikomu
a ničemu. Každý má svůj stín
minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky
a z viníků hrdiny.

NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

STUDIO VISAGE POSEDMÉ

I čtvrté vydání předposledního
měsíce letošního roku vám
nabízí další zápolení o zbrusu
zajímavou výhru. V rámci projektu nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme totiž ani tentokrát
neopomněli bádání s čísly
a díky již stálému partnerovi
tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populární
hry, která si již dávno získala
své věrné a početné publikum,
se JIŽ POSEDMÉ V ŘADĚ
ZÁPOLÍ O ZAJÍMAVOU
CENU, která může být vhodným dárkem k tomu, mít zase
jednou ten lepší pocit...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou
je znovu POUKÁZKA NA
SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, jíž pro
tentokrát naposledy věnovalo
STUDIO VISAGE, sídlící
v ulici Karla Svolinského
v Prostějově!
Řešení v podobě 4 označených

čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, a to do ČTVRTKU
28. LISTOPADU 2013, 14.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla
znělo 1 - 3 - 8 - 8, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už
celkově stopětadvacátou výherkyní
stala Dagmar ŠRÁMKOVÁ,
J. Zrzavého 18, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout již zmíněnou
POUKÁZKU NA SLUŽBY
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč od prostějovského
STUDIA VISAGE, které bylo
partnerem i uplynulého kola
soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím
čísle, které vychází tradičně
v PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2013.
Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

Jolanta Černá
STUDIO VISAGE - JAFRA Cosmetics
K. Svolinskeho 11, 796 04 Prostějov

Mobil: +420 604 543 308
E-mail: jolanta.cerna@seznam.cz

Řádková a sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873

Pronajmu garsonku, blízko centra,
po rekonstrukci. Nájem 5.500 Kč
vč. ink. Tel.: 774 371 945

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

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

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu
Tel.: 605 138 473

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Realitní kancelář
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* Byt 3+1, Hybešova
1.135.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.350.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
650.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.170.000 Kč
* RD Čelechovice
2.280.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 355.000 Kč
* Chata - Březský vrch 430.000 Kč
* Pronájem obchodu
6000 Kč/měs
* Pronájem bytu v RD 6000Kč/měs.
Ing. Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* Byt 2+1, A.Slavíčka
740.000 Kč
* Byt 2+1, Dolní
780.000 Kč
* Byt 3+1, K.Svolinského1.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.880.000 Kč
* RD 4+1 Kralice n/H 2.880.000 Kč
* Pozemek Náměšť n/H 952.600 Kč
* Pozemek Smržice
1.218.600 Kč
* Chata Plumlov.přehrada1.300.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
* byt 1+1 sídl.Hloučela, Svobody
* byt 2+1 do 850.000,-Kč
* pronájem bytu 2+1
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* chatu na Plumlovské přehradě
* menší zahradu v PV a okolí
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Koupím menší RD se zahrádkou
nebo dvorem v PV a blízkém okolí.
732 755 910. RK nevolat!
Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné
5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. Tel.: 608 887 354
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV.
Tel.: 776 527 711
Pronajmu byt 1+kk, přízemí, sídl.
E. Beneše, 4.300 Kč + inkaso. Tel.:
777 702 815
Pronajmeme nebytové prostory
80m2 vhodné na kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu
a skladové prostory s regály 175m2
v 1.NP a 175m2 ve 2. NP s výtahem. El. zabezpečení a možnost
parkování. Vše blízko středu města.
Tel.: 777 580 880
Pronajmu byt 2+1, Prostějov, ul.
Olomoucká po rekonstrukci. Nájem 8.000 Kč (včetně inkasa), kauce 8.000 Kč. Tel.: 606 929 830
Pronajmu pěknou zařízenou garsonku na E. Beneše. V ceně i internet.
Klidná lokalita. Vhodné pro jednotlivce či bezdětný pár. Cena 6.500 Kč
vč. inkasa. Tel.: 734 509 077
Pronájem 1+kk v Pv, Poděbradovo
nám. Možnost parkování ve dvorním traktu. Info na tel.: 775 368 478
Koupím byt 2+1 (1+1) i pův.stav,
platba ihned. Tel. 776 460 300
Hledám podnájem 2+1 do 6.000 Kč
vč. inkasa. Zařízený, s balkonem,
přípojkou na internet, s možností
trvalého pobytu, bez kauce. Tel.:
721 610 097 Ne RK!
Prodám RD v Lešanech. Tel.:
775 919 940. RK nevolat!
Prodáme pěkný dům 4+1 se zahradou, 6 km od PV, cena dohodou.
774 409 430
Sháním RD s velkou zahradou,
min. 1 000 m2, v okolí Pv. Nejsem
RK. Pouze SMS 775 498 916 nebo
email: rerehyk@seznam.cz
Pronájem bytu 1+1 v Pv, Kuchařova ul., po rekonstrukci. Info na tel.:
777 862 900 nebo 775 368 478
Pronajmu garáž na Krasické ul.
v Pv. Tel.: 732 215 683
Nabízím k pronájmu prostory
vhodné pro ordinaci. Více info na
tel.: 734 494 339
Pronajmu 2+1,centrum.723565897
Pronajmu 1+1 ve Vrbátkách. Cena
3.000 Kč + ink. 773 618 011

Koupím byt v PV, nejlépe v OV
nebo možnost převodu do OV. Tel.:
732 741 922. RK nevolat!

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

Prodám garáž u rybníka. Tel.:
774 664 966

PŮJČKY SNADNO A RYCHLE.
TEL.: 775 562 356

Pronajmu 1+1. T.: 602 860 298
Prodám RD ve Zdětíně s garáží.
734 311 598. RK nevolat!

Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836

Dům Nerudova Prostějov, byt 4+kk,
4 kanceláře, zajištěné parkování,
3.850.000 Kč. Tel.: 777 089 860

Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

Prodám RD 4+1 v Určicích. Cena
650 tis. Tel: 602 551 878
Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku. Tel.: 605 011 310 i SMS

SLUŽBY
Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích podlah atd. Sleva na materiál.
Dobré ceny. Tel.: 725 922 477
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Prostějov
j 604 389 367.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Provádíme dokonalé strojové čištění sedacích souprav a koberců. Milan Revay, telefon: 604 43 93 02,
582 38 23 25. www.revay.cz
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Doučování angličtiny pro děti
a začátečníky. 775 263 893
Nabízíme prostory k pronájmu –
péče o tělo, zdravá výživa, masáže,
kosmetika. Info na tel.: 731 11 52 50
ZEDNICTVÍ DOSTÁL nabízí
zednické práce, zateplování fasád,
malířské práce, obklady, dlažba,
sádrokartony, podlahy, rekonstrukce
bytových jader. Služby za rozumné
ceny. Tel.: 774 027 014
Vodo-topo-plyn a veškeré instalatérské
práce včetně rekonstrukce bytových jader od A do Z. Tel.: 603 236 254
ANTÉNY - SATELITY JIŘÍČEK provádí prodej, montáž,
servis antén a satelitů. Více na
www.anteny.kvalitne.cz.
Tel.: 776 340 848

OZNÁMENÍ
Hanácká Pálenice Bílovice oznamuje změny přihlašování k pálení.
Osobně v pálenici: úterý 10 - 11.30
hod., čtvrtek 16 - 17.30 hodin
nebo telefonicky na 582 374 271.
V době provozu pálenice kdykoli.

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Prodám auto Škoda favorit. R.V. 1989,
dobrý technický stav. STK květen 2013
+ sada kompletních zimních pneu.
Cena dohodou. Tel.: 605 870 708

Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO s.r.o.
Volejte777 551 492
Nabízím hotovostní půjčky. Vyřízení
do 24 hodin. Pouze seriózní jednání.
Tel.: 777 467 046
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracujeme pro více věřitelů. Volejte:
777 551 492
Výkup, prodej a správa dlužných
pohledávek. Získávání informací
v souvislosti vymáhání pohledávek.
Krizové řešení firem. Vymáhání pohledávek, zajištění exekucí, exekučních zápisů, soudní žaloby. Rychlý
postup při vymáhání Vaší pohledávky a návrh řešení. Zbavíme vás starostí s dlužníkem v případě odkupu
přechází vše na nás! V případě zájmu
zašlete SMS a budeme Vás kontaktovat. Tel.: 721 702 948
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Nabízím rychlou hotovostní půjčku. Seriozní a rychlé jednání.
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UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
29. listopadu v 10.00 hodin

Úklidová firma přijme spolehlivé,
částečně invalidní pracovnice na zkrácené úvazky. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121. Volat 8-14 hod.
Přijmeme pracovníky/ce pro chod nových poboček. Výdělek 18 - 35 000 Kč
/měs. dle prac. zařazení. Praxe není
podmínkou. Info na tel.: 731 979 998
Hledáme schopné lidi na pozice
OZ, manažer do oblasti automobilového průmyslu a reklamy. Vhodné i pro ženy. Příjem 30 – 90 tis dle
zařazení. Tel.: 777 923 257

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.

Realitní kancelář STING, pobočka Prostějov přijme specialistu na
výkup a oddlužení nemovitostí.
Více informací Irena Černá, Tel.:
606 662 813

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

Bar herna Plzeň, Krasická 8, Pv hledá servírku. Nástup možný ihned.
Informace na tel.: 608 76 72 73

PRODÁM

Nekr servis s.r.o., Držovice přijme
do HPP konstruktéra. Tel.: pan
Hloušek 777 743 604

SEZNÁMENÍ
45, zajištěný snad sympatický, sportovněji založený se zájmy kolo, tanec,
chataření, dovča u moře. S dítětem se
střídavou péčí hledá z nedostatku příležitostí sympaťačku obdobných zájmů. Jestli někde jsi a máš chuť něco
změnit zkus napsat. Tel.: 731 354 717

RUBRIKU VZPOMÍNÁME
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GRATULACE
V sobotu 23. listopadu 2013
oslavila 65. narozeniny
paní Hedvika BUGIROVÁ.
Hodně štěstí, zdraví a vitality
do dalších let mamce a babičce,
která je pro nás vším,
přejí její dcery s rodinami.

Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané (dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajištěna. Více info na tel.: 734 481 013
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám novinový stánek. Využití –
prodejní stánek nebo zahradní domek.
Cena 7 000 Kč. Tel.: 604 617 647
Zdravotní prodejna IVKA, Plumlovská ul. nabízí zákazníkům velký
výběr pohodlné, kvalitní obuvy - převážně česká výroba (teplé papuče,
důchodky, sněhule, gerlachy, ortopedickou domácí obuv, atd.). Zboží
i ve velkých velikostech až do č.51.
Molitan. plotny 2x1m, různá síla za výrobní ceny, molitanové drtě za
88 Kč. Rozšířili jsme služby pro
zákazníky o sběrnu oprav obuvi
- důkladně opravena obuv do 14
dnů. Tel.: 603 445 601
Prodám nové pánské saka, obleky,
kabáty značky OP Prostějov. Cena
1.500 Kč. Tel.: 728 271 010

Před 70 lety,
25.11.1943, na
svátek svaté Kateřiny si před Bohem řekli své ano
Marie Procházková z Obědkovic
a Jaroslav Ježek
z Klenovic na
Hané. Bylo jim
tehdy čerstvých
20 a 21 let. Marie a Jaroslav Ježkovi ve zdraví zůstávají obdivovaným vzorem šťastného páru nejen pro svoji
velkou rodinu, ale pro kohokoliv, kdo je potkal a zná.
Přejeme jim pevné zdraví, aby se spolu s námi mohli dále radovat z toho, co život přinesl a ještě přinese.
Z celého srdce jim blahopřejí jejich dvě děti, pět vnoučat
a osm pravnoučat s rodinami.

Událost měsíce
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PŘEPIŠTE DĚJINY:

VE ZLATÉ BRÁNĚ SE DVEŘE NETRHNOU! Ohňostroj vítal
Nové obchodní centrum láká davy nakupujících i zvědavců

Moderní Zlatou bránu během pouhých tří otevíracích dnů navštívilo odhadem víc lidí, než starý Prior
za tři týdny, ne-li měsíce! Tak by se dalo shrnout
srovnání nesrovnatelného. Faktem je, že zrekonstruovaným obchodním centrem prošly od čtvrtečního odpoledne davy lidí. Čekaly na ně nejen
naleštěné obchody se zbožím špičkových značek,
ale i zajímavý doprovodný program a pořádná tlačenice. V uplynulém týdnu pro vás Večerník vše
podrobně zmapoval...
Prostějov/mls
Slavnostní otevření Zlaté brány
ve čtvrtečním odpoledni horečně
očekávaly stovky Prostějovanů.
Navzdory nepříjemnému dešti se
před všemi třemi vchody shlukovali lidé a tiskli se k proskleným,
dosud zavřeným, dveřím. V tu
dobu již uvnitř zrekonstruovaného
obchodního domu probíhal oficiální program. Kromě vedení „obchoďáku“ při něm fakticky nesměl chybět nikdo, kdo za dění ve
městě nese svůj díl odpovědnosti.
„Je dobrou zprávou, že se Prior podařilo kompletně opravit
a navíc, že se tak stalo v relativně
krátkém čase. Ne všem Prostějovanům se totiž průběh rekonstrukce zamlouval. Bohužel rozhodnutí
prostějovských či olomouckých
památkářů nemohu ovlivnit,“ prohlásil při této příležitosti primátor
statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák. „Zlatá brána je pro
město určitě přínosem a to nejen
tím, že nabízí skutečně moderní prostory pro nakupování, ale
i řadu pracovních míst,“ dodal
jeho první náměstek Jiří Pospíšil.
Reakce přítomných na interiér
nového obchodního centra byly
v jasné většině pozitivní. „Jsem
unešený, je to nádherné. Něco takového jsme si za našich časů ani
nedokázali představit. I samotné
otvírání má šmrnc,“ vyjádřil se devadesátiletý Josef Mikulík, bývalý
ředitel Prirou, který organizoval
otvírání původního obchodního
domu před čtyřiceti lety...

První návštěvníci křičeli,
běželi, padali...
padali..
Krátce po patnácté hodině se
všechny tři vchody Zlaté brány
otevřely. V tu chvíli do ní doslova

vtrhli lidé stižení pravou nákupní
horečkou. „Čekali jsme, že návštěvnost bude velká. Skutečnost
však předčila naše očekávání,“
komentoval bezprostředně po
otevření proudící davy Adolf Vlk,
jednatel společnosti Prior. Bylo vidět, že je spokojený...
Pro návštěvníky nakonec bylo
připraveno sedmadvacet otevřených obchodů. „Byly to nervy, ale téměř všichni termín stihli.
Zavřená zůstala pouze lékárna
a také restaurace v horním patře.
Její majitelé měli problém s vyřizováním dokumentů. Obojí by
však mělo být co nevidět zprovozněné,“ objasnil Adolf Vlk.
Největší nával byl hned po otevření před prodejnou H&M,
která prvním padesáti zákazníkům nabízela zajímavou slevovou akci. Právě sem se nahrnuly
desítky, zejména mladých, lidí,
jejichž snahu dostat se mezi
první padesátku vyvolených doprovázelo nejen vzrušení, kvap
a tlačenice, ale i nějaký ten pád.
Interiér a obchody snad všechny
návštěvníky velice příjemně překvapily. „Jediné, co mi tu chybí,
je kavárna. Myslím, že by se sem
hodila,“ přidal jeden z podnětů
Josef Popelka.
Souběžně s otevřením se na
pódiu v prvním patře rozběhl
doprovodný program. Hlavní
hvězdou premiérového dne byl
úspěšný finalista soutěže Česko
hledá Superstar Petr Bende. Vychutnat si plně jeho vystoupení
však nebylo vůbec jednoduché.
Zejména v prostoru kolem eskalátoru, nedaleko něhož Benda
koncertoval, bylo pořádně narváno. Úvodní den pak zakončil
ohňostroj na náměstí, který vypukl těsně po šesté hodině večerní.
V tu dobu bylo jasno, Zlatá
brána je otevřena...

Finalista superstar. Během čtvrtečního odpoledne vystoupil zpěvák Petr Bende.
Foto: Josef Popelka

novou éru!

Prostějov/mls - Ohňostroj u příležitosti oslav otevření Zlaté brány zmátl štamgasty některých prostějovských hospod.
Jakmile uslyšeli ve čtvrtek v osmnáct hodin první výbuchy dělobuchů, vyběhli ven a začali si navzájem přát šťastný Nový rok.
Na náměstí si pětiminutový ohňostroj přišly užít především
rodiny s malými dětmi. „Bylo to pěkné, jenom to mohlo být
delší. Ale v tomhle počasí se už stejně těšíme domů,” prohlásila po skončení ohňstroje jedna z přítomných maminek.

Tihle za to můžou. Zlatou bránu novinářům představili jednatel společnosti Prior Adolf Vlk a její vlastník Jan Tlačbaba.
Foto: Martin Zaoral

Pátku kralovala
Leona Machálková
Pokud se někdo domníval, že
zájem o Zlatou bránou po prvním dnu ochabne, pak byl zcela
na omylu. V pátek se do vánočně vyzdobeného obchodního
centra valily zvědaví nakupující
s nezmenšenou intenzitou. Mnozí z nich stále mířili především na
„čumendu“, ale například prodavačky v Bille se měly skutečně
co otáčet. I tentokrát byl v prvním
patře obchodního domu připraven
zajímavý program, který si našel
své publikum v různých věkových skupinách.
Prvním vrcholem bylo vystoupení
Michala Nesvadby z Kouzelné
školky. Svými vtipnými eskapádami dokázal na chvíli zaujmout
kolemstojící děti výrazně více, než
jejich vlastní rodiče. „Teď si pustíme mé oblíbené empéšestky, které
jsem vyvinul. Mám na to speciální
přehrávač, který na první pohled
připomíná rozprašovač na zalévání květin. Ale nenechte se mýlit,“
bavil Nesvadba hodně ztřeštěným
způsobem jak přítomné děti, tak
i sebe samotného.
Po něm na pódium vystoupila
zpěvačka Leona Machálková,
která zazpívala zejména muzikálové hity a písně s vánoční
tématikou. Při této příležitosti
zavzpomínala také na předčasně
zemřelého skladatele Karla Svobodu. „Měla jsem na booklet desky s výběrem jeho písní ve třech
větách napsat, jaký byl. Dlouho
jsem si s tím lámala hlavu, až
jsem napsala, že byl stejný jako
je jeho hudba: veselý i smutný,
energický i zasněný, vášnivý i
melancholický,“ charakterizovala předčasně zemřelého skladatele Machálková, která navzdory
ztíženým podmínkám zpívala
skutečně naplno a po vystoupení se dlouho a s obdivuhodnou
trpělivostí fotografovala s téměř
všemi přítomnými fanoušky.

První „otevřená“ sobota
patřila hravým dětem

z řady soutěží nemohl na pódiu
náhle udělat jediný krok. Celý
program plný her i kouzel pak
zakončilo vystoupení zavalitých
Další historický moment mohli „kluků“ z Maxim Turbulenc.
návštěvníci Zlaté brány prožít
i v sobotu. Za čtyřicetiletou exisNáměstí jako
tenci Prioru to totiž bylo poprvé,
při korzu
co bylo otevřeno celý den. S příchodem Zlaté brány se totiž
zásadně mění i otvírací doba Od otevření Zlaté brány si mnoobchodního centra, které nyní zí prostějovští patrioti slibovabude otevřeno každý den od de- li oživení centra města, které
víti do sedmi hodin. „Rozšíření v posledních letech o víkendech
otvírací doby vítám ze všeho nej- obvykle zelo prázdnotou. Přivíc. Kdy jindy má dnešní zaměst- tom právě prostějovské náměstí
naný člověk čas nakupovat než desítky let nabízelo ideální podo víkendu?“ vyjádřil se například mínky pro slavná nedělní korza,
na nichž se svého času scházelo
dvaatřicetiletý Martin.
celé město. Ve srovnání s jejich
Začít co nejzašlou slávou to v posledních ledříve. I nejtech na srdce města často býval
menší obyvatelé
hodně smutný pohled. První víProstějova se
kend se Zlatou bránou naznačil,
přišli podívat na
že by se situace přece jen mohla
tu slávu.
zlepšit.
Foto: Josef Popelka
„Náměstí je najednou plné
lidí. Na otevření Zlaté brány
letos určitě vydělají i prodavači punče na vánočních trzích.
Sám jsem ale zvědavý, jestli
tohle všechno s novým rokem
neskončí a zda tady lidé budou
nakupovat i dál, nebo jestli tu
nakonec budou fungovat jenom
herny, zastavárny a vietnamské
obchody, jako se to už stalo
v některých jiných městech,“
Ani v sobotu se však vše netočilo komentoval v sobotu v podvečer
pouze kolem utrácení peněz. Pro situaci jeden z kolemjdoucích,
děti i jejich rodiče byla připrave- který se nám představil jako
na spousta soutěží, které prověři- Luboš.
ly jejich logické myšlení, postřeh Přestože na podobu Prioru
i hbitost. Vše to svým typicky a nyní i Zlaté brány mezi Prossuverénním způsobem uváděl tějovany nepanovaly vždy pomoderátor Libor Bouček. Ten si zitivní názory, je nepochybné,
na pódium zval i jednotlivé sou- že celková podoba centra městěžící. Zájem byl však tak velký, ta je s ní spojena daleko pevže některé až příliš horlivé děti něji a hlouběji, než si většina
musel usměrňovat. „Koho jsem lidí uvědomuje. Bude-li Zlatá
nevybral, ať jde z pódia, nebo brána, díky své modernizaci,
na něj zavolám ochranku a pů- úspěšná, lze doufat, že život
jde do vězení,“ mračil se na oko z centra města hned tak úplně
Bouček, když po vyhlášení další nezmizí...

PRIOR VS. ZLATÁ BRÁNA Najděte tři rozdíly!

Prostějov/mls – Večerník pro vás vybral fotografie srovnávající interiér Prior krátce před jeho zavřením
a nedlouho po jeho otevřením. Ze srovnání jednotlivých dvojic snímků je jasně patrné, jak rozsáhlou rekonstrukcí obchodní centrum prošlo. Mimo jiné z nich vyplývá, že oprava Prioru bylo tím jediným, co mohlo
tuto dominantu centra města zachránit...
Foto: Martin Zaoral a Josef Popelka

Vchody. Hlavní vstup do Prioru vedl do Eskalátory. Staré dobré jezdící schody Obchodníci. Vůbec největší proměnou
minulosti, jeden ze tří vchodů do Zlaté byly vyhledávanou atrakcí pro generace prošly jednotlivé krámky.
dětí. Nyní se jejich počet zdvojnásobil
brány vás zavede do budoucnosti.
a vedou až pod střechu obchodního centra.

INZERCE

Světelné květy. Ohňostroj odpalovaný z prostějovského náměstí ozářil nejen nové obchodní
centrum, ale i prostějovskou radnici.
Foto: Josef Popelka

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PLATÍ POUZE na rok 2014
V LISTOPADU
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Prostějov/mls - Bezprostředně po otevření obchodního centra Zlatá
brána jsme vyzpovídali některé z jejích prvních návštěvníků. Zajímalo nás, jestli se jim líbí její interiér a nové obchody, zda si už stihli
něco koupit a jestli se sem budou i vracet.

LÍB
BÍ SE VÁ
ÁM ZLA
ATÁ
Á BRÁNA?
BU
UDETE
E SEM
M CHO
ODIIT PRA
AVIDE
ELN
NĚ??
Jindra Kolářová
74 let, důchodkyně, Prostějov

LÍBÍ „První dojem je určitě dobrý. Zatím jsem si
akorát v papírnictví koupila přání. Jsme tu čistě na
čumendu, nakupovat budu moci až po důchodu.“

Dan Žůr
20 let, student, Prostějov

LÍBÍ „Je to tady fajn. Zatím tu panuje velký frmol
a tak se tu jenom tak rozhlížím. Myslím, že sem
i s kamarádkami budu chodit i v budoucnu.“

Renata Havlová
15 let, studentka, Prostějov

LÍBÍ „Je to tu hezké. Těšila jsem se na větší obchod s oblečením, který podle mě v Prostějově
chyběl. Jednou za čas sem určitě vyrazím.“

Josef Harman
58 let, obchodní referent, Prostějov

LÍBÍ „Nic zásadního mě nepřekvapilo. Jsem
však rád, že Zlatá brána nabídne širší sortiment
zajímavého zboží ve středu města. Budu sem
pravidelně chodit i nadále.“

Vzpomínky, fotbal

VZPOMÍNKY
Utichlo srdce,zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Dne 23. listopadu 2013
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Bohuslav KLVÁČEK
ze Zdětína.
Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dnes 25. listopadu 2013
uplynou 2 roky, kdy nás opustil
náš manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček a bratr
pan Jaroslav JANOŠ,
a který by se dne 8. prosince
2013 dožil 75 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Ludmila,
dcery Hana, Dagmar
s rodinami a sestra Marta
s rodinou.

a budeme vzpomínat.

Dne 24. listopadu 2013
uplynulo 8 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA,
který zemřel při
„banální chirurgické
operaci“. Vina byla prokázána
MUDr. Tomáši Hrubanovi
a MUDr. Petru Šišmovi.
Čas utíká, bolest v srdíčku
zůstává. Stále vzpomínají
maminka Jana s manželem

Turnaji starších přípravek vládla Konice
Nezamyslice, Prostějov/jim – Osm
dětských výběrů složených z hráčů
narozených v roce 2003 a mladších
se uprostřed listopadu sešlo v nezamyslické sportovní hale. Tamější
sobota totiž patřila turnaji starších
přípravek U10 pořádanému Komisí
mládeže při Okresním fotbalovém
svazu v Prostějově. Vítězem se stali
mladíci Konice, kteří jako jediní ani
jednou neprohráli.
Organizátoři rozdělili účastníky do
dvou čtyřčlenných skupin. V „áčku“
se tak sešly Kostelec na Hané, Nezamyslice, Konice a Němčice nad Hanou,
v „béčku“ to byly Klenovice na Hané,
Hvozd, výběr 1. SK Prostějov složený
z dětí narozených v roce 2005 a Haná
Prostějov.
Mezi prvním kvartetem se zformovala silná dvojice Kostelec-Konice.
Ta zvítězila nad Nezamyslicemi
i Němčicemi a ve vzájemném souboji
zcela na závěr remizovala 2:2. To díky
lepšímu skóre vyneslo Kostelec na první
místo a Konici na druhé, Nezamyslicím
stačila jediná branka za tři zápasy k výhře
nad Němčicemi a souboji o páté místo.
V „béčku“ to vypadalo obdobně. Jen
s tím rozdílem, že vítězné Klenovice
neztratily remízou s druhým 1. SK
Prostějov, ale čtvrtou Hanou Prostějov.

Na třetím místě pak skončil díky výhře
2:1 nad Hanou Hvozd.
I zápasy o konečné umístění nabídly
dramata, pouze Hvozdečtí si s Nezamyslicemi poradili výraznějším rozdílem – 3:0. Jinak Němčice zvítězily nad
Hanou 1:0, Kostelec nad Klenovicemi
2:0, ve druhém semifinále Konice zdolala Klenovice 2:1.
A o gól skončily i oba závěrečné zápasy,
Klenovicím přinesla bronz jediná branka, Konickým pak zlato až rozhodnutí
v prodloužení. Zástupci Konice si pak
kromě kolektivního úspěchu odnesli
i individuální ceny, králem střelců
se totiž se šesti brankami stal David
Škrabal, nejlepším gólmanem vyhlásili
organizátoři Karla Hegra.

Vítězové. Turnaj v Nezamyslicích ovládla
pod vedením Davida Kvapila starší přípravka Konice.
Foto: OFS Prostějov.

Výsledky turnaje:
Skupina „A“: Kostelec na Hané
– Nezamyslice 4:0, Konice – Němčice
nad Hanou 2:0, Nezamyslice
– Konice 0:2, Němčice nad Hanou
– Kostelec na Hané 2:4, Němčice nad
Hanou – Nezamyslice 0:1, Kostelec
na Hané – Konice 2:2.
Tabulka:
1. Kostelec na Hané
2. Konice
3. Nezamyslice
4. Němčice nad Hanou

3
3
3
3

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

10:4
6:2
1:6
2:7

7
7
3
0

Skupina „B“: Klenovice na Hané
– Hvozd 3:1, 1. SK Prostějov (2005)
– Haná Prostějov 3:0, Hvozd – 1. SK
Prostějov (2005) 0:7, Haná Prostějov
– Klenovice na Hané 0:0, Haná
Prostějov – Hvozd 1:2, Klenovice na
Hané – 1.SK Prostějov (2005) 2:1.
Tabulka:
1. Klenovice na Hané
2. 1. SK Prostějov
3. Hvozd
4. Haná Prostějov

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
0
1

0 5:2 7
1 11:2 6
2 3:11 3
2 1:5 1

O 7. místo: Němčice nad Hanou
– Haná Prostějov 1:0. O 5. místo: Nezamyslice – Hvozd 0:3. Semifinále:
Kostelec na Hané – 1. SK Prostějov
2:0, Klenovice na Hané – Konice 1:2.
O 3. místo: 1. SK Prostějov – Klenovice na Hané 0:1. Finále: Kostelec
na Hané – Konice 1:2 po prodloužení.
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: David Škrabal (Konice)
– 6 branek
Nejlepší brankář: Karel Hegr (Konice)

FOTBALOVOU REPREZENTACI POVEDE BÝVALÝ HRÁČ ŽELEZÁREN
Nový kouč národního týmu Pavel Vrba prošel i Prostějovem...

Dne 1. prosince 2013
by se dožila 70 let
paní Eva ŠENKOVÁ
roz. KNORROVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Co osud vezme, nevrací, ikdyž
nám srdce krvácí. Ta rána stále
bolí a zapomenout nedovolí.
Čas ubíhá a nevrací, co
vzal. Jen láska a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dne 28. listopadu 2013
uplynou 4 roky od úmrtí
pana Miroslava BENEŠE
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a dcera s rodinou.
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Dne 22. listopadu 2013
by oslavil 50. narozeniny
pan Gustav BERKY
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Pro Tebe přestaly hvězdy
svítit a slunce hřát, ale kdo
Tě miloval, nepřestane
vzpomínat. Jsi náš krásný
anděl, kterého nikdy nikdo
nenahradí.

Praha, Prostějov/jim - Psal se ročník
1981-1982, když si hlavní kouč výběru TJ Železárny Prostějov Vladimír
Mokrohajský se svým asistentem
Jiřím Nenálem dovedli na hostování
z Ostravy tehdy sedmnáctiletého defenzivně laděného hráče. „Pan Mokrohajský ho znal a stáhl si ho. Dobře
si na něj pamatuji, byl to skromný,
poctivý a velmi dobrý kluk do party
s výbornými povahovými vlastnostmi,“ vzpomíná na něj i po třiceti
letech jeden ze spoluhráčů Zdeněk
Jareš. Dnes je jeho sláva na tuzemské
poměry až nebeská. Jmenuje se Pavel
Vrba a od prvního ledna roku 2014 se
stane hlavním trenérem reprezentačního výběru České republiky!
Dlouholetý hráč a pozdější taktéž
úspěšný trenér na výkonnostní úrovni
charakterizoval svého kolegu z týmu
jako důsledného a tvrdého předstopera, jenž neuhnul ze souboje a díky
své odolnosti doslova prošel zdí. „Nebyl sice do výrazné kombinace, ale
pozitivní věci převládají. Měl velice
dobrou poziční hru i obratnost, takže
si nemusel vypomáhat fauly. Uměl

hlavičkovat a uplatnil se tak i při útočných standardkách, byl velice pracovitý,“ rozpovídal se.
Právě díky pracovitosti dosáhl Vrba
podle Jareše všech svých úspěchů, dokázal totiž zúročit své herní, morální
i racionální předpoklady. „Existovalo
sice tehdy pravidlo, že v každém utkání
musel asi na pětačtyřicet minut nastoupit
jeden hráč do dvaceti let, což jsem i já
zažil v Králově Poli, ale Pavel měl takovou výkonnost, že se na něj nemuselo
vztahovat. Bohatě překračoval limity,“
doplnil na adresu muže, jenž v „Želízkách“ stihl třiadvacet utkání včetně dvou
vstřelených branek.
Obdobně vzpomínají na Pavla Vrbu
i další z jeho spoluhráčů. „Hrál uprostřed
obrany, ale hodně chodil na rohy. Byl to
skromný mladý kluk, ale již tehdy dobrý. Byl tu sice jen krátce, ale byl,“ shodli
se tehdejší gólman Miroslav Hodina
a vedoucí mužstva Zdeněk Chytka.
Pohled na tehdejší soupisky rovněž dokládá, že v 1.FNL nastoupil Pavel Vrba
proti řadě dodnes známých jmen. Například za Olomouc tehdy hráli bratři
Fialové, Oldřich Machala, Milan Nekuda, Vlastimil Palička či Petr Uličný, za
Plzeň to byl současný sparťanský kouč
Vítězslav Lavička, za Třinec bývalý
trenér LeRKu Zdeněk Dembinný a poz-

dější dvojnásobný mistr ligy Miroslav
Mlejnek. V dresu Českých Budějovic
nechyběl Pavel Tobiáš, v Xaverově to
byli gólman Ladislav Macho, otec Tomáše Rosického Jiří či kapitán českých
mistrů Evropy do třiadvaceti let Václav
Samek. V Hradci Králové začínal svou
úspěšnou kariéru vicemistr Evropy
Luboš Kubík, v Mladé Boleslavi zase
šestinásobný vítěz ligy Petr Vrabec. Za
Tábor pak nastupovali mimo jiné Miloš
Beznoska, Pavel Černý a Jiří Kotrba.
Bohumil Zemánek pak ještě připomněl, že parta z počátku osmdesátých let těžila rovněž z práce bývalého
reprezentačního kouče Karla Brücknera. „Karel tu byl dva roky a každým
rokem jsme postupovali. Z divize jsme
se tak dostali až do druhé ligy. Co se týče
Pavla, byl to tehdy mladý kluk, ale hrál
téměř každý zápas,“ zavzpomínal.
S tím souhlasí další pravidelně nastupující fotbalista Pavel Růžička. „Přišel
k nám na hostování jako dorostenecký
reprezentant, ale byl tu asi jen jeden rok.
Měl ambice a hned se zapojil a hrál, ale
byl to skromný a poctivý kluk. Bohužel
jsem se s ním od té doby již nesetkal,“
zmínil s tím, že po odchodu Karla Brücknera skončil Prostějov šestý, o rok
později se pak zachránil až v posledním
duelu s Dynamem České Budějovice.

Na zápasy tehdy podle Jareše pravidelně chodily v Prostějově tři až
čtyři tisícovky diváků, kteří tvořili
báječnou atmosféru. „Každých čtrnáct dní to byl pro celé město i okolí
svátek. Ten prostor měl své kouzlo
a na derby s Olomoucí chodilo sedm
nebo osm tisíc lidí. Proto je katastrofa,
v jakém stavu je hlavní hřiště nyní,“
připomněl neutěšenou současnost stadionu ve Sportovní ulici.

Soupiska a statistiky tehdejšího
výběru TJ Železárny Prostějov:
Jiří Dostál (12 zápasů/0 branek),
Miroslav Hodina (19/0) – Michal
Čermák (29/2), Jindřich Dvořák
(28/10), Petr Hájek (29/1), Zdeněk Jareš (14/1), Jaroslav Kirchner
(22/9), Miloš Krupička (29/0), Luboš Kučerňák (19/5), Josef Mezlík
(4/0), Jiří Oulehla (2/0), Ladislav
Rosskohl (20/7), Pavel Růžička
(29/0), Rudolf Tendler (7/0), Jan
Tichý (3/0), Karel Tichý (28/3),
Karel Vlašic (2/0), Jindřich Vlč
(5/0), Miroslav Vozňák (25/2),
Pavel Vrba (23/2), Bohumil Zemánek (23/3). Hlavní trenér Vladimír
Mokrohajský, asistent Jiří Nenál.
zdroj: www.wikipedia.org

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická
S
t ě t h i ká kkomise
i OFS P
Prostějov
těj na svém
é zasedání
dá í ddne 20
20. li
listopadu
t d 2013 rozhodla:
h dl
1. Závady:
II. třída 15. kolo bez závad, III. třída 15. kolo bez
závad, starší žáci 10. kolo Kralice na Hané – Haná
Prostějov 1:9.
2. STK požaduje vyjádření oddílů k výsledkům:
Turnaj přípravek 5. října 2013 v Kralicích na Hané:
1.SK Prostějov „C“ – Sokol Mostkovice (výsledek
podle zápisu o utkání 6:8, dle trenéra 1.SK PV pana
Fajstla 17:1), 1.SK Prostějov „D“ – FC Kralice (výsledek podle zápisu o utkání 14:3, dle trenéra 1.SK

Prostějov pana Fajstla 4:8), 1.SK Prostějov „D“
– Sokol Mostkovice (výsledek podle zápisu o utkání 17:1, dle trenéra 1.SK Prostějov pana Fajstla 6:8),
1.SK Prostějov „C“ – FC Kralice na Hané (výsledek
podle zápisu o utkání 4:8, dle trenéra 1.SK Prostějov pana Fajstla 13:3). Prosím trenéry mužstev FC
Kralice na Hané, Sokola Mostkovice o kontaktování pana Hubála a nahlášení správných výsledků.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 21. listopadu 2013 rozhodla:

Dne 27. listopadu 2013
si připomeneme
8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk SEIFERT.

Dne 1. prosince 2013
vzpomeneme
3. výročí úmrtí naší
milované manželky,
maminky, dcery a sestry paní
Evičky MARCIÁNOVÉ
roz. SEHNÁLKOVÉ
z Vrahovic.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s celou rodinou.

1. Nepodmíněně:
Mraček Lukáš (FK Skalka 2011) – 1 SU od
18.10.2013, DŘ19/1.
Sedláková Martina (hlavní pořadatel Sokola v Pivíně
„B“) – důtka, DŘ22/1. Pokuta za nedostatečnou pořadatelskou službu 300 korun (RS čl. 23 bod 12).
2. Pokuty za 4 ŽK:
II. třída: Dvořák Antonín (Sokol Protivanov) 100 korun, Mrňka David (SK Jesenec) 100 korun, Dvořák
Jan (Sokol Vrahovice) 100 korun, Krpec Stanislav
(Sokol Vrahovice) 100 korun, Pešek Roman (FK
Němčice nad Hanou) 100 korun, Grulich Radek (Sokol Přemyslovice) 100 korun, Vysoudil Pavel (Sokol
Olšany) 100 korun, Hloušek Mojmír (Sokol Olšany)
100 korun, Hansl Petr (Sokol Olšany) 100 korun, Stu-

inzerce

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
29. listopadu
v 10.00 hodin

Dne 28. listopadu 2013
vzpomeneme 4. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Alois SMÉKAL
z Bedihoště.

dený Tomáš (TJ Smržice) 100 korun, Studený Viktor
(TJ Smržice) 100 korun, Sedláček Petr (TJ Smržice)
100 korun, Hlavinka Petr (TJ Otinoves) 100 korun, Janeček Josef (TJ Otinoves) 100 korun, Rolný Jaroslav
(Sokol Držovice) 100 korun, Šatný David (Sokol Držovice) 100 korun, Drmola Dominik (Sokol Otaslavice) 100 korun, Kaplánek Martin (Sokol Brodek
u Prostějova) 100 korun, Krejčí Michal (Sokol Brodek
u Prostějova) 100 korun, Kučera Tomáš (Sokol
Zdětín) 100 korun.
III. třída: Pinkava Roman (FK Skalka) 100 korun,
Troneček Lukáš (FC Kralice na Hané) 100 korun,
Fildán Zdeněk (FK Výšovice) 100 korun, Koukal
Kristian (FK Výšovice) 100 korun, Melka Aleš (Sokol Plumlov „B“) 100 korun, Tydlačka Martin (Sokol

v Pivíně „B“) 100 korun, Svozil Zdeněk (Sokol v Pivíně „B“) 100 korun, Bednář Vladimír (Sokol Bedihošť)
100 korun, Soušek Martin (Sokol Bedihošť) 100 korun,
Slavík Josef (Sokol Tištín) 100 korun, Cetkovský Marek (Sokol Tištín) 100 korun, Škobrtal Bedřich (Sokol
Mostkovice „B“) 100 korun, Trnečka Jaroslav (Sokol
Vícov) 100 korun, Kejnar Bohumil (TJ Pavlovice) 100
korun, Svoboda Pavel (TJ Pavlovice) 100 korun, Božek
Tomáš (Sokol Zdětín „B“) 100 korun.
IV. třída: Parůžek Jan (Sokol Otaslavice „B“) 100
korun, Zejda Zdeněk (Sokol Brodek u Prostějova „B“
100 korun, Kašík Štefan (Sokol Tvorovice) 100 korun,
Havelka Patrik (Sokol Čechy pod Kosířem) 100 korun.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

na rok 2014

JEN 720 K
č

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

Tenis
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MALÉ NAGANO: NATŘÍSKANÝ CENTR PŘIVÍTAL TENISOVÉ HRDINY
nější domácí tenista Radek
Štěpánek, který podruhé za
sebou získal rozhodující třetí
finálový bod. „Je to pro nás
malé Nagano, o kterém jsme
snili a teď si ho prožíváme.
Takové přivítání po návratu
z Bělehradu je pro nás opravdu hodně příjemné. Na to se
nezapomíná,“ popsal své pocity Štěpánek.
Na plochu centrálního dvorce postupně přišel zastupující
nehrající kapitán Vladimír
Šafařík, následovaný Janem
Hájkem, Lukášem Rosolem,
Radkem Štěpánkem a Tomá„Je nádherné, že nás přišlo při- který je možné zažít jedině český tenista a člen domácího šem Berdychem. Jako posledvítat tolik fanoušků. Jsou nej- v Davis cupu, kde se úspěch TK Agrofert Tomáš Berdych. ní pak na pódium vystoupil
lepší ze všech zemí, kde jsme prožívá společně s týmem Nadšení z prostějovské at- Jaroslav Navrátil, dlouholetý
hráli. Je to ohromný zážitek, i příznivci,“ prohlásil nejlepší mosféry neskrýval nejzkuše- nehrající kapitán týmu, který
kvůli těžké nemoci nemohl být
přímo v dějišti finálové bitvy.
Na oslavách už ale scházet nešlo. Vždyť byly v Prostějově
i kvůli němu!
„Plný centr pro nás hodně znamená, tolik lidí jsem nečekal.
Je to pro všechny neuvěřitelné ocenění. Jsem překvapený
a dojatý,“ řekl k divákům Navrátil. „Loňská výhra před domácím publikem pro nás byla
neskutečným zážitkem a s týmem jsme si řekli, že bychom
se o to pokusili ještě jednou.
Podařilo se nám to a všichni
jsme se zapsali do historie. Je
Na každém kroku. Prostějovští fandové jsou vždy tou nejpočetnější výpravou, která je hnacím mototo úžasný pocit,“ dodal Jarorem českých tenistů doma i v zahraničí.
slav Navrátil.

Bubny, skandování fanoušků a skvělá atmosféra. To vše přivítalo minulé pondělí vítěze Davisova Poháru na centrálním dvorci NTC Morava
v Prostějově. Až do letošního roku bylo přitom nemyslitelné, aby se ochozy
některého tenisového kurtu v České republice zaplnily ve druhé polovině
listopadu do posledního místečka. Teď už to neplatí. V hledišti prostějovského stánku nebylo jediné volné místečko. Každý chtěl alespoň tímto způsobem poděkovat Tomáši Berdychovi, Radkovi Štěpánkovi, Lukáši Rosolovi
či Janu Hájkovi za výjimečný zážitek, kterým byla celoroční spanilá jízda za
obhajobou prestižní trofeje. Nutno podotknout, že po důstojné oficiální části
se spustilo pravé šílenství, nebyl nikdo, kdo by nechtěl tričko či jen sáhnout
na své velké borce. Byla to tenisová horečka jaksepatří. A Večerník u toho
nemohl chybět...

Fotoreportáž

BYLI JSME
U TOHO!

Hrdinové. Dvojnásobní vítězové Davis cupu sklidili na centrálním dvorci NTC Morava zasloužené ovace. Gratulace přijali také od hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova
Miroslava Pišťáka, Tomáše Chrenka a v neposlední řadě Miroslava Černoška.
Vůbec nebyla náhoda, že
první cesta vítězů mířila právě do Prostějova. Zdejším
areálem totiž prošli všichni
hráči českého týmu. Tomáš
Berdych, Radek Štěpánek,
Jan Hájek i Lukáš Rosol.
„Jsou to moji kluci,“ usmíval
se šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek.
Mezi gratulanty přímo na kurtu
byl podnikatel Tomáš Chrenek,
který dlouhodobě podporuje
celý český tenis. „Udělali jste

všem fanouškům obrovskou
radost a ukázali, jak se bojuje
v národním dresu,“ ocenil hráče
Chrenek.
Nadšení nad hrou tenisových
reprezentantů neskrýval ani
hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil. „Je to fantastický
úspěch. Byl jsem přímo v Bělehradě a musím uznat, že to byl
mimořádný zážitek. Ukázalo
se, že Prostějov je hlavním světovým městem tenisu,“ uvedl
Rozbořil. A v neposlední řadě

pak primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák
přišel na kurt s lehkou úklonou
k pódiu, na kterém byl celý tým.
„Děkujeme, děkujeme, děkujeme...,“ řekl českým tenistům.
Jak výstižné, my všichni totiž
nejen hráčům, ale i všem dalším členům daviscupovému
týmu České republiky a jeho
managementu jen a pouze
DĚKUJEME! Byl to skutečný zápis do historie, u něhož
jsme mohli být naživo...

jaké bylo přivítání daviscupových vítězů...
na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Kdo dřív přijde. Ještě než stačil Tomáš Berdych rozdat dal- Měly štěstí. Mladé obdivovatelky úspěšných obhájců Davi- Malé repliky. Do Prostějova si vítězové přivezli prozatím
ší várku památných triček, slétli se na něj fanoušci ze všech sova poháru se s cenným suvenýrem rády pochlubily. Díky jen zmenšeniny Davis cupu, nejcennější pohár zamíří na Hanou zhruba za měsíc.
obrovské účasti se na všechny nedostalo.
stran a všechna v mžiku rozebrala.

„Euforii jsme si o rok Radek Štěpánek: „Doma jsem docela

prodloužili,“ smál se Berdych „Můžu být na sebe hrdý!“
Prostějov - Posledním šampionem
prestižní soutěže družstev, který
v pondělní poledne vyšel před burácející ochozy prostějovského centrálního dvorce, byl Tomáš Berdych.
Sedmý hráč světa, tenista TK Agrofert Prostějov a česká jednička byl
opět oporou daviscupového týmu,
v němž reprezentuje již jedenáct let.
„Prožíváme ohromné období. Euforii jsme si o rok prodloužili. Je to
úžasn užíval si oslavy Berdych.
úžasné,“
Co
jste
říkal
přijetí
v Prostějově?
„Bylo to nádherné. Je skvělé, že se něco
takového za tak krátkou dobu podařilo
zorganizovat. Přišlo se na nás podívat hodně lidí. Hodně si toho všichni
cením
ceníme.“
Už teď jste byli pasování na
tenisové legendy. Jak se to poslouchá?
„Zní to krásně, navíc když si to zaslouží
a je součástí tak skvělého týmu. Ale
stejně si myslím, že současné úspěchy
doceníme časem. Až na konci letošního
roku jsme si uvědomili, na jaký úspěch

tým dosáhl před rokem. A na konci toho
letošního, že jej můžeme ještě vylepšit.
Podařilo se. Je to krásné období...
(úsmě
(úsměv)“
První oslavy proběhly ještě
v Srbsku. Byly hodně divoké?
„Ani ne. Nejdříve byla na programu
oficiální večeře a ta je vždy docela
dlouhá. Z hotelu jsme už nikam nešli.
S týmem jsme poseděli u baru. Bylo to
příjemné
a docela klidné.“
p j
Proti Djokovičovi jste odehrál
na nějakou dobu svůj poslední
zápas. Jaký budete mít další program?
„Na chvíli jsem dohrál, bylo toho opravdu letos hodně. Potřebuji si odpočinout,
čeká mě tak dovolená. Zpátky do práce
se budu hlásit kolem šestého prosince.
(úsměv)“
(úsmě
Máte již představu, zda se
v příštím roce pokusíte
o vítězný hattrick?
„O tom jsme se ještě nebavili. Jediné
o čem jsem teď schopný přemýšlet, je
dovolená. Pak se rozhodne, co bude
dál...“

Rozsáhlou fotogalerii naleznete na

www.vecernikpv.cz

Cesta za obhajobou: každý přispěl svým dílem
> > > > > > > > > > >

nalistujte stranu 31

Prostějov - Těžký rok má za sebou Radek Štěpánek. Na jeho
začátku absolvoval operaci
krční páteře a pak se obtížně
vracel do světového tenisového
kolotoče. Nevzdal se a sezonu
zakončil jako král. Jako vítěz
US Open v deblu, účastník
Turnaje mistrů ve čtyřhře
a především jako jeden z lídrů
vítězného daviscupového týmu
České republiky. „Kdyby mi
někdo na začátku roku řekl,
že tady budu stát a mazlit se se
salátovou mísou, tak bych mu
nevěřil,“ přiznal Štěpánek.
Který okamžik v průběhu sezony byl nejtěžší?
„Celý rok byl složitý. Byl jsem
sražený do kolen... Ale nevzdal
jsem boj o návrat. Musel jsem
udělat hodně kroků na dvorci
i mimo něj, abych se vrátil.
Každý měl svůj důvod. Měl jsem
štěstí, byl jsem v dobrých rukou.
Neošidil jsem rehabilitaci a přišla
odměna. Za to, co se mi povedlo
ve druhé polovině sezony, můžu
být na sebe pyšný.“
Jak hodnotíte letošní
cestu týmu Davisovým
pohárem?
„Byla těžká, překonali jsme
hodně překážek. V prvním kole
jsem nemohl nastoupit, pak zase
chyběl Tomáš. Zvládli to jiní kluci z týmu. Každý postupný krok

byl těžký. Všichni ale dali do
soutěže veškeré své síly a přišla
odměna.“
Odměnou
muselo
být také přivítání
v Prostějově, kde máte hodně
kamarádů a známých…
„Bylo to fantastické. Chtěl bych
fanouškům moc poděkovat.“
Přímo na kurtu byli
také vaši rodiče. Jak
vás potěšilo, že mohli být u takových oslav?
„Strašně moc. Tímto způsobem
jsme jim mohli vrátit, co pro nás
udělali, že nám umožnili hrát tenis a podporovali nás v těžkých
chvílích. Patří jim ten největší
díky. Hodně pro mě znamená, že
mohli být u našich výher.“
Podle
Mezinárodní
tenisové federace jste
vyhrál nejvíce pátých rozhodujících zápasů v Davis cupu. Jak
vnímáte tuto statistiku?
„Já na takové žebříčky moc
nedám. Ani jsem to nevěděl. Ale
zrovna tato statistika je docela
příjemná. Hlavně proto, že je
vítězná.“
Co
budete
dělat
v dalších týdnech?
Odpočívat?
„To by se mi líbilo, ale realita
bude jiná. Začínám s přípravou
na další sezonu. Jedu na Floridu,
bude to hodě aktivní odpočinek
(smích).“

trpěl,“ přiznal Navrátil
Prostějov - Kvůli zdravotním
problémům chyběl v Srbsku na
střídačce po sedmi letech nehrající kapitán českého tenisového
výběru Jaroslav Navrátil. Na
oslavách v Prostějově se už ale ke
svým ovečkám přidal. Užíval si
přijetí fanoušků a přiznal, že bylo
dojemné. „Něco takového jsem
opravdu nečekal. Byl jsem chvílemi docela naměkko,“ přiznal
nehrající kapitán Navrátil.
Na kurtu vás vítaly plné
ochozy centrálního dvorce.
Jaké jste měl pocity?
„Byly to velké emoce. Jel jsem na
kurty rovnou od lékaře, protože
mám ještě malé problémy s tlakem.
A přijetí bylo jedním slovem skvělé!
Byli jsme v Prostějově mezi svými
fanoušky. V tom to bylo trochu jiné,
než před rokem v Praze. Radek Štěpánek říkal, že to bylo pro nás malé
Nagano a v tom má pravdu.“
Po letech jste chyběl na střídačce. Měl jste u televize
stejné nervy jako na lavičce
u kurtu?
„U televize je to něco jiného, docela jsem trpěl. O to víc mě těšilo, že
kluci uspěli a zapsali se do historie.
Celému týmu musím vyseknout poklonu. Byli vážně skvělí.“
Na druhou stranu to byla
možnost vychutnat si zápasy jiným způsobem…
„To je pravda. Svým způsobem
jsem si to užíval. Byl jsem doma

s manželkou, sledoval zápasy pěkně
v pohodlí. Ale stejně bych byl raději
přímo v aréně...“
A užíval si tu ničím nenahraditelnou atmosféru. Je
to tak?
„Davis cup není jen o zápasech. Nejde jen přijít a sednout si na tři dny
na střídačku. Chyběla mi atmosféra
celého týdne. S celým realizačním
týmem si užijeme hodně legrace.
Zápasy jsou maximálně čtyřikrát do
roka a na kamarády se pokaždé hodně těším. Ta pohoda mi chyběla.“
Umíte si představit, že se
příští rok pokusíte vyhrát
potřetí?
„To by byla pohádka, ale je to ještě hodně daleko. Kluci ještě nejsou
dohodnuti, zda budou startovat. Já
sám mám smlouvu do konce listopadu. Teď si vyčistíme hlavu a pak
přijde čas, abychom si sedli a řekli,
co bude dál.“
Jak vnímáte los z pohledu
možné obhajoby?
„Na úvod máme doma Nizozemí
a to je příjemný soupeř. Dál už to
není tak veselé. Třeba Kanada venku by byla těžkým protivníkem.
A v semifinále Španělsko, taktéž na
jejich půdě, což znamená na antuce
s Rafaelem Nadalem... Přiznejme
si, že papírově to s postupem do finále nevypadá dobře. Ale uvidíme.
Nejdříve musíme vyhrát první kolo
a vyhnout se baráži. To je nejdůležitější!“

Fotbal, futsal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. listopadu 2013

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy
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Šlágr 17. kola Přeboru OFS Prostějov skončil smírně a odstup mezi vedoucím duem se nezměnil

II. třída-PŘEBOR OFS : Jesenec si hlídá vedení,
PROTIVANOV
VYHRÁL
V
JESENCI
REMÍZOVÝ
BOD
Domácí mohli potvrdit pozici podzimního krále, v gólovkách však selhali
O tom, že fotbalisté Jesence přezimují na prvním místě Přeboru Okresního fotbalového svazu
Prostějov, bylo jasno již před jejich závěrečným listopadovým zápasem. V jarní předehrávce přicestoval na hřiště ve Dzbelu aktuálně druhý tým tabulky
z Protivanova a atraktivní duel dvou nedávných
účastníků krajské I.B třídy Olomouckého KFS určil,
že se rozdíl mezi oběma celky nezmění. Do zbylých
odvet tak půjdou svěřenci Petra Tichého staršího
s pětibodovým náskokem, do karet jim navíc hrají
výsledky vzájemných střetnutí.
Dzbel/jim

U

tkání začalo pěkně zostra a již po pár desítkách
sekund musel poprvé do akce
hostující brankář Radek Vybíhal. To když jedovatý střílený
centr téměř od poloviny hřiště
mířil do brány a nastoupit muselo vyboxování do bezpečí.
Hosté kontrovali střelou Františka Pospíšila z dálky, ta však
tolik přesná nebyla.
ra poté byla dlouhou dobu
ve znamení oboustranných nepřesností ve zpracování, přihrávce i občasném zakončení. Oba celky spoléhaly
zejména na nákopy dopředu
a důraz v osobních soubojích,
z toho vyplývalo i množství
faulů, povětšinou poblíž středového kruhu. Z toho vyplya, kdy
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hů, avšak
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H

M

ožnosti na opětovné překlopení stavu ve prospěch
Jesence neubývaly, podstatnou
roli v nich stále sehrával zejména Jiří Tichý. Nejprve se mu
po přečíslení podařilo na pravé
straně udržet míč a posunout ho
na volného Petra Tichého. Ten
volil střelu ještě zpoza vápna,
ale o půl metru přestřelil. Poté
přišel Čížkův přímák z levé
strany a lehké přizdvižení Buriana, míč však skončil mimo.
v dalších čistých gólovkách nepochodil ani Jiří
Tichý. S patnácti brankami
valného efektu. Z ostrého úhlu nejlepší střelec celého okresu
to pak ještě zkusil Petr Tichý nejprve nepochodil, když ho
a jeho bomba prolétla těsně osamoceného na malém vápně
vedle druhé tyče, gólman vše opět nohama vychytal Vybíhal,
krátce před koncem pak dvaakontroloval pouze pohledem
ruhý pětačtyřicet minut třicetiletý kanonýr nejprve rodruhé půle zahájili domá- zezvučel pravou tyč, poté svou
cí ve stejném duchu, v jakém dorážku poslal kousek vedle
těch prvních zakončili. Jese- levé tyče.
nečtí se tak tlačili do vápna
odzimní část tak Jesenec
i do zakončení, po jedné přizakončil po své vůbec první
hrávce z levé strany to Tová- remíze na třiačtyřiceti bodech,
rek zkoušel technicky, s lobem Protivanov jich má vinou o dva
si však na Vybíhala nepřišel. zápasy menšího počtu výher
Na další míč zleva pak zcela osmatřicet. Další duel čeká na
pozapomenutému Laštůvkovi oba soupeře až o prvním dubchyběl kousek.
novém víkendu příštího roku...

A

D

P

LIBOR BÍLEK – TJ Sokol Protivanov:

Boj. Okresní derby nabídlo zejmén spoustu soubojů, ve výsledku
brali body všichni.
Foto: Jiří Možný

II. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 17. KOLO

SK Jesenec:
trenér:
PETR TICHÝ STARŠÍ

„Naše hra trpí nedáváním tutovek“
Továrek

Kýr

Branky: 11. J. Tichý
B
- 22. F. Pospíšil
S
St
Střely
řely na
n branku:
Střely
S řely mimo
St
m branku:
Rohové
Rohov kopy:

Burian
Tyl
Zajíček

Čížek

Laštůvka

Grmela
Z. Tichý

Horák

9:2
7:4
11:1

Rozhodčí:
Rozho
R
Ro
z
Němec
– Zika,
Zik Slabý
ŽK: 16.
1 Burian
– 64.
64 Šindelka
Divá 100
Diváků:
D. Sedlák

J. Tichý

P

„Jeli jsme tady s tím, abychom uhráli aspoň bod, nesměli jsme prohrát. Bod
beru, po celkovém zhodnocení zápasu je pro nás tento výsledek výhrou. První
poločas se nám dařilo fyzicky a přehrávali jsme je, druhý poločas na nás vlétli
a trochu nás to zmátlo. Útočníci nepodrželi míč tolik, jak jsem chtěl, takže se
to na nás valilo, ale obrana to zvládla velmi dobře. Zodpovědně hrála také
záloha. Obléhání bylo, ale jen po jedné skrumáži tyčka, jinak Jesenec útočil
do plných. Tlak byl, ale ne takový, že by si něco vytvořili. Když jsme spadli
z I.B třídy, měl jsem strach, abychom se nepropadli až do poloviny okresu,
což se nám naštěstí nestalo. Chtěli jsme být na špici, jsme na špici a vždy
říkám, že když bude možnost, tak postoupíme zpět do I.B třídy. V Protivanově
si myslím, že by některá z krajských soutěží měla být, dorost hraje krajskou
soutěž, budeme mít z čeho brát. Takže spokojenost, že Jesenec nám neodskočil a musí se bát nás. Bude o co hrát. Nepočítám s tím, že by měl v zimě někdo
odejít, spíše budeme starší dorostence začleňovat do týmu.“

Jesenecký kanonýr Jiří Tichý:

střídání: 59. Žouželka za Tyla

Z

P

PETR TICHÝ STARŠÍ – SK Jesenec:

„Chtěli jsme před domácími fanoušky vyhrát, byl to poslední zápas sezony.
Posledních deset minut jsme už ale i trošku taktizovali, protože nám plichta stačila. V Protivanově jsme 3:1 vyhráli, takže kdyby došlo na rovnost bodů, byli
bychom na tom lépe. Šance na výhru byly, ale kluci je neproměnili. Terén byl
sice těžký, protože tu pršelo, ale mně osobně se fotbal líbil. Mělo to nasazení,
bojovnost, standardky, žluté karty, vše, co patří k derby. Musím kluky pochválit,
zvládli to i psychicky. Standardky jsou sice naše silná zbraň, ale chyběli nám
dva hlavičkáři a bylo to jen na Jirkovi Tichém a Broňovi Burianovi. Hodně nám
pomohlo, že jsme si sedli a ´béčko´ zrušili. Vše jsme stáhli do jednoho mančaftu
a kluci poctivě chodí. Mančaft máme stabilizovaný a v hledáčku nějaké kluky,
co by se chtěli vrátit. Jasným cílem ale není postup, přijdou dva špatné zápasy
a pět bodů není žádný velký náskok. Držíme se při zemi a nejprve musíme dát
kádr dohromady, pak se uvidí. Bylo moc dobře, že jsme prohráli hned první
zápas s Brodkem, byla to pěkná facka.“

P. Tichý
Šindelka

Jiří Možný

R. Sedlák

V

závěrečné půlhodině čelili hosté
stále silnějšímu
Z. Pospíšil
obléhání a rostoucímu počtu střel i oprávněných
standardek,
druhý gól ale stále nepřicházel. Na konci sedmé
J. Vybíhal st.
desetiminutovkyy se tak jjen
namátkou jjednalo o tři Čížkovy auty, Žouželkův dlouhý aut
až do vápna a několik přímáků
z větší dálky. Když už přišla střey, napálil
p
la ppo akci ppřímo ze hry,
Čížek po krásném vybídnutí jen
sebou
prvního z hráčů před sebou.

 11. ÚDER
Ú
ZČISTAJASNA.
Č
Jiří Tichý dostal míč uvnitř vápna a po
nahrávce Petra Tichého se nemýlil – 1:0.
 22. HODINÁŘSKÁ PŘESNOST. František Pospíšil vystřelil z pomezí velkého vápna a přízemním pokusem se trefil o levou tyč – 1:1.
 31. Po Horákově nákopu a chybě protivanovské obrany předal Jiří Tichý míč Petru Tichému, ten ale v gólovce pouze napálil lehajícího obránce.
 33. V gólovce se na malém vápně ocitl Erik Tyl, z bezprostřední blízkosti ho ale Vybíhal vychytal.
 52. Po přihrávce z levé strany se uvnitř vápna pokusil o lov jesenecký
Továrek, gólman byl však připraven.
 68. Po centru zleva Laštůvka akrobaticky těsně nedosáhl, domácí vzápětí zahrozili z několika standardek.
 81. Jiří Tichý při přečíslení udržel míč, přihrál doleva Petru Tichému, ten
ale z dvaceti metrů vypálil nad.
 83. Čížkův centr točený do brány ještě přizdvihl Burian, míč nakonec
skončil těsně vedle.
 86. Sám na malém vápně se objevil Jiří Tichý, hostující gólman se ale
překonat nenechal.
 88. Po dalším míči do vápna domácí Jiří Tichý nejprve zamířil do tyčky,
z dorážky se pak do brány netrefil.
zaznamenal Jiří Možný

F. Pospíšil
Piták

Dvořák

M. Pospíšil

Dzbel - Mohl se stát hrdinou
a rozhodnout derby mezi Jesencem a Protivanovem ve prospěch
domácího týmu. Na rozdíl od
první půle mu ovšem chyběl klid
v zakončení a trocha přesnosti.
Dvaatřicetiletý útočník Jiří Tichý
(na snímku J. Možného) tak sice
poslal lídra nejvyšší okresní soutěže svou již patnáctou brankou
v sezoně do vedení 1:0, tříbodový
zisk to však neznamenalo a odstup
mezi dvěma nedávnými účastníky
krajských soutěží se tak nezměnil,
zůstal na pěti bodech.

R. Vybíhal

TJ Sokol
Protivanov:

střídání: 73. Burget za Šindelku, 90. Slaný
za R. Sedláka
trenér: LIBOR BÍLEK

DOKONALÝ POČIN
TJ SOKOL PROTIVANOV

Hosté se sice za celý zápas dostali prakticky
k jedinému vážnějšímu ohrožení brány, ale díky
jednadvacetiletému středopolaři měli výtečnou
efektivitu. František Pospíšil se totiž na hranici
šestnáctky dostal ke střele a přes obránce poslal
míč přesně na vzdálenější tyč, s jejíž pomocí míč
doputoval za čáru. Všichni domácí hráči zůstali
při dohrání situace zcela zkoprnělí a střela nakonec zapadla do brány. To Protivanovu přineslo cennou dělbu bodů a spokojenou cestu zpět.
Mladík v hostujícím dresu si pak sedmou brankou v ročníku pojistil pozici třetího nejlepšího
střelce mužstva.

V závěru jste měli velice
blízko ke třem bodům, berete remízu?
„Bod je pro nás dobrý, protože
máme velký náskok, ale stejně je
tu trochu zklamání z neproměnění
šancí. Měl jsem tam vyložené tutovky, ale nedal jsem je. Tím jsem
asi položil základ k remíze (hořký
úsměv). Chybělo mi štěstí, jednou
to byla i tyčka.“
Celkově vám to tam ale zatím padá slušně...
„Jde to, naše hra však trpí nedáváním tutovek. Vždy máme aspoň
čtyři pět, třeba dneska si Protivanov nic nevypracoval. Mohli jsme
brát tři body a mít už osmibodový
náskok. Snad to ale na jaro bude
stačit.“
Nepřekvapilo vás, že jste
Protivanov téměř do ničeho nepustili?
„Třeba o týden dříve jsme přehrávali rezervu Hané, ale hrálo se
u nich na malém hřišti, proto jsme
si řekli, že budeme hrát odzadu. Ale
Protivanov toho moc směrem dopředu nepředvedl. Měl jednu šanci
za zápas, jinak nic. Výborně pracovala naše obrana i Tomáš Kýr v bráně, škoda, že nedáme tutovky. To je
největší problém za celý podzim.“

Prostějovsko/jim - Plných sedmnáct zápasů museli během podzimní části zvládnout fotbalisté mužstev z okresního přeboru. Definitivní rozlučku s letošním kalendářním
rokem tak pro většinu z nich znamenalo až víkendové kolo, pouze ve Smržicích, Zdětíně, Určicích „B“ a Otaslavicích
skončila vinou terénu podzimní půlsezona již o týden dříve. Výsledky šesti zápasů tak mimo jiné určily, že rozdíl
mezi vedoucím Jesencem a druhým Protivanovem se
nezměnil, o chloupek se přiblížily třetí Olšany, na čtvrté
místo se díky zaváhání Brodku u Prostějova posunuly
Držovice. Nejvyrovnanější je ale dolní polovina tabulky,
Haná Prostějov „B“ si polepšila na šestnáct bodů a mírně
poodskočila patnáctým Čechovicím „B“, mezi desátým
Horním Štěpánovem a právě Čechovicemi je ovšem stále
jen čtyřbodový rozestup.
TJ Sokol Olšany u Prostějova
TJ Otinoves
3:1 (1:0)

Branky: Navrátil, Hošák, Poláček
– Janeček z penalty. Rozhodčí:
Dokoupil – Radek Motal, Svozil.
Sestava Olšan: Uhřík – Hloušek,
Hansl, Míška, Vysoudil – Poupera,
Outrata, Škoda, Navrátil – Pospíšil, Hošák. Střídali: Rokyta, Řezníček, Poláček, Posker. Trenér:
Michal Uhřík. Sestava Otinovsi:
Kraus – Přikryl, Hlavinka, Janeček, Lízna – Sekanina, Doseděl,
Doležel (46. Zukal), Zapletal –
Blekta, Lofítek. Trenér: Tomáš
Hrdlovič.
Hodnocení trenéra Olšan
Michala Uhříka:
„Bylo to hodně vyrovnané, ale
prestižní, protože hosty vedl náš
dlouholetý trenér Tomáš Hrdlovič.
Soupeř hrál na brejky a dařilo se
mu chodit za obranu, velké šance
z toho ale nevytěžil. Do vedení
jsme se dostali po pěkné kombinaci a centru Hošáka na Navrátila,
jenž hlavičkoval z malého vápna
do prázdné brány. Měli jsme pak
i několik střel z dálky, oni jednu.
Po rohovém kopu mohli sice vyrovnat, ale střelu do téměř prázdné
brány jsem se štěstím vyrazil na
roh. Hrálo se v tempu, do šancí
se dostávaly oba týmy, byla tam
i spousta soubojů. Ve druhé půli
jsme byli aktivnější, soupeř hrál
zezadu, ale po nedorozumění

stopera s brankářem uplatnil svůj
důraz Hošák, nejprve vypíchl míč
a pak skluzem dal do prázdné brány. Hosté snížili po sporné penaltě
a otevřeli to, jenže my jsme rychle
dali na 3:1 a bylo rozhodnuto. Po
krásné akci prošel Hošák po lajně,
dal míč mezi dva obránce a Poláček zakončoval z malého vápna do
prázdné brány.“
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Dopustili jsme se hrubých chyb
v obranné fázi, proto jsme prohráli
3:1. Předvedli jsme ale sympatický výkon se snahou o kombinaci,
i terén byl dobrý, bohužel jsme
byli slabí v útočné fázi. Remíza
by byla zasloužená, bohužel jsme
udělali hloupé chyby. Zápas jsem
nebral nijak prestižně, to již mám
za sebou. Prioritou bylo bodovat,
bohužel to nevyšlo. Zamrzelo mě
jen, že domácí o poločase požádali
o konfrontaci. Dopadlo to samozřejmě bez problémů, trénuji totiž
i I.A třídu ve Štítech a nemůžu si
dovolit mít v sestavě ‚černocha‘.“

TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Horní Štěpánov
1:2 (0:1)
Branky: Šťastný – Navrátil, Pukl.
Rozhodčí: Vrážel – Weiser, Fojtek.
Sestava Čechovic „B“: Zelinka
– Mach, Gréza, Antoníček, Drešr
– Chmelík, Kolečkář, Šťastný, Spálovský (65. Nakládal) – Hodulák,
Jahl. Trenér: Jaroslav Klimeš.

www.vecernikpv.cz
.cz

neděle 24. listopadu 2013, Kostelec n.H.
SK GRIFFINS 98 Prostějov – BOTAFOGA Prostějov 6:1, FC RELAX Prostějov
„A“ – AC VYPRAHLO Konice 6:2, ŽE-STAV Nezamyslice n.H. – FC ANDĚL
Prostějov 4:5, BOTAFOGA Prostějov – FC RELAX Prostějov “A” 0:7, FC ANDĚL
Prostějov – SK GRIFFINS 98 Prostějov 10:0, AC VYPRAHLO Konice – ŽE-STAV
Nezamyslice n.H. 1:6, FC RELAX Prostějov „A“ – FC ANDĚL Prostějov 2:3, ŽE-STAV Nezamyslice n.H. – BOTAFOGA Prostějov 6:1, SK GRIFFINS 98 Prostějov
– AC VYPRAHLO Konice 2:5.
9
6
6
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3
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2.A TŘÍDA
sobota 23. listopadu 2013, Nezamyslice
FC MASUCKER – TORPEDO Prostějov 2:8, FK AGRO Čehovice – FC RELAX Prostějov „B“
1:3, INDIANA Plumlov – FC MASUCKER 2:4, TORPEDO Prostějov – FK AGRO Čehovice 4:3,
FC RELAX Prostějov „B“ – FC MASUCKER 6:1, INDIANA Plumlov – FK AGRO Čehovice 6:6.

Průběžná tabulka 2A. třídy (základní část):
1. TORPEDO Prostějov
2
2
0
0
12:5
2. FC RELAX Prostějov „B“
2
2
0
0
9:2
3. FC MASUCKER
3
1
0
2
7:16
4. INDIANA Plumlov
2
0
1
1
8:10
5. FK AGRO Čehovice
3
0
1
2
10:13

stranu, centr před bránu a Lukáš
Tyl v plné rychlosti hlavičkoval
přesně. Prakticky ihned po rozehře nám tam ale proběhl hráč
a dal na 1:2, pak už to byla jen
křeč a nepřesnosti. Celkově jsme
si vytvořili víc brankových příležitostí, oni ale měli vyloženější
šance.“

Hodnocení trenéra Držovic
Marka Valenty:
„Vedli jsme a byli jsme o něco
lepší, hrálo se ale na obě strany a
fotbal to byl dobrý. Ve druhé půli
jsme je zatlačili, jenže oni z brejku
deset minut před koncem vyrovnali. Avšak ihned po rozehrávce
přešel přes tři hráče Preisler a dal
na 2:1. Po vyrovnání jsme byli
zklamaní, že z toho bude jen bod,
Kouč Horního Štěpánova
vzápětí jsme jim to ale vrátili. ŠanKamil Hubený nebyl po celý
cí jsme ale měli víc, dostávali se
víkend k zastižení.
do nich Preisler, Zahradníček i Zabloudil a mohli jsme dát o tři čtyři
TJ Sokol Přemyslovice
góly víc. Chtěli jsme se pohybovat
uprostřed a zatím se nám to daří.
TJ Sokol Držovice
Vždy máme víc šancí než soupeř,
1:2 (0:1)
Branky: Tyl – Pella, Preisler. ale nedáváme góly. Celé mužstvo
Rozhodčí: Jelínek – P. Motal, chválím za bojovnost.“
Majer. Sestava Přemyslovic: J.
Rozsíval ml. – Sláma, J. Rozsíval
FK Němčice nad Hanou
st., Deutsch, Kučera – R. GruTJ Haná Prostějov „B“
lich, Slavíček, Kovář, Konečný
2:2 (0:0)
(46. D. Možný) – Růžička, Tyl. Branky: Franc, Hruda – Jančiar,
Trenér: Rudolf Švehla. Sestava Mašík. Rozhodčí: Procházka –
Držovic: Pluhařík – Pella, Krč- Milar, Němec. Sestava Němčic:
mář, Valenta, Šťastný – Šatný, Buriánek – Zlámal (Jan Matoušek
Zabloudil, Hošek (85. Kořínek), I), Svobodník, Zgoda, Olejníček
Fiferna – Preisler, Zahradníček – O. Šírek (Hrbáček), Hamala,
(75. Chlup). Trenér: Marek Va- Hruda, Zapletal – Franc, J. Šírek
lenta.
(Jan Matoušek II). Trenér: Luděk
Peprný. Sestava Hané Prostějov
Hodnocení trenéra Přemyslovic „B“: hlávka – Ondráček, D. KoRudolfa Švehly:
lář, Jančiar, Hubšil – Frňka (88. P.
„Celý první poločas to bylo vy- Ociepka), Bartoš, Mašík, Novák –
rovnané. My jsme měli několik Zbožínek, Chmelař. Trenér: Pavel
šancí, ale nedali jsme je, oni se Ociepka.
z podceněné standardky dostali
do vedení a jinak nic neměli. Ve
Hodnocení trenéra Němčic
druhé půli nás nejprve zatlačili,
Luďka Peprného:
ale gól z toho nepadl, pak jsme „Byl to remízový zápas. V první
měli více ze hry my a vyrovnali půli hrál po větru soupeř a byl lepjsme. Stalo se tak po ukázkové ší, nám se nedařilo podržet míč a
akci, kdy přišlo zatažení na levou byli jsme pod tlakem. Kluci mají

6
6
3
1
1

Průběžná tabulka 2A. třídy (základní část):
1. AC ZAVADILKA 2000 „B“
2
1
1
0
5:3
2. BVD
2
1
1
0
7:6
3. FC MENPHIS
3
1
1
1
7:8
4. SEXMERALDA Prostějov
3
0
2
1
5:6
5. MEDVĚDI Prostějov
2
0
1
1
2:3

Hodnocení trenéra Vrahovic
Zdeňka Švece:
„Bylo to vyrovnané utkání, dali
jsme do něj ale více srdíčka a
bojovnosti. Pochybě na polovině a průniku do rozhozené obrany jsme sice dostali branku, ale
po závaru jsme dokázali ještě do
přestávky vyrovnat a po pěkné
akci jsme dali vítězný gól. Náš
hráč šel z boku sám na gólmana a prostřelil ho. Ve druhém
poločasu jsme hosty sevřeli a
byli jsme o gól lepší. Vytvořili
Hodnocení trenéra Hané
jsme si i víc dobrých šancí, jen
Prostějov „B“ Pavla Ociepky:
„Kdybychom prohráli, byli by- jsme je nedali. Uznávám sice
chom hodně zklamaní, o maličko kvality soupeře, šli jsme ale za
jsme byli lepší, hlavně v první půli. vítězstvím.“
Vytvořili jsme si spoustu šancí,
Hodnocení trenéra Brodku
ale nedali jsme branku. V závěru
jsme dostali na 2:1, ale ještě jsme u Prostějova Davida Mezuliánka:
dokázali odpovědět, takže je z „Spokojen jsem byl jen s úvotoho nakonec remíza. Hráli jsme dem, pak už ne. Ve třinácté miale dobře a mohli jsme i vyhrát. nutě jsme se dostali do vedení,
Domácí ale měli hodně dobrého od té doby ale jako když utne.
brankáře, navíc to bylo i o větru. Domácí nás přehrávali a měli i
V první půli byl výhodou pro nás, spoustu standardek, zaslouženě
pak pro ně. Pomohli nám dva hráči se jim podařilo vyrovnat. Ve
z ‚áčka‘, vyztužili střed a pomohli druhé půli nám chyběla kvalita
nám. Máme šestnáct bodů a jsme a nezasloužili jsme si ani bod.
třetí od konce, takže nás asi čeká Jsem velice nespokojen s nasaboj o záchranu, ale loni jsme touto zením, přestali jsme hrát. Celý
dobou měli jen devět bodů. Vyšla podzim se ale pohybujeme ve
nám zejména první polovina, v níž vlnách, kdy nám tři čtyři utkání
jsme sbírali body a navazovali na vyjdou a pak zase ne. Naše kvalita asi odpovídá středu tabulky.
jaro, pak přišlo horší období.“
Přál jsem si neprohrát, ale vrátili
nám předchozí porážku 1:5.“
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Brodek u Prostějova
SK Jesenec
2:1 (1:1)
TJ Sokol Protivanov
Branky: Kučera, Dvořák – Za1:1 (1:1)
tloukal. Rozhodčí: Zatloukal –
podrobněji
na straně 24
Majer, Kašpar. Sestava Vrahovic:
Mačkal – Smýkal, J. Tomeček,
TJ Sokol Určice „B“
Kočař, Šmíd – Doležel, Kučera,
TJ Sokol Otaslavice
Prucek, Procházka – Jodl, Dvořák.
Střídali: Petík, Vraťa. Trenér:
Odloženo pro nezpůsobilý terén,
Zdeněk Švec. Sestava Brodku odehraje se na jaře příštího roku.
u Prostějova: Fürst – M. Bureš,
Krejčí (80. Slouka), Kolařík, Frys
TJ Smržice
– Kaplánek (63. Zejda), Soldán,
TJ Sokol Zdětín
Chvojka, Jelínek (63. Hudeček) –
Odloženo pro nezpůsobilý terén,
Zatloukal, Šimeček. Trenér: Daodehraje se na jaře příštího roku.
vid Mezuliánek.
povětšinou osmnáct až dvacet let
a ještě nejsou tak psychicky silní.
Ve druhé půli jsme hráli po větru a
my a díky poryvu nás přímo z rohu
poslal do vedení Hruda. Hosté po
chybě srovnali, ale vedení nám
vrátil Franc, Haná ovšem po další
chybě dokázala v předposlední minutě vyrovnat. Druhý poločas byl
vyrovnaný, a kdyby jeden z nás
vyhrál, ten druhý by se mohl cítit
poškozen.“

... a budeme hodnotit!

neděle 24. listopadu 2013, Prostějov
FC MENPHIS – MEDVĚDI Prostějov 1:0, SEXMERALDA Prostějov – BVD 2:3, FC MENPHIS
– AC ZAVADILKA 2000 „B“ 2:4, SEXMERALDA Prostějov – MEDVĚDI Prostějov 2:2, BVD – FC
MENPHIS 4:4, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – SEXMERALDA Prostějov 1:1.

1. TŘÍDA

Průběžná tabulka 1. třídy (základní část):
1. FC ANDĚL Prostějov
3
3
0
0
18:6
2. FC RELAX Prostějov „A“
3
2
0
1
15:5
3. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 3
2
0
1
16:7
4. AC VYPRAHLO Konice
3
1
0
2
8:14
5. SK GRIFFINS 98 Prostějov 3
1
0
2
8:16
6. BOTAFOGA Prostějov
3
0
0
3
2:19

Hodnocení trenéra Čechovic „B“
Jaroslava Klimeše:
„Myslel jsem, že poslední zápas
podzimu vyhrajeme a zahájíme
nápravu toho, co se nám nepodařilo. Měl jsem k dispozici několik hráčů z ‚áčka‘, ale náš útlum
je takový, že nám ani oni k bodům nepomohli. Opět jsme dostali zbytečné góly po individuálních chybách. Nejprve v první
půli, pak jsme vlastní šance nedali a po zbytečné penaltě dostali
druhou branku. Vlastní loženky
jsme nedokázali proměnit, snížili
jsme až po odraženém míči ze
standardky, kdy tečovaná střela
ze šestnáctky skončila v síti. Tlačili jsme je, ale už jsme nic nedali, chybělo nám i štěstíčko.“

2.B TŘÍDA

FUTSAL V ČÍSLECH
Oproti loňské sezoně je to
přesto výrazná změna.
Jaká je atmosféra v týmu?
„Úplně perfektní. Po celý podzim
chodilo šestnáct hráčů na zápasy
i na tréninky, kluky musím pochválit.
Navíc Peťa Tichý a Láďa Čížek to
perfektně vedou a není tu problém.“
Takže máte namířeno zpět
do I.B třídy?
„Nechci to zakřiknout, ale nakročeno máme. Čeká nás ovšem ještě
třináct jarních zápasů, to je velká
porce. Pětibodový náskok by nás ale
mohl posunout výš.“
Není trochu škoda, že už
podzim končí, když si držíte
takový náskok?
„To zas ne, také si potřebujeme trochu odpočinout, sil už tolik není. Je
vidět na klucích, že už to chybí. Za
podzim jsme odehráli sedmnáct zápasů, na to nejsme zvyklí.“
Pozoroval jste to i na fyzičce?
„Myslím si, že fyzičku máme perfektní, pouze v Držovicích jsme
odehráli nepovedený zápas. Chodíme dvakrát týdně trénovat, jednou
běháme, podruhé se zaměřujeme na
práci s míčem, takže v pohodě. I na
hráčích z ‚béčka‘ je vidět velký pokrok a mohli by I.B třídu hrát. Je to
zatím perfektní.“

Čechovice „B“ stále předposlední

4
4
4
2
1

Uplynulým víkendem se na Prostějovsku definitivně uzavřela podzimní
část sezony 2013/2014. V tomto čísle jsme podrobněji zmapovali závěrečné letošní kolo okresního přeboru, od následujícího vydání budeme na této
dvoustraně nabízet detailní zhodnocení první poloviny fotbalových soutěží. Vše zahájí obecné ohlédnutí za mužskou částí, poté dostane prostor mládež a následně, přesněji řečeno od 16. prosince, mužské fotbalové oddíly
od nejvyšších soutěží až po ty nejnižší. To znamená, že jako první přijde na
řadu 1.SK Prostějov, poté úspěšný divizní nováček z Určic, poté přijde na
řadu krajský přebor v podání Kralic na Hané a Konice. Vzápětí se dočkají
i fanoušci Klenovic na Hané, Čechovic na Hané Prostějov v I.A třídě a
osmička regionálních zástupců v I.B třídě, aby se dostali ke slovu i zástupci
v soutěžích pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov.

Jonáš Navrátil přerušil
fotbalovou kariéru

Praha, Prostějov/jim – Byl jedním ze strůjců toho, že se v Konici hrával kvalitní divizní fotbal
a tehdejší mužstvo v jednu chvíli
bojovalo i o postup do třetí ligy.
Když dostal možnost rozběhnout
se na pravé straně, málokterý
obránce mu stačil a jeho rychlé
nohy připravily spoustu branek,
zájem o něj měly i oddíly z vyšších soutěží. Slibně rozjetou kariéru však Jonáši Navrátilovi před
pár lety zastavilo vážné zranění
kolene. Po něm se sice dokázal
vrátit až do divize, nyní ale dostala přednost škola a s fotbalem je
na chvíli konec.
„Zjistil jsem, že v mém případě
nejde skloubit vysokou školu a
fotbal. Zkoušel jsem to dva roky
v Olomouci a vždy na to doplatilo
studium. U spousty mladých fotbalistů jednou přijde okamžik, kdy si
uvědomí, že ten sen že budete vydělávat milióny fotbalem, zůstane

opravdu pouze snem. Já jsem se
rozhodl pro studium a chtěl bych
moc poděkovat rodičům za podporu v něm,“ vysvětlil svůj krok nyní
dvaadvacetiletý hráč.
V současnosti tak dostala přednost
Vysoká škola ekonomická v Praze,
při níž stíhal jen čtvrteční a páteční
tréninky. Ještě na jaře to přitom
zkoušel ve Valašském Meziříčí, kde
se tak sešel s bývalým konickým
spoluhráčem Peterem Kmecikem.
„Měli o mě zájem již za působení
v Konici a Uničově, a protože jsem
tam před odchodem do Olomouce
hrál v žácích, chtěl jsem se jednou
vrátit. Po operaci kolena jsem hodně
dbal na rehabilitaci a rozhodl jsem se,
že ještě na podzim 2012 nikde hrát
nebudu, v zimě mi ale z Meziříčí
zavolali, že o mě stále mají zájem,“
poděkoval za příležitost k návratu
vedení klubu i kouči Blažkovi.
S vlastními výkony však spokojen
příliš nebyl, z osobního hlediska

mu udělal radost pouze výkon při
prohře 1:4 s Opavou „B“. „Byl to
hodně psychický boj. Od určité
doby je koleno úplně připraveno a
už je to jen na vás, trvalo mi ale skoro celou zimu, než jsem se dostal
zpátky alespoň po fyzické stránce.
Bohužel jsem na úkor ní poněkud
zanedbával technickou stránku a ta
mi potom v zápasech viditelně chyběla,“ smutně konstatoval. I proto
se prioritou stala právě škola.
Dřívější mistr republiky mezi žáky
i dorostenci se mezi muži nejvíce
prosadil právě v Konici, i proto mu
nedělá žádnou radost, jak je na tom
klub po sestupu do krajského přeboru. „ V Konici jsem dlouho nebyl
a ani jejich zápasy jsem neviděl,
ale mrzí to, když si vzpomenu, jak
jsme úspěšně bojovali na špici divize a utahovali si v dobrém z vedení
klubu, jestli v Konici zvládneme i
třetí ligu,“ sdělil ofenzivně laděný
fotbalista.

Víkend v číslech
Přebor OFS Prostějov II.třída
Předehrávané 17. kolo: Smržice-Sokol Zdětín
-nehráno, Sokol Olšany-Otinoves 3:1 (1:0),
branky: Hošák, Navrátil, Poláček - Janáček,
Sokol Čechovice B-Horní Štěpánov 1:2
(0:2), branky: Šťastný - Navrátil, Pukl, Sokol
Přemyslovice-Sokol Držovice 1:2(1:0),
branky: Tyl-Pella,Preisler, Sokol Určice B-Sokol
Otaslavice -nehráno, FK Němčice-Haná
Prostějov B 2:2 (0:0), branky: Franc, Hruda Jančiar, Mašík, Sokol Vrahovice-Sokol Brodek u
PV 2:1 (1:0), branky: Dvořák, Kučera - Zatloukal,
SK Jesenec-Sokol Protivanov 1:1 (1:1), branky:
Tichý - Pospíšil.
1. SK Jesenec 17 14 1 2 50:14 43
2. Sokol Protivanov 17 12 2 3 44:21 38
3. Sokol Olšany 17 11 2 4 36:23 35
4. Sokol Držovice 17 9 1 7 37:20 28
5. Sokol Vrahovice 17 8 3 6 34:31 27
6. Brodek u PV 17 8 2 7 30:33 26
7. Otinoves
17 8 1 8 34:32 25
8. Sokol Určice B 16 7 4 5 27:25 25
9. Přemyslovice 17 6 3 8 39:36 21
10. Horní Štěpánov 17 5 4 8 22:36 19
11. FK Němčice 17 5 3 9 26:23 18
12. Sokol Zdětín 16 5 3 8 25:38 18
13. Smržice
16 5 2 9 34:52 17
14. Haná Prostějov B 17 4 4 9 20:34 16
15. Čechovice B 17 5 0 12 25:47 15
16. Sokol Otaslavice 16 3 3 10 21:39 12
Kanonýři: 14 - Lofítek Marcel (Otinoves), Tichý
Jiří (SK Jesenec), Tichý Petr (SK Jesenec),
13 - Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín), 11 - Hošák
Jaroslav (Sokol Olšany), Růžička Kamil (Sokol
Přemyslovice).
III. třída
Předehrávané 17. kolo: FC Ptení-Sokol Zdětín
B 3:1 (2:1), Sokol Bedihošť-Sokol v Pivíně B 1:3,
Sokol Tištín-Jiskra Brodek u Konice 4:3 (2:3),
Sokol Mostkovice B-Sokol Plumlov B 5:0 (1:0),
Haná Nezamyslice B-FK Výšovice 1:5, Sokol
Vícov-FC Kralice B 0:1, FC Dobromilice-Sokol
Vrahovice B 12:3 (5:1), Pavlovice u Koj.-Skalka
2011 1:1.
1. FC Kralice B 17 14 0 3 46:14 42
2. Skalka 2011 17 12 4 1 59:17 40
3. Sokol Tištín 17 12 1 4 60:25 37
4. FC Dobromilice 16 10 2 4 48:30 32
5. FK Výšovice 16 9 1 6 42:21 28
6. Sokol Vícov 17 8 4 5 33:23 28
7. Nezamyslice B 17 7 5 5 39:38 26
8. FC Ptení
17 8 1 8 41:32 25
9. Sokol v Pivíně B 16 6 4 6 25:24 22
10. Pavlovice u Koj. 17 5 5 7 34:42 20
11. Mostkovice B 16 5 3 8 25:29 18
12. Brodek u Konice 17 5 2 10 36:40 17
13. Vrahovice B 17 3 4 10 33:87 13
14. Sokol Plumlov B 17 2 5 10 34:58 11
15. Sokol Bedihošť 17 3 2 12 25:72 11
16. Sokol Zdětín B 17 2 3 12 21:49 9
Kanonýři: 17 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín),
13 - Sekanina Jan (FC Ptení), 12 - Špaček Jakub
(FC Dobromilice).

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

JEN 720 Kč
E
PLATÍ POUZ
V LISTOPADU

Výsledkový servis msfl
16. kolo: FK Slavia Orlová - Lutyně – FK Mikulovice 4:1 (1:0).
Branky: 43. Vlk, 76. Kovář, 87. Klimas, 89. Tomas – 53. Loksa. Diváci:
165 * FK Sulko Zábřeh – HFK Třebíč 0:0. Diváci: 240 * FC Hlučín – FC
ŽĎAS Žďár n.Sázavou 0:0. DIváci: 165 * SK Spartak Hulín – MSK
Břeclav 0:0. Diváci: Nehlášeno * 1. SK Prostějov – SK Uničov 3:1
(1:1). Branky: 15. Pavlík, 78. Krč, 79. Hirsch – 9. Juřátek (pen.). Diváci:
Nehlášeno * SFC Opava – SK Sigma Olomouc B 0:1 (0:1). Branka:
13. Zahradníček. Diváci: 1074 * 1. FC Slovácko B – SK HS Kroměříž
1:0 (1:0). Branka: 23. Holek. Diváci: 74 * FC Fastav Zlín B – 1. HFK
Olomouc 2:2 (2:2). Branky: 34. Houser, 44. Chwaszcz – 7. Žondra, 29.
Janoščín. Diváci: 95.

tabulka PO podzimní části (16 kol)
 Mužstvo
1. Sigma Olomouc B
2. Opava
3. Třebíč
4. Slovácko B
5.
Prostějov
6. Zábřeh
7. HFK Olomouc
8.
Hulín
9. Uničov
10. Hlučín
11. Orlová
12. Zlín B
13. Břeclav
14. Mikulovice
15. Kroměříž
16. Žďár nad Sázavou

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

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

R
2
6
3
6
5
7
3
3
6
4
5
7
4
3
4
2

P
4
2
4
2
4
3
6
6
5
7
7
6
8
9
9
11

S
31:14
26:15
19:11
26:19
26:22
21:16
23:15
24:18
20:22
15:24
19:19
18:24
14:20
14:27
17:26
15:36

B
32
30
30
30
26
25
24
24
21
19
17
16
16
15
13
11

Lední hokej

3
4

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. listopadu 2013

HC LVI BŘECLAV
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:3

1:0

Hokejisté Prostějova nadále kralují východní skupině druhé ligy

1:1

Branky a nahrávky: 12. Procházka (Nekoranec), 31. Popolanský z trestného střílení, 51. Kučera – 1. Černý, 3. Belay (Luňák), 17. Belay (Antončík), 53. Antončík
(Kořínek). Rozhodčí: Kopeček – Měkýš, Pospíšil. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0.
Oslabení: 0:0. Diváků: 245.

Sestava HC LVI Břeclav
Zelenka - Dora, Šaur, Nedvěd, Kovář, Novák, Nekoranec, Šidák,
Strapina - Popolanský, Haman, Piskoř – Bartoš, Průdek, Medřický
– Kučera, Blaha, Procházka – Höss, Záborský. Trenér: Michal Konečný.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Malý,
Veselý,
l V
lý
Kolibár, Jedlička,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

7
4

Kaluža, Kumstát,
Kořínek, Švaříček

D. Jurík, Luňák, Venkrbec
M. Černý, Šebek, Antončík
Indra, Kučera, Kryl
J. Jurík, Belay, Coufal

VHK VSETÍN
4:1 2:2 1:1
Branky a nahrávky: 6. Venkrbec (Luňák, Kořínek), 9. Jurík J. (Šebek, Černý), 18. Luňák
(Coufal), 19. Švaříček (Antončík, Belay), 25. Černý (Coufal, Venkrbec), 39. Jurík (Černý,
Kolibár), 59. Luňák (Coufal, Venkrbec) – 6. Vítek (Burzala), 28. Kubo (Hurtík), 40. Kajaba
(Janeba, L.), 41. Ambruz (Tichý). Rozhodčí: . Vyloučení: 7:4. Využití: 1:1. V oslabení:
0:0. Střely na branku: 36:34. Diváci: 1621.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián

Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

Jedlička, Kořínek,
Švaříček, Veselý

Coufal, Luňák, Venkrbec
J. Jurík, Černý, Šebek
Antončík, Belay, Kučera
D. Jurík, Duba, Kryl

Sestava VHK Vsetín:
Hromada (30. Plšek) – Farda, Tichý, Hurtík, L. Vrba, F. Vrba, Burzala,
Báchor – Kajaba, Vaněk, Ambruz, Kubo, Ševčík, Mikšovský, Vítek,
Daněk, Hruška, Janeba, Podešva, Kývala. Trenér: Juraj Jakubík.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
20. kolo: HC LVI Břeclav – LHK Jestřábi Prostějov 3:4 (1:3 - 1:0 - 1:1).
Branky: 12. Procházka (Průdek, Nekoranec), 31. Popolanský, 51. Kučera
(Blaha, Medřický) – 1. Černý (Jurík), 3. Belay (Antončík), 17. Belay (Antončík), 53. Antončík (Kořínek, Belay). Diváci: 245 * VHK Vsetín - HC Slezan
Opava 2:3 s.n. (1:1 - 0:1 - 1:0 ). Branky: 7. Kajaba (Vaněk, Farda), 41. Ševčík
– 15. Černý (Měch, Wolf), 26. Chalupa (Bednárek), rozh. náj. Měch. Diváci:
865 * HC Orlová - HC Zubr Přerov 1:3 (0:1 - 0:2 - 1:0). Branky: 42. Grepl
(Sznapka) – 6. Brančík (Sakrajda), 25. Kolář (Ministr, Ditrich), 30. Sakrajda
(Šťastný, Běhal). Diváci:322 * SHK Hodonín - HC Nový Jičín (2:1 - 1:0 1:1). Branky: 3. R. Smetana (Kučera, Špok), 7. Špok (Pokorný), 36. Jurásek,
41. Kučera (Špok, Kříž) – 3. Kabeláč (Pelikán, Chvostek), 52. Skaloš (Vašut,
Macháček). Diváci: 1071 * HC RT TORAX Poruba - HC Bobři Vlašské
Meziříčí 7:1 (3:0 - 3:1 - 1:0). Branky: 6. Šindelář (Zachar), 16. Pavlačka (Zuber), 17. Kilnar (Vajda, Šindelář), 23. Hruzík (Chaloupka), 39. Buček (Javín),
40. Chaloupka (Zuber, Slavík), 49. Seidler (Prokop, Buček) – 32. Varga Mir.
(Martiník, Řezáč). Diváci: 126 * VSK Technika Brno - HC Frýdek Místek
4:0 (1:0 - 1:0 - 2:0). Branky: 17. Jurča (Odehnal), 26. Česnek (Fadrný), 55.
Dittrich (Zapletal, Zábranský), 58. Jurča (Štindl). Diváci: 172.
21. kolo: HC Lvi Břeclav - HC Orlová 1:2 po s.n. (0:1 - 1:0 - 0:0 - 0:1).
Branky: 26. Procházka (Bartoš, Medřický) – 4. Mráz (Pavliš), rozh. náj.
Studený. Diváci: 240 * LHK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín 7:4 (4:1 2:2 - 1:1). Branky: 6. Venkrbec (Luňák, Coufal), 9. Jurík (Kolibár, Černý),
18. Luňák (Coufal), 19. Švaříček (Antončík), 25. Černý, 39. Jurík (Černý,
Kumstát), 59. Luňák (Coufal, Venkrbec) – 6. Vítek (Burzala), 28. Kubo (Hurtík), 40. Kajaba (Janeba, L.), 41. Ambruz (Tichý). Diváci: 1621 * HC Slezan
Opava - VSK Technika Brno 5:0 (2:0 - 1:0 - 2:0). Branky: 6. Černý (Wolf),
17. Svoboda (Tichý), 36. Wolf (Měch, Kysela), 46. Vítek (Kukol, Polok), 47.
Svoboda (Měch, Wolf). Diváci: 760 * HC Frýdek-Místek – HC RT TORAX Poruba 2:4 (0:2 - 0:0 - 2:2). Branky: 41. Kolařík (Ovšák, Stránský),
58. Ivan (Stránský, Ovšák) – 10. Zachar (Vaněk), 14. Hruzík (Vrána), 45.
Chaloupka (Pavlačka), 60. Chaloupka (Vaněk). Diváci: 269 * HC Bobři Valašské Meziříčí – SHK Hodonín 3:2 (0:0 - 2:1 - 1:1). Branky: 25. Heča, 27.
Varga D. (Škuchtan, Varga Mar.), 50. Varga D. (Mar.) – 39. Špok, 60. Charvát.
Diváci: 225 * HC Nový Jičín – HC ZUBR Přerov 2:1 (0:0 - 1:0 - 1:1).
Branky: 32. Heža (Uhlár, Zedník), 48. Gebauer (Lehečka) – 59. Pala (Kudělka). Diváci: 350.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 21. KOLE


Tým

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

Prostějov
Poruba
Hodonín
Opava
Technika
Přerov
Vsetín
Frýdek-Místek
Břeclav
Nový Jičín
Orlová
Val. Meziříčí

Stejskal je na měsíc mimo hru, kouč Zachar rozdělil duo Jedlička-Kolibár

Již na číslo sedm se vyšplhala šňůra výher hokejových
Jestřábů. Základním předpokladem pro tento počin se
stal opětovný potenciál v ofenzivě, Břeclavi a Vsetínu
nastříleli členové prostějovského týmu celkem jedenáct
branek. A díky tomuto se jako zatím jediní dostali přes
sto vstřelených gólů. O jubilejní zásah se hned v šesté
minutě duelu se Vsetínem postaral Matouš Venkrbec,
o chvíli později načal druhou stovku Juraj Jurík.
Prostějov/jim
„Mužstvo hraje a veze se opět
na vlně. Důležité je, že to každou
chvíli táhne jiná pětka a nestojí to
stále na stejných hráčích. Vrátila se
i pohoda do kabiny a na tréninky,
až občas musím kluky krotit,“ těší
úspěšná série hlavního kouče Jestřábů Petra Zachara.
I přes zisk pětadvaceti bodů v
posledních devíti zápasech však
musí prakticky v každém zápase
aspoň na chvíli zvýšit hlas a důrazně hráčům vysvětlit, že je potřeba

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Kolibár,
Kumstát
á K
Malý, Polák

JESTŘÁBI JAKO PRVNÍ NAČALI DRUHOU STOVKU BRANEK

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
15
12
10
10
9
9
8
5
4
4
3

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

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

3
4
6
6
8
8
9
10
10
12
14
14

106:55
77:47
85:64
67:55
73:61
64:58
68:71
63:78
50:72
53:79
58:79
48:93

50
47
41
38
35
32
30
29
22
20
18
16

Kam příště na 2. ligu - Východ?
22. kolo, středa 27. listopadu, 18:00 hodin: HC Orlová - HC Nový Jičín, HC
ZUBR Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí, SHK Hodonín - HC Frýdek-Místek, HC RT TORAX Poruba - HC Slezan Opava, VSK Technika Brno
- LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín - HC Lvi Břeclav (17:30).
23. kolo, sobota 30. listopadu, 17:00 hodin: VHK Vsetín - HC Orlová
(17:30), VSK Technika Brno - HC Lvi Břeclav, HC RT TORAX Poruba
- LHK Jestřábi Prostějov, SHK Hodonín - HC Slezan Opava, HC ZUBR
Přerov - HC Frýdek-Místek, HC Nový Jičín - HC Bobři Valašské Meziříčí.

stále hrát naplno. „Jakmile jsme
v náskoku, tak přichází polevení
koncentrace a začínáme vymýšlet.
Hokej se ale hraje šedesát minut a
ne jen dvacet,“ nabádá.
Zkušený lodivod nepřestává mít
výhrady k činnosti obranných řad,
v uplynulém týdnu tak mimo jiné
sáhl k roztržení dvojice Jedlička-Kolibár, která měla dlouho nejvíce plusovou bilanci.
„Vedl mě k tomu katastrofální
výkon v posledních čtyřech zápasech, kdy zavinili první branku
soupeře. Je to v přístupu a zod-

povědnosti a není mi moc platné,
když v jednom zápase mají +4 a
poté třikrát za sebou -1,“ vysvětlil.
Ani po jejich odtržení ale zatím
není úplně spokojen. „Nezafungovalo. Zatímco předtím stáli u obdržené branky společně, nyní každý
zvlášť. Bude tedy opět pohovor a
budeme to řešit,“ zmínil s tím, že
mimo sestavu teď ještě je devátý
bek Marek Kaluža.
V případě zraněných obránců je
návrat Michala Nedbálka zatím v
nedohlednu, naopak Aleš Knesl již
začal s tréninkem a do dvou tří týdnů by se mohl podle Zachara zapojit i do soubojů. Naopak zpět na
led se již vrátil Lukáš Duba a proti
Vsetínu opět nesl kapitánské céčko.
„Lukáš je bojovník a jde do všeho
po hlavě. Snad tedy bude vše v pořádku. Měl v utkání pěkné i méně
pěkné věci, téměř do půlnoci jsem
koukal na video a mám i pro věci,

jichž by se neměl dopouštět. Na
druhou stranu se ale třikrát čtyřikrát vrhl do střely, takže odvaha
mu nechybí,“ zhodnotil Dubův
comeback Petr Zachar.
Zcela poprvé mohl využít i služeb
Jiřího Poláka a potěšitelné pro něj
je, že do týmu přinesl to, co od
něj očekával. „Je to zkušený hráč.
Nikam se zbytečně nehnal, hrál s
nadhledem, v klidu, nepanikařil.
Jistotu potřebujeme a klidně i další
dva tři takové hráče, jako je on,“
pustil se do hodnocení jednotlivce
nezvykle již po prvním střetnutí.
Nepříjemným zjištěním je pro něj
naopak fakt, že bude zhruba měsíc
postrádat nejproduktivnějšího hráče mužstva Vladimíra Stejskala.
„Má natržený sval a po speciální
injekci bude k dispozici přibližně
za čtyři týdny,“ prozradil Zachar.
Absence Marka Indry je zhruba
týdenní, otázkou pak zůstává, jak

dlouho bude mimo hru David Šebek. „V pondělí jde k doktorovi,
vypadá to na kolenní vazy. Nešťastně ho zalehl protihráč a vyvrátil mu koleno, možná tak bude
chybět i měsíc nebo dva,“ obává
se dlouhé absence dalšího svého
útočníka. „Nic ale nebrání tomu,
abychom stáhli hru na tři útoky,“
nevidí v tom ale zásadní problém.
Optimismem ho totiž naplňuje
také ta skutečnost, že do lajny k
Venkrbcovi s Luňákem zapadl
Viktor Coufal a proti Vsetínu si
připsal hned tři asistence. „Spokojen musím být, dali tři nebo
čtyři góly, co by trenér chtěl víc?
Důležité ale je, že si šance vypracovávaly všechny pětky a že jsme
to odehráli na čtyři útoky, takže
momentálně máme všechny hráče v zápřahu. Pokud takto budeme pokračovat, mělo by to slavit
úspěch,“ těší se trenér Petr Zachar.

Jestřábi jedou dobýt Třetí čtvrtina začne
brněnskou Techniku v sobotu v Porubě

Prostějov/jim - První polovinu základní části druhé ligy zakončí prostějovští hokejisté na ledě Techniky
Brno. V tamější Hokejové hale dětí a
mládeže v Brně-Ponavě se jim uprostřed letní přípravy podařilo zvítězit
6:3, ve středu 27. listopadu od šesti
večer se v ní utkají i o další body do
tabulky dlouhodobé soutěže.
Domácí hráči měli výborný vstup do
soutěže a z prvních osmi zápasů jich
hned sedm vyhráli a ze čtyřiadvaceti
bodů tak tehdy získali plných dvacet,
poté však následovala pětice porážek v
řadě a pád z druhého místa. V minulém
týdnu sice Technika nejprve zdolala
Frýdek-Místek 4:0, poté však podlehla 0:5 Opavě a klesla až za ni na páté
místo.
Síla soupeře tkví ve vysoké disciplinovanosti, po jednadvaceti zápasech má

brněnský tým, díky celkem dvě stě padesáti trestným minutám, nejnižší počet
vyloučení ze všech dvanácti startujících
ve východní skupině. Loňskému účastníkovi baráže o první ligu se naopak
poslední dobou nedaří na vlastním kluzišti, z předešlých šesti duelů hned čtyři
prohrál – s Opavou, Vsetínem, Hodonínem i Novým Jičínem.
Hlavní kouč Techniky Roman Kaňkovský se při skládání sestavy může
opřít o údernou útočnou dvojici Fadrný-Česnek, jež nastřádala již dvaadvacet branek a celkem šestačtyřicet bodů,
z obrany pak vše diriguje zkušený
David Havíř. Několikanásobný mistr
extraligy s Pardubicemi i Plzní přidal k
defenzivní práci již čtyři branky a osm
asistencí, jeho kolega ze zadních řad
Petr Štindl mu sekunduje s dvěma góly
a deseti přihrávkami.

Prostějov/jim - Na souboj dvou dosud nejúspěšnějších celků východní skupiny druhé
ligy se mohou o víkendu těšit fanoušci Poruby a věrní příznivci prostějovského týmu,
kteří se v sobotu vypraví do slezské části
Ostravy. Utkání začne v 17 hodin a z lepší
pozice do něj půjdou hostující Jestřábi.
Hráči HC RT TORAX Poruba se obsadili do
role hlavního pronásledovatele Prostějova na
cestě do první ligy a stále zůstávají v těsném
závěsu. Formu si Slezané udržují i nyní, v posledních dvou týdnech zdolali Přerov, Nový
Jičín, Valašské Meziříčí i Frýdek-Místek.
Zatímco síla Jestřábů tkví především v ofenzivě, v případě Poruby to platí pro defenzivu.
Sedmačtyřicet inkasovaných branek je jasně
nejnižší počet, hned devětkrát totiž její hokejisté obdrželi maximálně jednu branku, zatímco
více než čtyřikrát inkasovali jen od Frýdku-Místku, Techniky a právě Prostějova. Tomáš
Sršeň, coby hlavní kouč mužstva, se může

opřít o zkušené a extraligou protřelé hráče namixované s mladíky kolem dvaceti let, věkový
průměr je o rok vyšší než v případě Jestřábů.
Hlavní podíl na tom mají již čtyřiačtyřicetiletý
Miroslav Javín s o dva roky mladším obráncem Rudolfem Wolfem, ke čtyřicítce nemají
daleko ani Luděk Krayzel s Markem Pavlačkou. Gólmanskou jedničkou je taktéž zkušený Tihlář, v útoku jsou pak nejproduktivnější
Krayzel s Seidlerem, Bučkem a Vaňkem. Tato
čtveřice nastřílela sama o sobě sedmatřicet
branek a zbytek týmu zvládl dohromady další
čtyřicítku zásahů.
V obou dosavadních vzájemných střetnutích
platilo, že všechny body brali hosté. Nejprve
zvítězil Prostějov v Porubě 6:3, poté se však
role obrátily a na Hané zvítězili Slezané taktéž
o tři branky – 3:0. Postarali se tak o předčasný
konec Josefa Málka na pozici hlavního kouče
Jestřábů, po tomto výsledku byl před měsícem
odvolán.

„BYLA TO DALŠÍ VÝZVA A VELMI ZAJÍMAVÁ NABÍDKA,“
těší se na angažmá u Jestřábů zkušený bek Jiří Polák
Prostějov - V nejvyšší české soutěži odehrál celkem deset sezon a další desítky
zápasů si připsal ve slovenské extralize. Od soboty 23. listopadu ale přidává Jiří Polák
(na snímku J. Možného) do své bohaté sbírky i starty ve východní skupině druhé ligy.
Do prostějovského týmu se vrací po čtrnácti letech, v sezoně 1999/2000 stihl v tehdejším HC Prostějov osm zápasů s dvěma asistencemi deseti trestnými minutami.
Proti Vsetínu se stal součástí jednoho ze čtyř obranných párů, přičemž nastupoval po
boku nejlepšího nahrávače mezi beky Jestřábů Robina Malého.
Jiří Možný
Máte za sebou zápasovou premiéru mezi Jestřáby, jaká pro vás byla?
„Myslím si, že dobrá. Těšil
jsem se, jenom trénovat je nudné (úsměv). Dneska se to splnilo a myslím si, že to byl dobrý
zápas. Hlavní je, že jsme vyhráli, to byl cíl. Atmosféra byla
taky dobrá a škoda jen, že jsme
dostali tolik gólů. Inkasovat
y branky doma je moc...“
čtyři
Byl to velký rozdíl
oproti Moravské Třebové?
„Druhá liga je rychlejší, v krajské soutěži je na vše víc času.
Prvních deset minut bylo na
rozkoukání, pak už to bylo docela v pohodě.“

Váš příchod se celkem
vlekl, jak jste to celé
vnímal?
„Vyskytly se určité problémy,
věřil jsem ale, že se Prostějov
s vedením Moravské Třebové
domluví. A těší mě, že mi vyšli
vstříc, přestože to jednání chvíli
vázlo.“
Sledoval jste Prostějov
již před svým příchodem?
„Ano. V Moravské Třebové,
kde jsem hrál, je spousta kluků
z Prostějova, takže jsem měl
informace, jak se daří. Po očku
jsem to sledoval. Pro mě to
byla další výzva a byla to velmi zajímavá nabídka. Tady jsou
vysoké cíle a naplnit je bude
těžké, rád bych ale Prostějovu
pomohl.“

Co byste rád přinesl
do týmu?
„Co jsme se bavili s trenéry,
tak klid v zadních řadách, zkušenost. I tentokrát tam byly
drobné chybičky, jichž se musíme v play off vyvarovat. Zatím jsem se ale spíše rozkoukával, s některými spoluhráči se
ještě
j
pořádně
p
neznám.“
Hned v prvním duelu
jste mohl okusit zdejší
děkovačku, jak se vám
líbila?
„Je vidět, že Prostějov žije hokejem. Publikum je tu na dobré
úrovni a budeme se snažit, aby
děkovaček bylo co nejvíc.“
V minulosti jste již jednou v Prostějově působil, vybavujete si z toho ještě
něco?

lo mi tak
„To už je dlouho, bylo
jednadvacet. Je to hodně let
zpátky, samozřejmě sii na to ale
ké něktevzpomenu. Znám také
chalem
ré kluky, třeba s Michalem
Černým jsme hráli v Olomouci.“
Věříte si i na
a
první ligu, pokud by vyšel postup?
„Ano, já s tím nemám problém. Fy-

„„Druhá liga je rychlejší,
v krajské soutěži je na vše
víc času. Prvních deset minut
bylo na rozkoukání, pak už
to bylo docela v pohodě.“
nová posila Jestřábů JIŘÍ POLÁK
o svém prvním startu
zicky se cítím dobře, a pokud
me, tak
se zadaří a postoupíme,
určitě jo.“
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Hokejisté Prostějova sice v Břeclavi „Přirostlo mi to tu k srdci, prožil jsem tu dvě úspěšné
připustili drama, body ale nedali sezony,“ těšil se zpět do Prostějova Robin Ševčík

Břeclav, Prostějov/jim - Utkání,
v mnohém podobné tomu nedávnému proti Orlové, sehráli ve
středu na břeclavském stadionu
prostějovští hokejisté. Proti domácím se již ve třetí minutě ujali
vedení 2:0 a na konci první třetiny to bylo 3:1, přesto Jihomoravané deset minut před koncem
srovnali a sahali minimálně po
prodloužení. O vítěznou branku
se tak až na konci třiapadesáté
minuty postaral Šimon Antončík, hosté poté přečkali přesilovku i power play soupeře.
Lídr druhé ligy se musel obejít bez
svého nejproduktivnějšího hráče
Vladimíra Stejskala a velice brzy
ukázal, že ofenzivně laděných hokejistů s gólovým potenciálem má
víc. Hned po dvaapadesáti sekundách si až před brankáře nabruslil
Michal Černý a po asistenci Juraje
Juríka otevřel brankový účet, sotva
dvě minuty nato, po Antončíkově
vyhraném vhazování, uspěl tečovanou střelou i Martin Belay.
Jestřábům chyběl rovněž Jiří Polák, jehož se vedení klubu snaží
přivést jako posilu do zadních řad,
potřebná jednání se ale stále nepodařilo dovést do úspěšného konce.
Naopak zpět se na soupisce, mezi
třinácti útočníky, objevilo i jméno
Lukáše Duby.
Domácí se snažili oklepat z prožitých okamžiků, třetí hřebíček jim
ovšem mohl zaklepat David Šebek,
když se prokličkoval až před gólmana. Břeclavští Lvi ovšem přežili
individuální akci bez úhony a zpět
do hry je pak vrátila přesilová hra
na přelomu první a druhé desetiminutovky. Díky důrazu na brankovišti se prosadil Tomáš Procházka.
Po krátkém úseku, kdy se hrálo
víceméně nahoru dolů, se ale opět

předvedli i hosté. Martin Belay se
vydal do rychlého protiútoku a za
Antončíkovy asistence dosáhl na
svou druhou branku v utkání.
Střetnutí bylo poměrně chudé na
udělené tresty a díky vysoké disciplinovanosti domácích hráčů neměli Jestřábi tolik příležitostí předvést svou drtivou sílu při početní
výhodě. Byli to naopak břeclavští
hokejisté, kdo vysílal nebezpečné
projektily na Kociánovu svatyni.
Na počátku druhé poloviny zápasu
nabídli hosté domácím i výhodu
trestného střílení, k němu se rozjel faulovaný Tomáš Popolanský
a uspěl – 2:3. Vyrovnat mohl brzy
nato Procházka, ale jeho únik Kocián vychytal, stejně tak dopadl
i autor druhé břeclavské branky po
úspěšné teči.
Dlouholetý účastník druholigové
skupiny Střed tak po čtyřiceti minutách zaostával o jediný zásah,
vstup do třetí části se mu ovšem
příliš nepovedl. Jestřábi dostali
hned po čtvrtminutě možnost zahrát si přesilovku a zvýraznit své
vedení, domácí se ale bez větších
potíží ubránili.
Došlo tak na dramatický závěr.
Hosté neproměnili ani druhou početní výhodu v krátkém čase a cel-

kově teprve třetí v utkání, to Břeclavi se podařilo již při hře pět na pět
dorovnat stav. Opět to bylo díky
důrazu před bránou a úspěšným
střelcem se stal Kristian Kučera.
Jestřáby tento moment nastartoval
k větší aktivitě v útoku a odměnou
jim byla Antončíkova branka po
přihrávkách Kořínka a Belaye.
Domácí sice měli na hokejce hned
v několika případech opětovné vyrovnání, na čtvrtou branku ale útočili marně. Čtyři a půl minuty před
koncem se nechal vyloučit hrdina
střetnutí Martin Belay a nabídl tak
Lvům další šanci, jeho spoluhráči
však oslabení poctivě a pozorně
odbránili a nepustili soupeře do
tlaku ani zakončení.
Zhruba sto sekund před závěrečnou sirénou udělali domácí závěrečnou poradu a krátce po svém
oddechovém čase zkusili hrát
v šesti. Hosté kontrovali vlastním
time outem na počátku šedesáté minuty a těsné vedení 4:3 již
nepustili. Neopakovala se tak
sice výhra 10:0 z prostějovského
zimního stadionu, i tak si Jestřábi
zapsali do tabulky již čtrnácté tříbodové vítězství a po dalším kole
uhájili tříbodový náskok na druhou Porubu.

MICHAL KONEČNÝ – HC LVI Břeclav:
„Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že to bude vyrovnané, tak bych byl
spokojený. Takto mě to mrzí víc, než kdybychom prohráli 0:7, protože bod
byl opravdu velmi blízko. První třetina byla hrozná, i když jsme se na ně připravovali, měli jsme k soupeřům přehnaný respekt. O to víc si cením toho, že
jsme se dokázali dostat zpět do zápasu. Škoda čtvrté branky, ta byla zbytečná.
Tlačili jsme, kluci bojovali, ale neměli jsme to štěstí. Prostějov ale není nadarmo první, má kvalitu i potřebné štěstí. Jen tentokrát neměl úplně svůj den,
čehož jsme málem využili...“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Sice jsme doma Břeclav přejeli, ale každý zápas je jiný. My jsme
měli dobrý vstup do utkání, ale to nám uškodilo, přestali jsme hrát,
začali jsme hrát profesorsky, dělali jsme zbytečné kličky a zadovky.
Tím jsme dostali Břeclav postupně zpět do zápasu. V momentě, kdy
to bylo vyrovnané, jsme naštěstí dali vítězný gól a se štěstím zbytek
ubránili. Spokojený jsem se třemi body, ale jen s polovinou zápasu.“

Prostějov - V uplynulých svou sezonách odehrál v
prostějovském dresu více než osmdesát utkání s bilancí jednadvaceti branek a pětadvaceti asistencí, od
nového druholigového ročníku už ale Robin Ševčík
(na snímku) znovu nastupuje v barvách soupeře proti
Jestřábům. Pětadvacetiletý útočník se po více než
třech letech vrátil zpět do Vsetína, kde naskakoval už
do juniorské extraligy, a oproti úvodnímu vzájemnému
střetnutí musel tentokrát skousnout porážku 4:7.
Jiří Možný

Přišlo mi, že zápas měl
spoustu
parametrů
jako v play off...
„Nemyslím si, mně to naopak
přišlo pomalejší. Možná to ale
bylo tím, že se hrálo na čtyři
lajny, na což nejsme zvyklí. Ale
zápas to byl kvalitní. Prostějov
má dobrý tým, očekává se od
něj, že bude vyhrávat, hlavně
doma. Plní to a potvrzuje svou
roli, s níž do této sezony šel.
Kdyby to tak nebylo, tak by to
bylo špatné. Kdybychom ale nedostali tolik gólů v první třetině
a hráli ještě o trochu líp, tak to
nemuselo být tak špatné a bylo
byy to i trochu napínavější.“
Vám se podařilo Prostějov doma porazit, v
čem se tyto dva duely lišily?
„Podstatnou roli hraje rozdílné kluziště. Ve Vsetíně je mnohem menší,
jsme na to zvyklí, máme tam nějaké situace naučené. Naopak tady je
to celkem velké. V dnešním zápase
jsme navíc spoustu velkých šancí
nedali a ve Vsetíně jsme dali skoro
všechno, co jsme měli. Proto jsme

vsetínský útočník ROBIN ŠEVČÍK
o příčinách svého konce u Jestřábů
Těšil jste se tedy zpět do
Prostějova?
„Těšil jsem se, přirostlo mi to tu
k srdci. Prožil jsem tu dvě úspěšné sezony, byť tu druhou jsem
tu nezačínal a byl jsem nejprve
ve ´Valmezu´. Ale bylo to super
i poté, co jsem se vrátil. Hodně
kluků je tu nových, ale se spoustou se znám a myslím si, že je tu
dobrá parta. Podle toho to taky
Foto: Jiří Možný
funguje. Jsou první a jestli budou
hrát takovým stylem dál, jsou fataké vedli zápas a pohlídali jsme si voritem této skupiny.“
to, i když to bylo trošičku dramatičJak zatím hodnotíte své
tější. Dneska se nám to nepovedlo,
angažmá ve Vsetíně?
proto jsme prohráli takovým rozdí- „Jsem tam moc spokojen, dobrý
lem.“
tým, dobří kluci, dobrý hokej,

Prostějov/jim – Velké nasazení,
rychlý hokej, spousta osobních
soubojů a několik bolestivých
zákroku, současně s tím ale i
výborná atmosféra v hledišti,
kupa šancí na obou stranách
a celkem jedenáct branek. Sobotní duel Prostějova se Vsetínem v mnohém připomínal
atraktivní duely play off a
k radosti domácích hráčů i
početného zástupu příznivců
zůstaly všechny tři body na
Hané. To mimo jiné znamená,
že si Jestřábi připsali sedmé
druholigové vítězství v řadě,
když naposledy padli v derby s
Přerovem.
Hned pěti góly se pod vysoké
skóre 7:4 podepsala úvodní
třetina. Již po pár desítkách
sekund putovali na trestnou lavici
po vzájemném vyloučení Robin
Malý s Danielem Vaňkem a krátce po jejich návratu na led puk
poprvé rozvlnil síť. Stalo se tak
za Ondřejem Kociánem a znamenalo to, že právě po Vítkově
výjezdu zpoza branky se hosté
ujali vedení 0:1.
Odpověď domácích ovšem byla
vskutku blesková. Stačila jim
ponechaná výhoda a Matouš
Venkrbec po asistencích Lukáše
Luňáka a při zraněních Vladimíra
Stejskala a Marka Indry, nového
člena elitní formace Viktora
Coufala, srovnal na 1:1. To bylo
přesně po šesti minutách hry a
o další dvě a půl minuty později
už vedli domácí. Na trestné seděl
ještě na jaře Jestřáb Robin Ševčík,
když jeho hákování potrestal
střelou z mezikruží Juraj Jurík.
Brzy nato byl blízko své první
brance a vlastně i prvnímu bodu
v prostějovském dresu Jiří Polák,
ale při svém premiérovém startu
neuspěl. To se podařilo až dvě a
půl minuty před koncem třetiny
Lukáši Luňákovi, jenž objel celé
brankoviště, počkal si na pohyb
brankáře a přes ležícího Hromadu
suverénně zavěsil pod víko – 3:1.
I před touto brankou se ale bylo
na co koukat. Kromě jednoho
vyloučení na každé straně zahrozili před jednou brankou Jedlička

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Znova nám vyšel vstup do zápasu. Dostali jsme sice smolný gól, ale kluci se z toho rychle otřepali a v první třetině jsme byli jednoznačně lepší,
pak se hra srovnala a byly tam nepřesnosti na obou dvou stranách. Po
většinu utkání jsme ale byli lepší a po zásluze jsme vyhráli. V posledních
třech zápasech jsme ale dostali dvanáct branek, takže je něco špatně. Bylo
to ovšem 6:4, takže tam byl stále dvougólový odstup. Kdyby to bylo o
gól, byly by to jiné nervy. Viděl jsem dva zápasy Vsetína se Sarezou, ve
středu je viděl Michal Nedbálek. Postavili jsme na ně taktiku a v první
třetině nám vyšla.“

JURAJ JAKUBÍK – VHK Vsetín:
„Domácí potvrdili kvalitu a proti našim hráčům se prosadili. Dostali jsme brzy
čtyři góly, přestože hra nebyla až tak špatná. Měli jsme šance, bohužel se nám
je nepodařilo proměnit. Celý zápas jsme se ale snažili, za což musím kluky pochválit. Ještě jsme se dokonce dotáhli na 6:4 a zápas jsme tak zdramatizovali,
měli jsme i šance dát na 6:5, bohužel nám to tam dneska nepadlo.“

jiné starosti. Nakonec jsem byl asi
dva týdny ve ´Valmezu´ a domluvili jjsme se se Vsetínem.“
Vaše setrvání u Jestřábů tedy ztroskotalo na
práci?
„To byl hlavní důvod. Druhým
důvodem pak bylo, že tu hlavním trenérem byl pan Málek,
který mě minulý rok vyhodil z
Valašského Meziříčí... Takže tu
žádná ani komunikace neprobíhala. I kdyby ale probíhala,
ztroskotalo by to na tom, že bych
nemohl dojíždět kvůli práci. Práce je důležitější, protože hokejový život je nevyzpytatelný a za
dva týdny nemusíte hrát nikde.“

Mladí Jestřábi vyzvou ve středu Slovan Bratislava

Prostějov/jim – Pod záštitou generálního manažera „A“-týmu
Jestřábů Jaroslava Luňáka se
na prostějovském zimním stadionu uskuteční druhý ročník
mezinárodního předvánočního

turnaje třetích tříd. Ve středu
27. listopadu od osmi do osmnácti hodin se na zdejším ledě
představí celkem osm týmů kategorie U9, každý z nich sehraje
alespoň čtyři zápasy.

a posedmé v řadě zvítězili

dostatečně přesně Martin Kubo
– 5:2.
Pět sekund před polovinou
střetnutí vyměnili hosté gólmana
a do vsetínského brankoviště
se postavil Lukáš Plšek, jeho
neprůstřelnost trvala osm minut a
dvanáct sekund. To se Juraj Jurík
dostal za obranu, a byť byl faulovaný, dokázal i tak propasírovat
puk až za čáru – 6:2.
Nebyla to ovšem poslední branka
druhé třetiny, mezi střelce se ještě
po ukázkové akci zapsal René
Kajaba. Puk putoval od modré
křižně na druhou modrou, od ní
pak z první mezi prostějovské
beky a hostující útočník tak
postupoval sám na Kociána a nezaváhal – 6:3.
O drama se pak hned zkraje
třetí části pokusil Martin Ambruz, když se prosadil hned po
sedmačtyřiceti sekundách hry a
snížil již jen na 6:4.
Švaříček na druhé straně neuspěl
s pokusem od modré čáry a Juraje
Juríka zastavilo postavení mimo
hru, o výhru Prostějova se tak v
závěrečných minutách výrazně
zasloužil i Ondra Kocián.
Například v jednapadesáté
minutě zachránil svým betonem
po zakončení do protipohybu,
bezchybně si počínal i při oslabení v závěru, kdy hosté sevřeli
domácí do pevných kleští, a
snížení na jedinou branku viselo
ve vzduchu. Muž s maskou si ale
poradil i se střelou do zdánlivě
prázdné brány a definitivní pojistku na 7:4 tak mohl v předposlední
minutě přidat Lukáš Luňák.

dobří diváci, takže všechno v pořádku. Mám to tam i blíž ze Zlína.
Co se týče práce a všeho, je to složitější, ale v dojíždění mi to vyhovuje. Nebránil jsem se tomu tady
zůstat, ale lidé, co se neživí jen
hokejem, tak dopoledne pracují
a nešlo to akceptovat. Moje možnost hrát tady tak rychle padla. Já
jsem to ale moc neřešil, protože
jsem se zajímal o práci a měl jsem

„Hlavním trenérem tady byl pan Málek,
který mě minulý rok vyhodil z Valmezu,
takže tu žádná komunikace neprobíhala.
I kdyby ale probíhala, ztroskotalo by to
na tom, že bych nemohl dojíždět kvůli práci.“

Jestřábi oplatili Vsetínu porážku
i Venkrbec, na opačné straně
kluziště se musel činit Kocián
proti zakončením Ševčíka či
Fardy.
A Jestřábi se s třemi úspěšnými
střelami nespokojili, zaváhání
vsetínského brankáře využil
Filip Švaříček. Hromada totiž
nebyl při svém výletu do rohu
úspěšný, kotouč se dostal na modrou k domácímu bekovi s číslem
4 a žádný z hostujících hráčů
nedokázal přes enormní snahu
svého gólmana zastoupit – 4:1.
O zajímavé momenty nebyla
nouze ani ve druhé třetině.
Nejprve Duba obětavě zastavil
pokus soupeře a založil tak brejk,
při němž na Hromadovi ztroskotal David Jurík, v polovině
páté minuty prostřední části se ale
domácím podařilo úspěšně napadat v útočném pásmu a Michal
Černý zkušeně zakončil – 5:1.
Krátce po této radosti skončil zápas pro Davida Šebka, jenž doputoval na střídačku až za pomoci
spoluhráčů a ihned se dostal do
péče lékaře. Ledování postiženého
kolena ale nestačilo a následovalo
převlečení do civilu. Utkání ale
bolelo i další hráče, například Juraj
Jurík musel v samotném závěru
vyhledat obstřik ramene, na led
se poroučel i otřesený Kocián a
několik hostujících hráčů.
Když už se opět hrálo, dopustili
se domácí nepřesného střídání a
v oslabení podruhé inkasovali.
Nejprve se sice dostal až před
gólmana Duba, ale bekhendová
klička mu nevyšla, vzápětí na
opačné straně mířil od modré

Jak se vám líbila atmosféra v hledišti?
„Naši fanoušci jsou skvělí,
jezdí za námi všude a na každém venkovním zápase jich
bylo aspoň třicet. A prostějovští fanoušci byli vždy výborní. Dvě sezony jsem tu hrál a
bylo tomu tak i tehdy. Teď tu
navíc mají velké lákadlo.“

Ve skupině „A“ se proti sobě
postaví domácí LHK Jestřábi
Prostějov, benjamínci účastníka
Kontinentální hokejové ligy HC
Slovan Bratislava, HC Bílí Žraloci
z Uherského Brodu a HC Orlová.
Druhou skupinu tvoří zbývající
čtveřice HC Kometa Brno, HA
Trenčín, OLH Spartak Soběslav
a HC Slezan Opava.
V základních skupinách se jedenkrát utká každý s každým
a o pořadí rozhodují body, při
jejich rovnosti vzájemný zápas,
dále skóre, počet vstřelených
branek, počet obdržených branek, los. Následují boje o konečné umístění, kdy se čtvrté celky
střetnou o sedmé místo, třetí ze
skupin si zahrají o páté místo
a nejlepší dvojice se do kříže potkají
v semifinále a posléze v duelu
o třetí místo a ve finále.

Hraje se na třikrát deset minut
hrubého času systémem 3+1,
každý tým smí mít na soupisce maximální devět hráčů do
pole a dva brankáře. Po každém
faulu následuje trestné střílení
a družstva se mohou odhodlat ke hře bez brankáře, ovšem
s tím, že gólman se může vrátit
zpět do brány až při následujícím
přerušení hry.
Turnaje se smí zúčastnit třeťáci
narození v roce 2005 a mladší,
každý tým může mít současně
na soupisce i jednoho brankáře
a dva hráče do pole narozené roku
2004, pokud splňují podmínku,
že navštěvují třetí třídu základní
školy. Při vyhlášení obdrží všechny týmy poháry a každý z hráčů
i trenérů tašku s upomínkovými
předměty, nejlepší trojice celků se
může těšit i na medaile.

Rozlosování turnaje:
8.00 – 8.45: LHK Jestřábi Prostějov – HC Orlová (plocha A), HC Kometa Brno – HC Slezan Opava (plocha B), 8.55 – 9.40:HC Slovan
Bratislava – HC Bílí Žraloci, OLH Spartak Soběslav – LB Hockey
Trenčín, 11.15 – 12.00:LHK Jestřábi Prostějov – Slovan Bratislava,
HC Kometa Brno –LB Hockey Trenčín, 12.15 – 13.00:HC Orlová
– HC Bílí Žraloci, HC Slezan Opava – OLH Spartak Soběslav, 13.30
– 14.15:LHK Jestřábi Prostějov – HC Bílí Žraloci, HC Kometa Brno
– OLH Spartak Soběslav, 14.30 – 15.15:HC Slovan Bratislava – HC
Orlová, HC Slezan Opava – LB Hockey Trenčín, 16.00 – 16.45:čtvrtý
„A“ – čtvrtý „B“ (o 7. místo), třetí „A“ – třetí „B“ (o 5. místo), 17.00 –
17.45:vítěz „A“ – vítěz „B“ (finále), druhý „A“ – druhý „B“ (o bronz),
18.00 – 18.20:Vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení turnaje.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

JEN 720 Kč

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

MĚSTO PLÁNUJE VÝSTAVBU BIKROSOVÉ DRÁHY!
Prostějov/mik, jim - Rada
města na své úterní schůzi
doporučila
zastupitelstvu
schválit rozpočtové opatření
ve výši sedmatřiceti tisíc korun na pořízení projektové
dokumentace nové bikrosové dráhy v areálu velodromu. Bikros se jezdí na
uzavřené speciální trati, zejména s hliněným povrchem,
na níž jsou vytvořeny skoky,
vlny a klopené zatáčky.
„Jasně tímto deklarujeme,
že veřejnou finanční podporu v oblasti sportu hodláme směřovat přednostně
na budování a modernizaci
infrastruktury
sportovišť.
Výstavba bikrosové dráhy,
která vznikne na pozemcích
města a bude přístupná i
veřejnosti, tak do našich plánů
zapadá a je potvrzením strategických cílů vedení města,“

uvedl Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějov.
Dlouhodobé snahy prostějovských cyklistů o výstavbu dráhy
pro bikros pomohla prosadit i
Ivana Hemerková. „Cyklistika
má v našem městě velkou tradici, věřím, že dráha bude hojně
navštěvovaná a bude atraktivním
rozšířením možností sportovního
vyžití v Prostějově. A umístění
mezi skateparkem a velodromem
je ideální,“ netají spokojenost
náměstkyně primátora.
Její slova doplňuje Zdeněk
Fišer: „Při stavbě se využije
vnějšího náspu velodromu
pro rozjezdovou část dráhy a
klopenou zatáčku. Překážky
budou vytvořeny ze zeminy,
kterou jsme sem už navezli ze
stavby cyklostezky v lesoparku
Hloučela. Máme ji tak k dispozici zdarma.“
Projekt vytvoří Radim Kvaček,
který se zabývá realizací bikrosových drah a je správcem
obdobné dráhy v Brně.

Samotná výstavba dráhy
počítá s investicí přibližně půl
milionu korun.
Zamýšlený projekt udělal velkou radost i předsedovi zdejšího
úspěšného cyklistického oddílu
SKC TUFO Prostějov Petru
Šrámkovi, který předpokládá,
že to přispěje k další popularizaci tohoto sportu ve městě
i příchodu spousty dalších
talentů. „V každém městě a
klubu, kde dráha je, je o ni
velký zájem. Přiláká desítky
dětí, od zhruba pěti do třinácti
let, které ještě nedělají klasickou
cyklistiku. Vyrostli na tom i tak
výborní sprinteři, jakými jsou
reprezentanti Pavel Kelemen či
Denis Špička,“ neskrýval velkou spokojenost Petr Šrámek a
vyzdvihl úsilí trojice Vladimír
Vačkář, Jana Horáková, Ivana
Hemerková, díky nimž tak mezi
velodromem a in-line dráhou
vznikne malá bikrosová dráha.
„Teď tam navážejí hlínu, příští
rok by to měli dodělat. Dráha
bude sice menší, protože větší

se tam nevleze, chtěli jsme to
ale vytvořit tady v okolí, aby
měli zázemí i potřebný kontakt,“
vysvětlil umístění stavby.
Současný vývoj pozitivně hodnotí i bývalá česká reprezentantka a účastnice olympijských her z roku 2008 v
tomto odvětví Jana Horáková.
„Měli jsme o to s bratrem zájem
již dlouho, ale nikdy nebylo tolik času. Změnilo se to až nyní,
když už nejezdím. Dostali jsme
příslib SKC a nastala jednání s
městem, bohužel se to ale trochu odkládá a původně to mělo
být hotové již letos,“ zmínila
bývalá mistryně Evropy v bikrosu a mistryně světa ve fourcrossu, která si momentálně
odpykává trest za pozitivní dopingový nález z roku 2012, díky
němuž přišla o další olympiádu
v Londýně. Dodnes však její
prohřešek zůstal nevysvětlen a
celé prokázání bylo minimálně
zvláštní...
Snad na nové bikrosové dráze
vyrostou další skvělí závodníci.

Basketbal

77 SLUNETA ÚSTÍ LABEM
61 ORLI PROSTĚJOV
NAD

poločas: 32:40
čtvrtiny: 15:17,17:23, 22:11, 23:10
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

47/20:39/15
9:5
20/10 - 27/16.
46:36

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:9
19:21
10:3
10:13

Rozhodčí: Hošek, Kec, Linhart.
Diváci: 750

Sestava a body SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM:
Mitchell Kwamain 30, Krakovič Jakub 18, Emerson Austin James 8, Lewis
Jr. Vernon Wade 7, Žampach Adam 6, Šteffel David 5, Steffeck Michael 3,
Bejček Jan 0, Musel Richard 0, Slunečko Marek 0
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Pandul
ulaa Du
Duš
uša
šan
Koho
h ut Onnddře
dřeej
Marko Roomann
Sez
Sl
e ákk Pav
avel
Neččass RRaade
dek
e

155
12
8
8
7

Švrddlílk Kamill
Boohaačí
č k Jaarroomír
Brat
Br
attče
čenkkov
če
ov Voj
ojtěch
těěcchh
Krrat
a ochvílíl Jan
a
Polášekk RRuudo
Po
uddoolff

87
70

Trenér: Zbyněk Choleva
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Basketbalisté Prostějova zaváhali na severu Čech, doma proti USK už nikoliv

ORLI ZLEPŠILI DOSKAKOVÁNÍ, KTERÉ POMÁHÁ CELÉ OBRANĚ
„Hodně týmu v tomto směru pomáhá Nečas,“ chválí si posilu kouč Choleva

V loňské sezoně měla Mattoni NBL třináct účastníků a její účastníci v první fázi dlouhodobé části
soutěže absolvovali dvanáct zápasů. Po stejném počtu odehraných utkání v novém ročníku
je možné srovnávat výkony prostějovských Orlů.
Přestože prohráli čtyři duely a ztráty v Opavě a Ústí
nad Labem se zcela nečekaly, je to méně než před
rokem, kdy měli na svém kontě už pět porážek.
Prostějov/lv
„Z tohoto pohledu se jedná
o určité příjemné srovnání, ale to
neznamená, že nás kvůli tomu
porážky bolí méně. Sezona je
dlouhá a rozhodně se pokusíme
aktuální bilanci vylepšit. Chceme být v tabulce co nejvýše
a zajistit si co nejlepší pozici před
play off,“ říká realisticky trenér

poločas: 46:33
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:11
19:25
10:8
15:16

Rozhodčí: Paulík, Matějek, Kurz
Diváci: k

Sestava a body USK Praha:
Slavík Jiří 21, Feštr Lukáš 9, Chán Aleš 8, Křivánek Jan 8, Šotnar Michal
8, Mareš Michal 7, Šafarčík Petr 6, Vocetka Michal 3, Cvek Viktor 0, Grunt
Pavel 0, Votroubek Stanislav 0

Sestava a body Prostějova:
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27
27
P ndulaa Dušaan 17
Pa
Neča
č s Ra
R deek
10
Bohaačí
číkk JJaaromí
romír
ro
míír 9
Mark
rko
ko Ro
Rom n
Roma
7

Koho
Ko
hout
ut Ond
ndře
řej
řej
ře
Švrddlílík
ík Ka
Kami
ami
mil
ml
B atčenk
Br
t kov
o Votě
ojjtě
těch
Krat
Kr
a oc
ochv
hhvvílíl Jan
an
Polá
Po
láášeek Ru
Rudolf

6
6
5
0
0

Doskakování. Jeden z aspektů, který vlíval do hlav svým svěřencům trenér Prostějova Zbyněk Choleva.
Foto: Josef Popelka
Na druhou stranu se hráči
malinko trápí na útočné
polovině, kde někdy
nepromění ani otevřené
střely. Někdy chybí klid při
zakončení, jindy je na vině

důsledná obrana protivníků.
„Trošku to vázne,“ uznává
Choleva. „Ale věříme, že se to
zlepší. Potřebujeme se chytit,
dostat do pohody a pak to
půjde,“ věří kormidelník.

Ústí nad Labem zaskočilo favorizované Orly...

USK PRAHA

49/25:48/21
7:5
25/16:18/13
35:32

Prostějova Zbyněk Choleva.
Tým se v nové sezoně výrazně
zlepšil v doskakování.
V minulém ročníku ve dvanácti
zápasech prohrál statistiku
doskoků. V současné době
je Prostějov druhým nejlépe
doskakujícím mužstvem. Velký
podíl má na tomto výsledku
Radek Nečas. Zkušený pivot
drží průměr 8,3 doskoku na

utkání. „Radek je zkušený
hráč a to v zápasech potvrzuje.
Týmu hodně pomáhá. Je to
kvalitní obranář, který ví, kam
se postavit. Doskoky jsou
hodně o vůli a tu by mohl
rozdávat,“ souhlasí Choleva.
Právětatoherníčinnostjeviditelná
ve statistice inkasovaných bodů.
Prostějovští Orli mají druhou
nejlepší defenzivu. Právě zde
se také projevuje skutečnost, že
soupeři mají k dispozici menší
počet opakovaných střeleckých
pokusů, než tomu bylo dříve.
„Pochopitelně jsou situace,
kdy pod naším košem uděláme
nějakou chybu, ale celkově se
dá říci, že jsme se v defenzivě
zlepšili. Průměr inkasovaných
bodů jsme opravdu snížili.“ všiml
si trenér Prostějova.

Mitchell s exprostějovským Krakovičem táhli Pandy k úspěchu

ORLI PROSTĚJOV

čtvrtiny: 19:16, 27:17, 21:16, 20:21
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

28
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. listopadu 2013

Trenér: Zbyněk Choleva

Ústí nad Labem, Prostějov/lv
- Nepovedený začátek druhé
čtvrtiny absolvovali basketbalisté Prostějova na půdě Ústí
nad Labem. Ještě v prvním
poločase Orli tahali za delší
konec provazu. Po obrátce
ale domácí „Pandy“ udeřily
a především zásluhou Mitchella a Krakoviče porazily hostující celek 77:61.
Prostějované vstoupili do utkání
s uzdraveným Ondřejem Kohoutem. Od začátku ale bylo zřejmé,

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 13. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

Nymburk
Prostějov
Opava
Pardubice
Děčín
Ústí nad Labem
Ostrava
Svitavy
Jindřichův Hradec
USK Praha
Kolín
Brno

6
13
12
12
12
13
12
13
13
12
12
12

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

0
4
4
4
4
6
6
8
8
8
9
10

549:352
1036:920
1018:927
1008:923
975:891
976:1025
989:979
995:1058
996:1140
907:986
901:977
850:1022

100,0
69,2
66,7
66,7
66,7
53,8
50,0
38,5
38,5
33,3
25,0
16,7

KAM za PŘÍŠTĚ
14. kolo, středa 27. listopadu 2013, 18:00 hodin:
USK Praha - Svitavy (26.11., 17:30), Ostrava - Prostějov (17:30), Kolín - Jindřichův Hradec (17:45), Pardubice - Opava, Ústí nad Labem - Brno, Nymburk
- Děčín (7.3.,18:00).
15. kolo, sobota 30. listopadu 2013, 18:00 hodin:
Ústí nad Labem - Nymburk (7.10.,18:00), Jindřichův Hradec - Děčín (17:15), Opava - Kolín, Brno - USK Praha (18:30), Svitavy - Ostrava (19:00), Prostějov - Pardubice (17:00).

nul. Po sérii 9:0 „Pandy“ otočily
výsledek a dostaly se do herní pohody. Výkon Mitchella napodobil
Krakovič a tato dvojice dělala Hanákům největší obtíže. Orli navíc
zatížili konto soupeře pouze jedenácti bodů a naděje na vítězství se
začala rozplývat.
Na začátku poslední periody
domácí přidali dalších pět bodů
a s týmem Zbyňka Cholevy to
vypadalo špatně. Trápili se při
přechodu do útoku, ztráceli míče.
Přesto ještě ve 36. minutě prohrávali pouze 58:65. Jejich snahu
o závěrečný nápor zastavil Lewis,
který proměnil dvě střely v rychlém sledu. V závěru už Orli ztratili
víru ve vlastní síly a museli se smířit se čtvrtou porážkou v sezoně.

Očima trenérů

Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
„Je to naše páté vítězství v řadě a tuto sérii si pochopitelně
užíváme. Mitchell podal opět skvělý výkon, ale nebylo to
pouze o něm. Náš úspěch přinesl druhý poločas, ve kterém
jsme se výrazně zlepšili v obraně. Ta do přestávky nebyla
ideální. Ve třetí a čtvrté čtvrtině jsme si dokázali vytvořit tlak
na míč a získávali jsme důležité míče. To bylo pro
konečný výsledek rozhodující.“

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Nedokázali jsme zastavit Mitchella a Krakoviče.
Hlavním důvodem porážky ale byly naše ztráty.
Přišly pokaždé v tom nejhorším okamžiku
a srážely naše sebevědomí. Ještě v poločase jsem
si myslel, že utkání zvládneme. Domácí se ale dostali do herní pohody,
nám se naopak nedařilo při střelbě. Netrefovali jsme se ani z dobrých pozic.
Závěr už jsme dohrávali v útlumu, tak jsme to nechtěli.“

Vysokoškoláci zlobili pouze v prvním poločase

koše Mattoni nbl v číslech:
12. kolo: Ostrava - Jindřichův Hradec 100:78 (27:22, 47:38, 75:59). Nejvíce bodů: Alič
26, Ruach 25, Willman 14, Číž a Folker po 10 - Novák a Tracey po 12, Ringgold 11, Vošlajer
10. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Nejezchleb. Trestné hody: 23/16 - 27/18. Fauly: 24:19. Trojky:
12:8 * Ústí nad Labem - Prostějov 77:61 (15:17, 32:40, 54:51). Nejvíce bodů: Mitchell 30,
Krakovič 18, Emerson 8 - Pandula 15, Kohout 12, Marko a Slezák po 8. Rozhodčí: Hošek,
Kec, Linhart. Trestné hody: 20/10 - 27/16. Fauly: 19:21. Trojky: 9:5 * Pardubice - Děčín
98:77 (25:17, 51:33, 70:53). Nejvíce bodů: Čarnecký 20, Muirhead 16, P. Bohačík 15, Sanders 13, Peterka 11 - Bosák 14, Venta 12, J. Houška a Landa po 11. Rozhodčí: Matějek, Baloun, Jeřáb. Trestné hody: 30/24 - 37/28. Fauly: 28:21. Trojky: 6:5 * USK Praha - Opava
81:95 (21:20, 33:48, 56:66). Nejvíce bodů: Mareš 19, Chán 14, Šafarčík 11, Slavík a Vocetka
po 10 - Dokoupil 24, Blažek 22, Kramný a Šiřina po 14, Sokolovský 13. Rozhodčí: Kučera,
Galajda, Znamínko. Trestné hody: 14/8 - 16/14. Fauly: 19:19. Trojky: 9:11 * Brno - Svitavy
69:84 (23:15, 36:41, 55:59). Nejvíce bodů: Zachrla 20, Cvetinovič 18, Šmíd 13 - Kyles 22,
Kornowski 19, Sedlák 17, Macela 12. Rozhodčí: Vondráček, Kapl, Remenec. Trestné hody:
35/22 - 27/20. Fauly: 28:26. Trojky: 1:8.
13. kolo: Opava - Ostrava 95:78 (25:26, 43:46, 71:63). Nejvíce bodů: Šiřina 21, Blažek
15, Sokolovský, Dokoupil a Gniadek po 14, Klečka 10 - Číž 20, Willman 14, Alič a Pelikán
po 12. Rozhodčí: Dolinek, Nejezchleb, Večeřa. Trestné hody: 19/12 - 13/7. Fauly: 18:21.
Trojky: 11:11 * Prostějov - USK Praha 87:70 (19:16, 46:33, 67:49). Nejvíce bodů: Slezák
27, Pandula 17, Nečas 10 - Slavík 21, Feštr 9, Chán, Křivánek a Šotnar po 8. Rozhodčí:
Paulík, Matějek, Kurz. Trestné hody: 25/16 - 18/13. Fauly: 19:25. Trojky: 7:5 * Jindřichův
Hradec - Pardubice 83:72 (14:17, 38:28, 60:46). Nejvíce bodů: Tracey 21, Ringgold 17,
Rolls 16 - Sanders 17, Faifr a Nelson po 13. Rozhodčí: Hošek, Kec, Blahout. Trestné hody:
31/20 - 19/15. Fauly: 24:29. Trojky: 7:5 * Svitavy - Ústí nad Labem 94:84 (24:21, 36:41,
70:59). Nejvíce bodů: Kyles 19, Jelínek a Sedlák po 16, Teplý 15, Kornowski 11 - Mitchell
27, Šteffel 19, Krakovič a Lewis po 13. Rozhodčí: Hruša, Kučera, Komprs. Trestné hody:
21/15 - 16/10. Fauly: 20:22. Trojky: 7:6 * Děčín - Kolín 88:67 (13:25, 34:39, 60:50). Nejvíce bodů: Jiříček 21, Stria 17, Venta 15 - Mitchell 17, Lewis 16, Field, Ličartovský a Machač
po 8. Rozhodčí: V. Lukeš, Hošek, Kec. Trestné hody: 13/8 - 20/12. Fauly: 24:22. Trojky:
10:5 * Brno - Nymburk 66:94 (12:27, 19:51, 44:76). Nejvíce bodů: Cvetinovič 20, Zachrla
14, Semerád a Šiška po 6 - Houška 17, Pomikálek 13, Kříž a Simmons po 11. Rozhodčí:
Vondráček, Holubek, Kapaňa. Trestné hody: 11/8 - 27/22. Fauly: 25:21. Trojky: 4:8.

že utkání bude hodně obtížné. Ústí
dobře bránilo a v útoku se prosazoval Mitchell, který konto Orlů
nakonec zatížil třiceti body. Přes
jeho mušku po deseti minutách
Severočeši prohrávali 15:17.
Urputná přetahovaná pokračovala. Prostějovu se příliš nedařilo
v zakončení, střely z dálky byly
často nepřesné, ani pod košem to
nebylo ideální. K tomu si hosté neuměli pomoci, ani když si došli pro
faul. Během utkání neproměnili
jedenáct trestných hodů. Přesto se
od soupeře v závěru poločasu dokázali odpoutat. Do šaten soupeři
odcházeli za stavu 32:40 z pohledu domácího výběru.
Slibný náskok se po několika minutách třetí čtvrtiny rychle rozply-

Prostějov/lv – Na porážku v Ústí
nad Labem rychle zapomněli
basketbalisté Prostějova
v domácím vystoupení proti
USK Praha. Orli prakticky
celých čtyřicet minut vedli
a soupeře porazili s přehledem
87:70.
Na začátku zápasu se domácí
dostali rychle do vedení,
a i když se jim v útoku nijak
zvlášť nedařilo, natáhli svůj
náskok na 10:4. Vysokoškoláci
zamíchali sestavou a na chvíli
se to vyplatilo. Střídající Slavík

a Vocetka v 8. minutě vyrovnali
na 14:14. Až poslední sekundy
čtvrtiny přinesly zlepšení Orlů.
Především z trestných hodů po
hostujících faulech upravili na
19:16 ve svůj prospěch.
Na chvíli se zdálo, že Orli zpět
získali svoji lehkost. Po čtyřech
bodech Bohačíka to bylo 25:18
a domácí měli po faulu Votroubka
dva trestné hody a míč ve svém
držení. Místo navýšená náskoku
ale inkasovali trojku Feštra a ve
26. minutě měli najednou na
své straně pouze těsný náskok
dvou bodů. Prapor týmu zvedl
Pandula. V rychlém sledu dal osm
bodů a upravil na 37:29 a v závěru
poločasu Nečas poprvé zvýšil na
dvouciferný rozdíl, který vydržel
až do sirény (46:33).

Na zlepšenou hru Hanáci
navázali ve třetí periodě.
V útoku si našli slušné střelecké
pozice a ve 26. minutě už Slezák
z dálky upravoval na 56:38.
Pražané se pod prostějovským
košem prosazovali s velkými
obtížemi. S obranou Orlů měli
problémy, přesto se v závěru
čtvrtiny dostali až na rozdíl
dvanácti bodů. Víc jim domácí
nedovolili a po 30. minutách
drželi pohodlný náskok
(67:49).
Jiskřičku naděje na obrat USK
vykřesl ve 35. minutě. Po šňůře
několika bodů snížil až na 60:73,
v klíčovém momentu se však jeho
hráči dopustili několika chyb, po
kterých si už domácí vítězství
pohlídali.

„Všichni si musíme sáhnout
do svědomí,“ myslí si Slezák
Prostějov - Téměř třetinu všech prostějovských bodů
obstaral v zápase proti USK Praha Pavel Slezák, se
sedmadvaceti body nejlepší střelec utkání. Přitom před
úvodním hvizdem podobnou fazonu nečekal. „Necítil
jsem se nijak dobře. Někdy se to tak sejde,“ usmíval se
po duelu rozehrávač prostějovských Orlů.
Ladislav Valný
Získali jste deváté
vítězství v sezóně,
můžete být spokojeni. Nebo
výkonu něco chybělo?
„Jistě, ale zase jsme měli hluché
chvilky... Utrhli jsme se, získali
náskok a pak přišel slabší úsek.
V útoku jsme nedohrávali
nacvičené akce. To bychom už
měli přestat dělat.“
Můžou to být stále ještě
důsledky minulé
sezony?
„Možná opravdu stále ještě
žijeme z minulého ročníku,
ale to není dobře. Všichni si
musíme sáhnout do svědomí,
jestli děláme pro úspěch to
nejlepší.“

O kolik
výher vás
herní výpadky
dky
připravily?
„Špatně jsme hráli
ráli
v Opavě, v Ústí
stí
nad Labem jsme
me
si také nevěděli
li
r a d y.
Ty t o
zápasy jsmee
mohli a měli
li
zvládnout.“
V zápase
ase
proti USK
SK
jste se dlouho
ho střelecky přetahovali
ahovali
s Dušanem Pandulou.
ledovat na
Měl jste čas sledovat
časomíře vaše dostihy?
„Na tabuli se občas
podívám, ale není to tak,

že bych sledoval, kdo má kolik
bodů. Důležité je, jak zápas
dopadne, ne kdo je nejlepší
střelec.“
V domácím prostředí
jste
udrželi
neporazitelnost. C
Cítíte se na
palubovc o tolik
domácí palubovce
lépe, než venku?
„To platí o větši
většině týmů.
Jsme zvyklí nna vlastní
halu, cítíme
cítím podporu
fanoušk
fanoušků. Tak
to ma
mají téměř
všude Nejsme
všude.
výjim
výjimkou
a je
dobře že tomu
dobře,
odpov
odpovídají
naše
domácíí výs
výsledky.“

Foto: Josef Popelka

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„První půlka byla dlouho vyrovnaná. Byla to
taková bodová přetahovaná. Měli jsme problém
s dravostí soupeře. Dobře zahrál Radek Nečas,
který v obraně vymazal Votroubka. Občas jsme měli drobný výpadek
v obraně, ale podařilo se nám to napravit v útoku. Mrzí pouze několik
zbytečných ztrát. Nebýt jich, srazili bychom inkasované body pod
70 bodů. Měli jsme ale docela dobrou úspěšnost ve střelbě, kde jsme si
snad trošku vylepšili sebevědomí do dalších zápasů.“
Kenneth SCALABRONI - USK Praha:
„Domácí byli lepší. My jsme s nimi odehráli dobré
utkání doma. Doufal jsem, že to zopakujeme, ale v
závěru prvního poločasu začal soupeř dobře střílet a
my jsme spadli do propasti. Dvakrát jsme se z ní málem vyškrábali,
ale nezvládli jsme to. Měli jsme problémy s fauly, to byl jeden z našich
problémů. Kromě toho Prostějov dokázal naše střely několikrát
zablokovat. Tolik bloků jsem dlouho neviděl.“

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV

Sport

Házenkářské derby hostí Kostelec
Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Až v předposledním kole první
poloviny ročníku dojde na vzájemné střetnutí dvou regionálních účastníku druhé házenkářské ligy. V sobotu 30. listopadu
od 16 hodin se totiž v kostelecké
městské sportovní hale proti sobě
postaví dosud neporažený domácí výběr a již měsíc a půl čekající
na výhru Sokol II Prostějov.
„Chci vyhrát, pak bychom měli již
sedmnáct bodů. I hráči chtějí Prostějov porazit, takže to bude dramatické a plné emocí. Základem je
nic nepodcenit,“ zmínil kostelecký
trenér Zdeněk Čtvrtníček.
Na zápas se ale osobně velice těší,
nabídne totiž mimo jiné i zajímavý
trenérský souboj, neboť současný
lodivod Kostelce v létě vystřídal
právě nynějšího trenéra Prostějova.
„S Lojzou se znám, jsme velcí kamarádi. Mrzí mě, že mají zraněného
Kosinu, to je jejich ústřední postava.
Teď bude z dálky střílet maximálně
Kozlovský, zbytek půjde dovnitř,“
domnívá se.
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HÁZENKÁŘSKÝ SUMÁŘ 2. LIGY

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Výsledky 9. kola:

Olomoucká Extraliga

Brno „B“ – Kostelec na Hané 30:36 , Hustopeče – Maloměřice
39:35, Olomouc – Telnice 39:26, Sokolnice – Juliánov 38:37, Ivančice
– Kuřim 34:25, Velké Meziříčí – Sokol II Prostějov 32:26.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

Po hlavě. Do regionálního házenkářeského derby chodí hráči zcela naplno.
Foto: archiv
Pln očekávání je i bývalý dlouholetý kostelecký trenér Alois Jurík,
jemuž zatím podzimní část nevychází v barvách Sokola II podle
představ. „Nebude to lehký zápas.
Oni jsou na vítězné vlně a mohou
hrát kompletní, my se potýkáme s
marodkou a bez tří nejdůležitějších hráčů. Věřím, že se semkneme a odbojujeme to,“ netěší ho
aktuálně situace.

Nic to ale nemění na tom, že rozhodně nejede s poraženeckou náladou. „Chci vyhrát, přestože v těžké
roli favorita budou domácí. Beru to
ale jako normální zápas. V Kostelci jsem sice strávil dlouhou dobu
a mám tam spoustu kamarádů, je
to ale sport a nyní jsem na druhé
straně břehu. Bude to mít ale náboj
a očekávám líbivý zápas,“ sdělil
Alois Jurík.


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

Tým
Hustopeče
Olomouc
Kostelec na Hané
Maloměřice
Ivančice
Velké Meziříčí
Sokolnice
Prostějov
Juliánov
SK Kuřim
Telnice
Brno „B“

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
8
6
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1

R
0
3
3
1
1
1
1
1
1
0
1
1

P
1
0
0
2
3
4
5
5
6
7
7
7

S
293:248
260:220
233:207
249:224
240:222
238:244
269:273
240:254
230:252
261:283
237:279
217:261

B
16
15
15
13
11
9
7
7
5
4
3
3

„Výborně chytal celý zápas Honza
Mayer, domácí se navíc snažili
o nátlakovou hru, obranu 2-4 a
osobku na Varhalíka s Bakalářem,
díky čemuž dávali Smékal, Rikan, Godál a Martin Grulich góly
z vyložených situací,“ pochvaloval
si útočnou sílu hostující trenér
Zdeněk Čtvrtníček.
Základem totiž podle něj bylo
odpoutání dvou vysunutých hráčů
soupeře, kombinace proti zbylé
čtveřici a chození do proskoků.
„Dařily se nám i rychlé přechody.
Pilujeme je každý trénink a je vidět
zlepšení,“ pochvaloval si.
Jeho tým praktikoval styl 1-5
s vysunutým Varhalíkem a díky

dostatečné agresivitě si již do půle
vypracoval sedmibrankový náskok. V polovině druhé půle se sice
domácí dvakrát dotáhli na čtyři
branky – 22:26 a 24:28 – víc jim
ale hosté nedovolili.
„Pouze mezi čtyřicátou a padesátou
minutou jsme měli hluché místo.
Vzali jsme si oddechový čas a rozhodli jsme se zpomalit hru, abychom tolik neztráceli míče,“ zmínil
Čtvrtníček.
Cílem Kostelce je díky vydařenému
průběhu podzimu dokončit úvodní
polovinu soutěže do třetího místa,
i proto přemluvil trojici veteránů a
mohl odjet do moravské metropole
v kompletním složení.

KAM NA házenou?
10. kolo, neděle 1. prosince: Kostelec na Hané – Sokol II Prostějov
(sobota 30. listopadu, 16.00) Kuřim – Velké Meziříčí (17.00), Juliánov
– Ivančice (18.00), Telnice – Sokolnice (17.00), Maloměřice – Olomouc
(sobota 30. listopadu, 11.00), Brno „B“ – Hustopeče (19.00).

30:36

Handball KP Brno „B“
Sokol Kostelec na Hané-HK

(13:20)

Rozhodčí: Pluhař - Suchánek. ŽK: 2:2. Vyloučení: 1:3. Diváků:
40. Pětiminutovky: 3:3, 5:7, 7:11, 9:13, 11:15, 13:20, 17:23, 19:24,
22:26, 24:31, 26:32, 30:36.

Sestava a branky Kostelce:
Mayer, Varha – M. Knébl 4, Pavlička 2, P. Knébl, Smékal 6, Bakalář 4, Grulich 4, Říčař, Godál 5, Rikan 2, J. Grepl 1, M. Grepl 1,
Varhalík 7. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
„Slíbil jsem jim, že za to pojedu s nimi na veteránský turnaj a budu hrát. Mně osobně to
ale moc nešlo, zaměřil jsem se
hlavně na obranu a dal jsem jen

jednu branku. Jezdím teď ale s
bývalými hráči na basket, abych
se rozhýbal, a 4. ledna nás čeká
další turnaj v Litovli,“ usmíval se
sebekritický kouč hostí.

Prostějovu došly síly a na Vysočině „shořel“ v obraně

Velké Meziříčí, Prostějov/jim
– Již utkání marně vyhlížení
házenkáři Sokola II Prostějov
druholigové vítězství. Po vydřené
remíze s Olomoucí a porážkách
s Hustopečemi, Sokolnicemi
a Ivančicemi totiž přišel i bezbodový duel s Valašským
Meziříčím. Po první půli to sice
bylo jen o dvě branky, po pauze
však náskok domácích narostl až
na konečný šestigólový rozdíl.
„Vrátili jsme se s prázdnou kapsou. Prohráli jsme ale zaslouženě,
předvedli jsme totiž katastrofální
výkon v obranné fázi. Nečekal jsem
jednoduché utkání a potvrdilo se to,“
hodnotil zklamaný kouč Prostějova
Alois Jurík.

V devátém kole ročníku se musel obejít nejen bez Kosiny, kvůli
zranění postrádal i Štěpána Gazdíka
a v tomto týdnu půjde na vyšetření
k lékaři rovněž Jiří Kozlovský. Ze
spojek tak hostům zůstalo pouze
trio Mikulka-Valach-Michal Jurík.
„Domácí ukázali od začátku, kdo
bude pánem na hřišti, a bolelo to.
V první půli nám dělal problémy
Večeřa, na něhož jsme nasadili osobku, od té doby nastalo zlepšení
a soupeř vedl jen o dvě branky,“
těšila Juríka aspoň úspěšná změna
taktiky.
Jedním dechem ovšem dodal,
že právě první poločas rozhodl o
výsledku. Hosté se totiž dopustili
celkem devíti technických chyb a

právě díky tomuto se zrodil náskok
Velkého Meziříčí. „Ve druhé půli
už spojkám došly síly a okamžitě
to bylo znát. Nepokryli jsme
Matušíka, jenž si udělal z brankáře
cvičný terč a celkem nastřílel
čtrnáct branek,“ smutně konstatoval Alois Jurík.
Zápas na Vysočině se navíc
příliš nepovedl ani jednomu
z
prostějovských
gólmanů,
navíc jim nepomohla ani obrana. „Rozhoduje výkon spojek,
to byl kámen úrazu. Měly jen
třiadvacetiprocentní
úspěšnost
střelby a dopustily se deseti technických chyb z patnácti. Ze střední
vzdálenosti jsme tak nehrozili,“
zanalyzoval příčiny kouč Sokola II.

32:26

TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol II Prostějov

(15:13)

Rozhodčí: Douda - Škroch. ŽK: 2:3. Vyloučení: 2:6. Sedmičky:
3/2:6/5. Diváků: 80. Pětiminutovky: 5:3, 7:3, 9:6, 10:7, 12:11,
15:13, 17:14, 20:18, 23:19, 26:20, 30:24, 32:26.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal - Kozlovský 6, M. Jurík 1, T. Jurík, Jura, Jurečka
4, Ordelt, Münster, Procházka, Šestořád 1, Valach 9, Mikulka 5.
Trenér: Alois Jurík.
Jeho jediným přáním tak je, aby
už byl konec podzimu a hráči
měli prostor dát se zdravotně do
pořádku. „Prakticky jsem ještě
neměl kompletní mančaft, nejprve
mi chyběl Valach, jenž se už začíná

zlepšovat, poté Kosina a nyní
i Gazdík s Kozlovským,“ zrekapituloval marodku zkušený lodivod.
I vlivem tohoto oslabení se tak
Prostějov propadl do spodní poloviny tabulky.

Nad Znojmem vyhrála jen korfbalová rezerva

Prostějov/jim - S padesátiprocentní úspěšností zvládly čtvrté
kolo domácí extraligy mužů
a korfbalové ligy rezerv celky SK RG Prostějov. Zatímco
„áčku“ se nepodařilo navázat
na předchozí domácí výhru
nad slovenskou Prievidzou a
prohrálo se Znojmem o sedm
košů, „béčko“ udrželo nad Jihomoravany poločasový náskok
a připsalo si druhé vítězství v
ročníku.
V souboji „A“-týmů to dlouho
byla vyrovnaná přetahovaná, v níž
měli mírně navrch domácí i hosté.
Celý zápas se hrálo ve vysokém
tempu, kdy ve prospěch Znojma
hovořil rychlý pohyb s kvalitním
zakončením, naopak Prostějov se
díky výškové převaze prosazoval
při doskocích.
„Už potřetí v této sezóně jsme vydrželi ve vysokém tempu se soupeřem asi dvacet minut, kdy jsme
vedli 7:5. Konec poločasu byl už
v silách Znojma, přesto výsledek

8:10 neznamenal konec zápasu,“
hodnotil úvodní půlhodinu hry
trenér domácích David Konečný.
Do druhé půle tak vstupovali jeho
svěřenci se snahou nepřizpůsobovat se rychlosti soupeře, ale hrát
stále svoji klidnou hru. To se ale
zcela nepodařilo a vedení hostí se
zvýrazňovalo až na konečný stav
14:21.
„Bohužel únava znamenala nevyužití několika jasných pozic,
dokonce se na naší straně objevila
i první nevyužitá penalta sezóny.
Naopak Znojmo kontrolovalo
zápas a velký rozdíl ve výsledku
soupeři zajistil hlavně reprezentant Jiří Podzemský, jenž v zápase
zaznamenal devět košů,“ ohlédl se
za zbytkem střetnutí Konečný.

Lužný 1, Nasadilová 1, Šťastná.
Střídali: Snášelová, M. Marek.
Trenér: David Konečný.
Utkání rezerv se již hrálo v poklidnějším tempu, díky čemuž se
Prostějovu dařilo lépe se dostávat
do výhodnějších střeleckých pozic.
Díky jejich proměňování pak domácí téměř atakovali dvacetikošovou
hranici, zastavili se pouhé dva krůčky před ní.
„Ale ani Znojmo nechtělo prohrát
a ve druhé půli začalo dotahovat.
Naštěstí jsme si za stavu 17:16 čtyři
minuty před koncem zápas ohlídali
v obraně a sami dali důležitý koš na
18:16,“ pochválil za zvládnutý závěr
prostějovský kouč David Konečný.
Nedělní dvojutkání tak celkově hodnotil pozitivně, přestože se z domácího prostředí podařilo vytěžit jen
SK RG Prostějov „A“
dva body. „Extraligový zápas jsme
- Modří Sloni Znojmo „A“
zvládli celkem dobře a rozdíl ve
14:21 (8:10)
výsledku je až moc velký vzhledem
Sestava a koše Prostějova: k naší bojovnosti a snaze nedat nic
Lešanská 1, T. Marek 4, Maty- soupeři zadarmo. Zápas ligy rezerv
ášová 1, Vyroubal 5 - Galíček 1, ukázal možnosti v sestavě a kvalitu

náhradníků,“ ocenil.
Potěšitelné tak pro Konečného je,
že si mladíci zaslouží více prostoru
v extralize. „Jsem moc rád, že se
opět ukázali mladí kluci v sestavě a
že celý tým strašně moc chtěl a dřel.
Přesto soupeř měl v sestavě velmi
kvalitní individuality, které zápas
rozhodly,“ poznamenal k extraligovému duelu.

SK RG Prostějov „B“
- Modří Sloni Znojmo „B“
18:16 (12:7)
Sestava a koše Prostějova: Lešanská 1, Nasadilová 3, T. Marek 2, M.
Marek 1 – Snášelová 1, Schönfeldová 2, Šnévajs 5, Lužný. Střídali:
Šťastná 1, Vyroubal 2, Galíček. Trenér: David Konečný.

Průběžná tabulka České korfbalové extraligy:
1. VKC Kolín
2. KCC Sokol České Budějovice
3. KK Brno
4. Modří Sloni Znojmo
5. SK RG Prostějov
6. SKK Dolphins Prievidza

4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
3
4

97:63
91:75
86:78
75:74
70:93
68:104

8
6
4
4
2
0

Průběžná tabulka Korfbalové ligy rezerv:
1. KCC Sokol České Budějovice
2. VKC Kolín
3. KK Brno
4. SK RG Prostějov
5. Modří Sloni Znojmo
6. SKK Dolphins Prievidza

4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
3
4

103:57
71:61
80:55
59:76
60:71
47:100

Domácí
Jiřina Black Bears Prostějov
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Pitbulls Prostějov
Vetřelci Prostějov
Hanácká šipka Olomouc

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Ajta Krajta Hrabůvka
Zavadila o jedličku Čechovice
Atlant Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

BD BH LD
10
8
22
14
4
28
neznámo v době uzávěrky
10
9
22
7
11
19
neznámo v době uzávěrky

LH
22
13
22
24

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 7. kole

Kostelec pokračuje v podzimní jízdě, „vyplenil“ i Brno

Brno, Prostějov/jim – V nejsilnější
možné sestavě odjeli kostelečtí
házenkáři na palubovku Brna
„B“ a odměnou jim byl návrat
s plným počtem dvou bodů.
V sestavě tak nechyběla trojice
Marcel Knébl, Pavel Knébl, Roman Bakalář, poprvé v ročníku
se pak mezi ně zařadil i Radek
Godál.
Domácí se sice rychle ujali vedení
2:0, Kostelečtí ale svého soupeře
do trháku nepustili a brzy srovnali.
Od stavu 4:3 pro domácí se jim
pak podařila čtyřbranková série a
domácí se od této chvíle až do konce
duelu nepřiblížili na méně než dvě
branky.

Kolo
7
7
7
7
7
7

8
6
4
4
2
0


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

Tým
Atlant Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Pitbulls Prostějov
Miagi Mohelnice
Zavadila o jedličku Čechovice
Ajta Krajta Hrabůvka
Vetřelci Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
Pánvičky Uničov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Jiřina Black Bears Prostějov
Hanácká šipka Olomouc

Kol V VP R PP
7 7 0 0 0
7 3 3 0 0
7 4 1 0 1
7 5 0 0 0
7 4 0 0 2
6 3 0 0 1
7 3 0 0 0
6 2 1 0 0
6 2 0 0 1
7 1 0 0 0
7 1 0 0 0
6 0 0 0 0

P
0
1
1
2
1
2
4
3
3
6
6
6

K Skóre
0 83:43
0 77:52
0 76:52
0 70:56
0 77:51
0 64:45
0 58:68
0 49:60
0 55:54
0 42:84
0 41:85
0 33:75

Legy Body
188:121 21
176:139 15
176:134 15
172:147 15
184:135 14
159:118 10
152:162
9
121:142
8
132:134
7
114:191
3
118:194
3
93:168
0

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
7
7
7
7
7
7

Domácí
Fénix Prostějov
Asi Prostějov
Darts Držovice
O tečku Prostějov
Orli Kojetín
Twister Kroměříž

Hosté
Mexičani Čelčice
Brablenci Kojetín
Seniors Hamry
KRLEŠ Kralice na Hané
V Zeleném Prostějov
Rafani Čelčice

BD BH LD
7
11
20
6
12
17
15
3
33
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky

LH
24
28
10

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 7. kole

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

Tým
Orli Kojetín
V Zeleném Prostějov
Brablenci Kojetín
Darts Držovice
Twister Kroměříž
Asi Prostějov
O tečku Prostějov
Mexičani Čelčice
Fénix Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

Kol
6
6
7
7
6
7
6
7
7
6
6
7

V
6
6
5
5
4
4
2
2
2
1
0
0

VP R PP
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0

P
0
0
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7

K Skóre
0 79:29
0 75:33
0 73:54
0 76:50
0 71:37
0 71:55
0 54:55
0 51:76
0 52:74
0 44:65
0 37:71
0 21:105

Legy Body
178:84
18
170:97
18
173:138 16
178:129 15
157:98
12
164:139 12
120:131
8
130:175
8
140:171
6
114:150
4
102:163
0
71:222
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
7
7
7

Domácí
Pávi Bedihošt
Soběsuky 49
Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
U Žida Ivanovice na Hané
Fe-MAT Čehovice
Capa U Jedličky Čechovice

BD BH LD LH
5
13
14
29
11
7
26
19
neznámo v době uzávěrky

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 7. kole

1
2
3
4
5
6
7

Tým
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané
Skalní Na Nové Doloplazy
Fe-MAT Čehovice
Žabáci Ivanovice na Hané
Pávi Bedihošt
Capa U Jedličky Čechovice

Kol
6
6
6
6
5
6
5

V
5
4
4
2
2
1
1

VP R PP
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0

P
1
2
2
3
3
4
4

K Skóre
0 61:47
0 61:47
0 60:48
0 51:58
0 41:49
0 49:60
0 38:52

Legy Body
140:115 15
144:111 12
140:118 12
129:144
7
102:115
6
115:143
5
100:124
3

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
Retro Bulldogs Brno
FbC Playmakers Prostějov

6:5

(0:3, 3:2, 2:1)

Branky Prostějova: 21. Čmela (Fojt Z.), 31. Čmela (Fojt Z.),
32. Fojt Z (Čmela), 50. Bouda (Fojt Z.), 57. Hloch J. (Hloch K.).
Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 30.
Sestava Prostějova:
Panák – Ťuik, Kováč, Páleník, Hloch K, Hloch J – Žák, Zakopal, Fojt
M, Fojt Z, Čmela – Vydržel, Bouda, Hrubý. Trenér: Pavel Kubíček.

EMKOCASE Gullivers Sokol Brno I
FbC Playmakers Prostějov

6:8

(2:4, 3:0, 1:4)

Branky Prostějova: 10. Kováč (Hloch J), 13. Čmela (Fojt M), 17.
Fojt Z (Hrubý), 20. Kováč, 42. Hloch J (Ťuik), 45. Fojt Z (Žák), 50.
Čmela (Fojt Z), 51. Fojt Z (Čmela). Vyloučení: 0:5 navíc Čmela
osobní trest 10 minut. Využití: 2:0. Diváků: 25.
Sestava Prostějova:
Krátký – Fojt M, Žák (Vydržel), Fojt Z, Čmela, Hrubý – Ťuik,
Kováč, Hloch K, Hloch J, Páleník. Trenér: Pavel Kubíček.

FLORBALOVÍ PLAYMAKEŘI PŘIVEZLI Z BRNA TŘI BODY

Brno, Prostějov/mif - Do sobotního zápasu Playmakeři vstoupili
opět stejnou nohou jako v posledních utkáních. Dvě minely Prostějova poslaly Retro do vedení, navíc
když za špatné střídání hostů využil
povedenou střelou přesilovku Kostka, zdálo se, že je o bodech klasicky
rozhodnuto v úvodu. Prostějov však
na druhou třetinu přeskupil složení,
což jim značně pomohlo. Najednou
jich bylo plné hřiště a přicházely
nejen šance ale i góly. Ten první po
parádní akci na jeden dotek zakončil Čmela. Prostějov byl aktivnější,
jenže ho v zápasu často brzdilo
vyloučení. Domácí se tím dostali
ke hře, a když využili přesilovku, a
třetí hrubici hostů, drželi zápas na
první pohled jasně v rukou. Jenže na

hřišti to moc výsledku neodpovídalo. Playmakeři aktivním přístupem
a velmi dobrým presingem nutili
soupeře k bezduchému vyhazování
a chybám. Čmela ještě po parádní
akci Zdeňka Fojta odmítl snížení, za
to o dvě minuty později už přeci jen
rozvlnil síť. Navíc o minutu později
našel Čmela úplně volného kapitána
Hanáků Zdeňka Fojta, který už neměl problém zakončit přesně. Pak
na řadu přišla chvíle prostějovského
útočníka Marka Boudy, který v první ze svých nesčetných šancí pálil
tutovky jak na běžícím pásu, a tak
stav před posledním dějstvím zůstal
nezměněn. Úvod pokračoval v tlaku
hostů. Výborným presem a aktivním napadáním dostávali Brňany
hosté pod pořádný tlak. V obrovské

příležitosti stál Milan Fojt, jenže jeho
střelu vytáhl zázračně brankář Tlaskal. Varování Buldokům nestačilo.
Standartku sehráli Playmakeři jak z
učebnice a Marek Bouda trefil úplně prázdnou bránu. O chvíli později
nebylo daleko od srovnání, Páleníkova střela však jen těsně minula
svůj cíl. Prostějov toužil po vyrovnání, proti však byla muška Marka
Boudy, který hned dvakrát stál sám
před brankářem. Ležícího Tlaskala
ale ani jednou nepřekonal. Buldoci
fyzicky odpadli a tak bylo jasné, že
chtějí zápas ubránit. Přesto využili
zaváhání v prostějovských řadách,
když se ze vzduchu šťastně prosadil
Mlejnek. O chvíli později museli navíc Hanáci čelit dalšímu oslabení, ve
kterém však bratři Hlochové snížili

na rozdíl gólu. V závěru přišel tlak,
v další vyložence stál Bouda, ale
tomu dnes střelecký prach zvlhl.
Playmakeři to zkoušeli ještě v šesti.
Vyrovnat mohl v dobré příležitosti
Zakopal, jenže neproměnil a tak
Playmakeři odjíždí bez bodu.
„Zápas rozhodl úvod. Soustředili
jsme se na to, ale bohužel zas došlo
na nejhorší. Od druhé třetiny jsme
soupeře přehrávali, ovšem chyběly
v jasných šancích branky a ty nás
dnes stály nakonec i všechny body,“
shrnul smolné utkání trenér Pavel
Kubíček.
Ačkoliv Playmakeři v neděli
před polednem proti Guliverům
zaspali úvod, zvládli odvrátit mizérii prvních třetin. Obrat zařídil
dvěma góly Kováč, po něm se pro-

sadil kapitán Hanáků Zdeněk Fojt
a Libor Čmela. Druhá část patřila
domácím. Playmakeři usedávali na
trestnou lavici jak na střídačku, což
Brňanům bodlo. Z přesilovky se
prosadila opět nová posila Guliverů
Kredeatus, který trefil z úhlu míček
do brankáře hostů. O vyrovnání se
postaral smolně Ťuik, který srazil
přihrávku až za záda překvapeného prostějovského brankáře. Obrat
domácí dokonali následně, když se
znovu z obrovské dálky prosadil
Kredatus. Prostějov se v závěru
třetiny sice probral a začal zaměstnávat brankáře domácích, jenže
žádná střela nebyla až tolik přesná,
aby mohla změnit stav. Playmakeři
v poslední části pokračovali v trendu vyloučených, čehož Brno vyu-

žilo druhou trefou v přesilovce. Pak
se ke slovu dostal zejména kapitán
hostujícího celku, který si doslova
pohrával s obranou Guliverů. O
snížení se ale postarala jiná pětice
Prostějova, to když Ťuikovu střelu
šikovně tečoval Jan Hloch. Pak už
začalo představení hostujícího hráče
s kapitánskou páskou. Ten nejprve
v úniku prostřelil brněnského brankáře, následně vymotal trojici protihráčů a nekompromisně srovnal.
A když vymotal obranu domácích
zanedlouho znovu, poslal Čmelovi
nabídku, která se neodmítá. Opaření domácí se marně hledali, naopak
Čmela, našel osamoceného Zdeňka
Fojta a ten uklidil míček v poklidu
do sítě. Playmakeři pak zažívali doslova peklo. Po vyloučení Páleníka

a po něm i Čmely čelili dvojnásobné přesilovce. Trojice Prostějovanů
však toho soupeři moc nedovolila.
Kompaktní obranný val blokoval
pokusy domácích, jenž se trochu
zoufale snažil střílet ze všech pozic.
V závěru domácím nepomohla ani
hra bez brankáře. Největší šanci tak
měl nejprve Páleník a po něm Kováč, kteří netrefili prázdnou bránu
z pěti metrů. Prostějov tak konečně
dokázal vyhrát.
„Dnes jsme přežili úvodní část, která nám svazovala už dlouho ruce.
Ačkoliv byl soupeř v prostřední
části lepší a měl nakročeno k výhře,
dokázali jsme je v závěru vytrestat.
Tentokrát jsme střelecky nevyhořeli,
což rozhodlo,“ řekl spokojený prostějovský kouč Pavel Kubíček.

Volejbal
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Prostějovské volejbalistky na domácí scéně stále bez zaváhání kytičky
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PVK OLYMP PRAHA

KDO Z KOHO: „AGELKY“ PROTI SCHWERINU O CEV CUP!

VK AGEL PROSTĚJOV

Nastává zápas pravdy, jenž musí VK v úterním večeru na domácím hřišti vyhrát

Čas: 1:43 hodin
Rozhodčí: Labašta a Marschner.
Diváků: 200
1. set: 27:25 29 minut 2. set: 20:25 26 minut
3. set: 19:25 25 minut 4. set: 20:25 25 minut

Sestava Olympu Praha:
Halbichová, Hodanová, Sládková, Kvapilová, Mlejnková, Mudrová, libero
Dostálová – Kopecká, Škrampalová, Jančaříková. Trenér: Stanislav Mitáč.

Prostějov/son

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš
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Připraveny byly:
Soares, Markevich

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK PRECHEZA PŘEROV

Čas: 0:58 hodin
Rozhodčí: Hudík a Labašta.
Diváků: 350
1. set: 25:16 18 minut
2. set: 25:11 19 minut
3. set: 25:14 21 minut
miinu
n t

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Markevich
Malesevic

Borovinšek
Carter

Postup ze základní skupiny do play off 2014 CEV
DenizBank Champions League Women leží pro
volejbalistky Prostějova příliš vysoko. Konkurence
velice silných celků Istanbulu a Cannes jim totiž
od samotného losování nedávala příliš reálnou
šanci na úspěch. Přesto je však stále o co hrát.
V sázce zůstává přesun ze třetího místa grupy
„D“ do čtvrtfinále CEV Cupu, o který si to ženy
VK AGEL rozdají ve dvou přímých soubojích s německým SC Schwerin. První z obou vzájemných
duelů uvidí Městská hala Sportcentra DDM v úterý 26. listopadu od 18.00 hodin.
Úřadující mistryně UNIQA
extraligy i bundesligy ve
svých úvodních zápasech
nejvyššího evropského poháru
2013/14 shodně nestačily
na Eczacibasi ani RC, jimž
podlehly bez zisku jediného
setu. Tím pádem mají papírově
srovnatelní rivalové úplně stejnou
výchozí pozici s tím, že dvojboj
o bronzovou příčku zahájí
v domácím prostředí Prostějov.
Což by mohlo znamenat určitou
výhodu, leč jedině v případě
zítřejšího vítězství...
„Rozhodovat o výsledku ale bude
hlavně aktuální výkon jak náš,
tak soupeře. Při vší úctě k němu
jednoznačně jde o nejhratelnější
družstvo ve skupině, které při
odvedení kvalitní práce můžeme
porazit. To se o Istanbulu ani
Cannes rozhodně říct nedá,
ti jsou úrovní svých hráčsky
nabitých kádrů někde jinde. Proti
Schwerinu teď konečně přichází

Pořadí
bundesligy
po 6. kole

přihrávky budeme potřebovat
i solidní obranu jak na síti, tak
v poli,“ uvědomoval si Čada.
Zatímco jeho ekipa jasně vládne
probíhající české extralize,
Schwerin je v aktuálním pořadí
bundesligy až pátý. „Něco to
může napovídat, jenže německá
elitní soutěž je pochopitelně
mnohem silnější než ta naše, což
je nutné brát na vědomí. Pravda se
stejně ukáže až na hřišti,“ zmínil
Čada. Podstatným faktorem je
rovněž to, že k přesunu do CEV
Cupu ze třetí pozice ve skupině
bude asi nutné nadcházejícího
soka zdolat nejen doma, ale
následně též venku. Nejhorší
celek ze třetích míst všech šesti
základních grup Champions
League totiž vypadne ze hry, tři
nebo čtyři získané body by tedy
nemusely stačit.
„Tohle však zatím vůbec neřešíme
a soustředíme se pouze na nejbližší
utkání v naší hale. Musíme zvítězit,

no a pak se uvidí,“ zdůraznil
zkušený kormidelník VK AGEL.
Zajímavým faktorem se
mohou stát diváci. „Asi ještě
víc než v jiných střetnutích bude
pro úspěšný výsledek klíčová
podpora našich příznivců
a dobrá atmosféra, kterou
můžou děvčatům vytvořit. Proto
vyzýváme všechny fanoušky,
ať šestadvacátého večer
nechybí v hledišti Sportcentra
DDM a povzbuzují opravdu
na maximum,“ doplnil Petr
Chytil, předseda správní rady
prostějovského klubu.

Jeviště je nachystané,
opona se zvedá a lákavé
představení začíná.
Ať stojí za to!
Představení úterních soupeřek
SC Schwerin a průběžné
statistiky najdete na straně 31

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

1. Drážďany 14 bodů, 2. Vilsbiburg 12, 3. Wiesbaden 12,
4. Aachen 11, 5. Schwerin 9,
6. Postupim 8, 7. Münster 8,
8. Stuttgart 6, 9. Thüringen 6,
10. Berlín 4, 11. Hamburk 0.

Tým je tak na bitvu podzimu kompletní

Sestava PŘEROVA:
Pavelková, Holičová, Skřičková, Dedíková, Langová, Nucová, libero
Radivojevičová. Střídaly: Šípová, Štindlová, Šťastná.
Trenér: Leopold Tůma.

Doh
hráávk
ka 4. kollo: Ol
Olymp Praha
h - Prostěj
ějov 1:33 (2
(255, -20
20, -19
19, -20
20)).
Nejvíce bodů: Kvapilová 19, Sládková 13, Mlejnková 12 - Carterová 19,
Kossányiová 15,, Borovinšeková a Maleševičová ppo 12,, Steenbergenová 10.
9. kolo: Olymp Praha - Šternberk 3:0 (14, 26, 13). Nejvíce bodů:
Kvapilová 15, Hodanová 11, Sládková a Mlejnková po 10 - Holásková
a Ticháčková po 7, S. Janečková 6 * Ostrava - SG Brno 3:0 (13, 14, 22).
Nejvíce
j
bodů:: Starzyková
y
21, Polášková, Nachmilnerová a Zemanová po
7 - Hudylivová 10, Šimáňová 9, Hrazdírová 8 * Prostějov - Přerov 3:0 (16,
11, 14). Nejvíce bodů: Steenbergenová 14, Carterová 12, Markevičová 9 Dedíková 8, Langová a Holičová ppo 6 * Olomouc - Slavia Praha 3:0 ((11,,
17, 20). Nejvíce bodů:: Napolitano Šenková 18, H. Kojdová 9, Murčinková
7 - Ančincová 8, Vinecká 7, Hanzlová 6 * KP Brno - Frýdek-Místek 0:3
(-30, -16, -18).

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. Prostějov

Z

V

P

Sety

Míče

Body

9

9

0

27:2

724:491

27

2. Olomouc

10

8

2

26:8

816:661

23

3. Olymp Praha

9

7

2

22:8

713:591

21

4. Frýdek-Místek

9

5

4

18:13

704:652

16

5. KP Brno

9

5

4

17:16

701:707

15

6. Ostrava

9

5

4

17:17

708:710

15

7. Šternberk

9

4

5

13:17

625:663

12

8. Přerov

9

2

7

10:22

640:743

6

9

1

8

7:24

585:744

3

10

0 10

0:30

496:750

0

9. Slavia Praha

Ve střehu. Prostějovské volejbalistky musejí v utkání pravdy zůstat
v neustálé pozornosti.
Foto: Josef Popelka

Tatsiana Markevich se uzdravila a hrála
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Trenérská dvojice: Střídaly: Hutinski, Soares
Miroslav ČADA
Připraveny byly:
a Ľubomír PETRÁŠ Růžičková, Melicharová, Kossányiová

10. SG Brno

bitva, v níž lze objektivně uspět.
A já pevně věřím, že to
zvládneme,“ poznamenal
pro Večerník Miroslav Čada,
hlavní trenér prostějovských
volejbalistek.
Podmínkou však je dobrá,
vyvážená a po celé střetnutí stabilní
hra bez větších výpadků. Dokáže
dosud nevyrovnané „vékáčko“
něco takového předvést? „Veškeré
úsilí směřujeme k pozvednutí
výkonnostiavyladěníformyprávě
na Schwerin. Vím, že musíme být
stoprocentně nachystaní herně
i takticky, k čemuž směřujeme
celou přípravu,“ ujistil Čada.
Za výhodu považuje lodivod
VK Agel fakt, že německý
celek nemá na soupisce žádné
vyložené hvězdy schopné svou
individuální drtivostí samy
rozhodovat vyrovnané mače.
„Samozřejmě do jejich kádru patří
spousta kvalitních volejbalistek,
ovšem na skutečnou extratřídu
stejně jako my ekonomicky
nemají. Půjde o to, kdo ve

vzájemných střetnutích lépe
eliminuje silné zbraně protivníka
a naopak prosadí své přednosti.
Z taktického hlediska raději nechci
zacházet do žádných podrobností,
ale jak už jsem řekl: připravenost
z naší strany bude maximální,“
zopakoval prostějovský trenér.
S nejlepším německým
kolektivem posledních let
přicestují na Hanou i dvě
plejerky, které ještě v minulé
sezóně nastupovaly za
prostějovský VK Agel. Jde
o univerzálku Saskii Hippe
a slovenskou blokařku
Veroniku Hrončekovou.
Celkově tvoří národnostně pestrý
výběr SC hráčky z šesti různých
zemí včetně Brazílie (smečařka
Lousi Souza Ziegler), Srbska
(nahrávačka Danica Radenkovič
a blokařka Ivana Isailovič), Finska
(smečařka Pauliina Vilponen
a blokařka Laura Pihlajamäki)
či Kamerunu (smečařka Laetitia
Moma Bassoko).
Oproti předchozímu ročníku došlo
ve složení týmu k mnoha změnám,
stejně jako u prostějovské družiny.
Obě družstva tudíž potřebovala
nějaký čas na sehrávání a právě
nyní pro ně končí doba hájení,
kdy ještě bylo možné tolerovat
určité nedostatky ve sladění
kolektivu. Teď přichází klíčové
chvíle, takzvané zápasy pravdy!
„Je potřeba, abychom zúročili
hodiny poctivé tréninkové práce
a v nejdůležitějších okamžicích
předvedli komplexní výkon.
Kromě dobrého servisu,
úspěšného útoku a spolehlivé

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru 3:0
a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

Foto: Josef Popelka
Prostějov/son - Jednou z nejlepších zpráv před zítřejším veledůležitým soubojem v evropské Lize mistryň proti SC Schwerin je
zdravotní kompletnost žen-

stva VK AGEL. Běloruská
smečařka Tatsiana Markevich (na snímku) se totiž
vyléčila ze svého zranění
a prostějovské družstvo tak
půjde do podzimního šlágru
v plné síle!
Pětadvacetiletou blondýnku
již delší dobu trápil natržený břišní sval, kvůli kterému
celý poslední měsíc absentovala. Léčba však zabrala natolik, že v uplynulém týdnu
mohla nastoupit do zápasů na
Olympu Praha i doma s Přerovem. „V Praze střídala jen
do zadního postavení místo
Andrey Kossányiové, naopak v sobotu proti Přerovu
už jsme Tánin aktuální stav
testovali v plném zatížení.
A zkouška dopadla dobře,
což je výborná zpráva,“ rado-

val se kouč našich volejbalistek Miroslav Čada.
Návrat Markevich do sestavy však zapůsobil též
opačným směrem, neboť
trenér musel ve výše zmíněných střetnutích poslat ze
širokého
třináctičlenného
kádru vždy jednu svěřenku na tribunu. Ve čtvrtek
i v sobotu tohle opatření postihlo Kateřinu Kočiovou.
„Není to moc příjemné, ale nedá
se nic dělat. Na druhou stranu
je početnější soupiska výhodou, hlavně na smečařském
postu panuje větší konkurence.
A když si vzpomenu na loňskou
sezónu s velkou marodkou, jež
nám dost komplikovala situaci,
je současný stav věcí rozhodně
mnohem pozitivnější,“ přemítal
Čada.

Teď jde o jediné: aby tuto výchozí pozici „Agelky“ přetavily
v kýžené vítězství nad úřadujícími šampiónkami Německa.
Jestli se to povede může velmi
ovlivnit hned začátek duelu,
který letos „vékáčko“ většinou
trochu prospává. „Je pravda, že vstupy do zápasů nám
v probíhajícím ročníku nějak nevycházejí. A taky je
pravda, že proti Schwerinu
potřebujeme kvalitní výkon hned od prvních míčů.
V tomto směru by měla zafungovat maximální motivace
i soustředěnost,“ věří před úterním mačem lodivod prostějovských volejbalistek.
Jenže zároveň nesmí jeho
ovečky podlehnout tlaku
extrémní důležitosti dlouho
očekávaného mače. „Holky

nesmí být překrvené, což je
někdy úplně nejhorší. Proto
je bezprostředně před utkáním
budu spíš uklidňovat a opakovat základní pokyny, aby je co
nejvíc dokázaly plnit,“ věděl
Čada, na co se zaměřit.
Právě taktika bude v úterním
večeru pravděpodobně hrát klíčovou úlohu. „Tým SC máme
dokonale přečtený, sehnali
jsme snad deset videozáznamů z jeho střetnutí v poslední
době. Děvčata budou mít veškeré potřebné informace a půjde jen o to, nakolik je dokážou
použít a promítnout do dění na
hřišti. Já jsem přesvědčený, že
pokud tohle z větší části zvládnou a coby kolektiv podáme
solidní týmový výkon, máme
na vítězství,“ uzavřel Miroslav
Čada v optimistickém tónu.

Druhou polovinu základní části extraligové soutěže
otevřou ženy VK sobotním zápasem proti Ostravě
Prostějov/son - První půlku
dlouhodobé fáze UNIQA extraligy ČR 2013/2014 zvládly
prostějovské
volejbalistky
z výsledkového hlediska výborně, když neztratily ani
bod. Stejně suverénním
způsobem chtějí nakročit
i do druhé poloviny základní
části, což představuje nedat
v desátém kole soutěže žádnou šanci Ostravě. Ta se na

kurtu Sportcentra DDM Prostějov představí tuto sobotu
30. listopadu od 17.00 hodin.
V úvodním vzájemném duelu,
který otevíral celou letošní sezónu, „Agelky“ doslova smetly celek TJ na jeho palubovce
drtivým poměrem míčů 75:30!
Z tohoto direktu se však Severomoravanky dokázaly otřepat a v dalším extraligovém
programu naopak dost čeřily

vodu. Hned ve druhém dějství
senzačně zvítězily 3:1 v Olomouci, později získaly cenný
bod za těsnou porážku 2:3 na
KP Brno a doma přemohly
Frýdek-Místek 3:2, nemluvě
o dalších výhrách nad Slavií
Praha i v Přerově shodně 3:1.
„Všechny tyto výsledky napovídají, že Ostrava rozhodně
není tak slabá, jak by mohl
napovídat náš říjnový zápas,

který jsme absolvovali na jejím hřišti. Tehdy jsme podali
dobrý výkon a soupeř naopak
velmi špatný, proto se zrodil
takový debakl. Tentokrát očekávám podstatně větší odpor
týmu, který usiluje o horní
patra tabulky a nabral nemalé
sebevědomí. Což také před
utkáním zdůrazním holkám,
aby nic nepodcenily,“ řekl
před nadcházejícím soubojem

na tuzemské scéně kouč VK
Prostějov Miroslav Čada.
Jeho svěřenky navíc půjdou
do sobotního mače po hodně náročném týdnu s úterní
bitvou Champions League
se Schwerinem a čtvrtečním
střetnutím Českého poháru
v Brně (čtěte na straně 31).
„S tím si však musíme bez
problémů poradit,“ nehledal
Čada žádné omluvy.

Volejbal, tenis

Stupňovaným výkonem „Agelky“ otočily těžké utkání
na pražském Olympu, jež se pro ně nevyvíjelo dobře

Bodový vývoj - první set:
0:1, 2:1, 4:2, 5:3, 5:6, 6:9, 14:9,
16:11, 16:14, 17:19, 19:19,
21:22, 23:22, 25:24, 27:25.
Druhý set: 3:3, 3:5, 5:5, 6:11,
8:11, 9:14, 14:15, 14:18, 16:18,
16:20, 18:20, 18:22, 19:24,
20:25. Třetí set: 0:3, 3:6, 9:6,
9:11, 13:14, 13:17, 15:17, 16:20,
17:23, 19:23, 19:25. Čtvrtý set:
0:1, 2:1, 2:4, 3:6, 7:9, 7:11, 9:11,
9:13, 11:13, 13:14, 14:16, 16:16,
18:18, 18:20, 20:21, 20:25.
Praha, Prostějov/son - Přímá
bitva dvou aktuálně nejlepších
týmů UNIQA extraligy žen na
půdě Olympu Praha vyzněla po
dost vyrovnaném boji pro favorizovaný VK Agel Prostějov. Úřadující mistryně z Hané se však na
tříbodové vítězství hodně nadřely, neboť jako obvykle v letošní
sezóně váhavěji odstartovaly a až
postupem času svůj výkon zlepšovaly. Jen díky tomuto hernímu
progresu nakonec nelehký duel
zvládly, což jim zajistilo zvýšení
odstupu v čele průběžného pořa-

dí elitní české soutěže 201320/14.
Počáteční trable s přihrávkou proti dobrému podání PVK poslaly
domácí do vedení 4:2, které však
„Agelky“ rychle otočily hlavně zásluhou výborných bloků
(5:6, 6:9). Jenže soupeřky hned oplatily stejnou mincí, když lídr tabulky
nedokázal zkrotit servis Mudrové
a šňůra sedmi bodů za sebou razantně změnila skóre na 13:9! Prostějovské družstvo nejvíc trápily četné
nepřesnosti v mezihře, jejichž vinou
se nedařilo proměnit řadu slibně
rozjetých výměn. To Olymp využíval svých možností produktivněji,
a proto vedl už 16:11. Teprve za
tohoto hrozivého stavu „vékáčko“
zabralo a protivníkovi rychlostí
blesku vzalo vítr z plachet obratem
na 17:19. Stačilo skvělé podání Steenbergen, spolehlivý útok, kvalitní
obrana a nedělat chyby. Bohužel
poslední podmínku holky v dramatickém závěru vstupní sady nesplnily, což byl klíčový důvod výsledku
27:25 a vedení 1:0 na sety, z něhož
se těšil domácí Olymp.
Pražský kolektiv poháněla velká
nabuzenost, kterou ve vzájemných
bitvách s úřadujícími šampiónkami
ČR tradičně má. I zásluhou téhle
motivace držel také zkraje druhé
části krok, než Agelky při servisu
Vincourové udeřily pětibodovou
sérií (6:6 na 6:11). Do té doby ma-

ximálně nebezpečné vicemistryně
se najednou opakovaně dopouštěly
vlastních hrubek a konečně to vypadalo na počínající prostějovskou
pohodu. Udržet ale výkon na stabilně vyšší úrovni VK nevycházelo, tentokrát za to mohl výpadek
s příjmem (9:14 na 14:15). Naštěstí
sokyně pro změnu neudržely herní
euforii z prvního setu a pod rostoucím tlakem Čadovy ekipy musely
kapitulovat - 20:25 a 1:1.
To už se prostějovský tým dostával do optimálnějšího tempa, což
demonstroval vydařeným startem
do třetího dějství (0:3). Jenže opět
přišel naprosto zbytečný zkrat v podobě mizerného úseku na přihrávce
a z toho pramenícího zvratu domácích z 3:6 na 9:6! Favorit tedy zase
musel dohánět nečekané manko, leč
povedlo se mu to okamžitě téměř
stejně dlouhým kontrem bodů na
9:11! Hrál se zkrátka poněkud bláznivý zápas… Až v následující pasáži se oboustranně ztrátovalo, načež
Čadova parta odskočila (13:14 na
13:17) a získanou výhodu si již nenechala vzít - 19:25 a 1:2.
Vzdor ne právě řídkým nepřesnostem fandové celkově sledovali
pěkný a nadmíru zajímavý volejbal
s mnoha dlouhými, pohlednými
výměnami. Olympačky přitom
naposledy vedly v úvodu čtvrtého
dílu (2:1), poté se naplno projevila

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:

„Viděli jsme pohledné i napínavé utkání. Přestože jsme prohráli 1:3, tak si
myslím, že to byl jeden z nejlepších našich letošních výkonů. Proti Prostějovu
se nám hraje lépe než proti týmům, kdy musíme potvrzovat roli favorita. Dnes
byl náš výkon zpočátku velmi dobrý, ale postupně klesal hlavně na smeči.
V bodových situacích jsme nedokázali úspěšně zakončovat, zatímco podání
i přihrávka byly vyrovnané a výrazně lépe jsme blokovali.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Během úvodního setu jsme špatně útočili, domácí výborně bránili a my z toho měli problémy na přihrávce. Postupně jsme však zlepšeným příjmem i útokem soupeře přehráli. Olymp lépe blokoval, ale byl výrazně horší v útoku. My
jsme úspěšně zakončovali hned čtyřmi hráčkami Borovinšek, Steenbergen,
Carter i Kossányiovou, zatímco od protivníka tohle nehrozilo.“
síla AGELu. Naše téměř precizně
šlapající děvčata prchnula na 3:6,
svůj náskok bez větších problémů
hájila a spěla k nervy vykoupenému vítězství s klidnějším závěrem.
Leč bez komplikací se to nakonec
neobešlo, neboť VK znova promarnil několik příležitostí předčasně rozhodnout a dovolil rivalkám
návrat do střetnutí (9:13 na 16:16).
Definitivní zlom tak nastal až od
skóre 18:18 ve finálním partu vzrušujícího mače, který lépe zvládla
přece jen jistější hostující družina
– 20:25 a 1:3.
„Soupeř podal uvolněný výkon,
velmi odvážný, především dobře
bránil v poli. V prvním setu jsme

měly problémy v jednom postavení, což ovlivnilo celou sadu, kterou
jsme pak v koncovce nezvládly. Ve
zbytku zápasu už jsme však dominovaly hlavně útokem, což rozhodlo o výsledku,“ konstatovala po
střetnutí Solange Soares, kapitánka
VK AGEL Prostějov. V totožném kontextu se neslo i vyjádření
lídryně domácíhou souboru. „Proti
velkému favoritovi jsme odehrály
vydařené utkání. Soupeře jsme porazily v prvním setu, ale v dalších
už bohužel držely krok pouze do
koncovek, ve kterých byl Prostějov
vždy lepší a zaslouženě zvítězil,“
uvedla za PVK Olymp Praha Iveta
Halbichová.

Oslabený Přerov neměl v Prostějově žádný nárok,

bylo to jednostranné derby

duchu. Volejbalistky Prostějova
v devátém kole UNIQA extraligy
ČR 2013/2014 přejely s oslabením
bojující PVK Přerov nemilosrdně
vysokým poměrem a v dosavadním průběhu soutěže nadále ztratily jen dva sety, což je suverénně
drží v čele.
Bodový vývoj – první set: Úvodní sadu rozhodl hned její
6:0, 9:3, 9:5, 11:5, 13:6, 14:9, začátek. Domácí tým okamžitě
16:9, 18:10, 19:12, 22:12, získal výrazný náskok 6:0, který
22:16, 25:16. Druhý set: 4:0, v dalším průběhu udržoval
6:1, 7:3, 10:3, 14:4, 17:5, 19:6, a následně ještě zvyšoval. Herní
20:10, 24:10, 25:11. Třetí set: dominanci „Agelek“ narušil pouze
0:3, 2:3, 3:5, 5:5, 7:6, 9:7, 14:8, jeden čtyřbodový výpadek (22:12
na 22:16), jinak lídryně tabulky
14:11, 19:12, 22:13, 25:14.
kralovaly po všech stránkách
Prostějov/son - Střet dvou hanáck- a po výhře 25:16 se těšily ze zisku
ých kolektivů se na rozdíl od prvního setu - 1:0.
některých vzájemných duelů mi- Druhá část odstartovala velmi
nulé sezóny nesl v jednoznačném podobně (6:1) a tentokrát navíc
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PVK čelil prostějovské převaze ještě
méně, neboť se mu přestaly dařit,
do té doby vcelku úspěšné, bloky.
Útočné síle „vékáčka“ z pestrých
kombinací tak nic nestálo v cestě,
dokonce nebyl daleko jednociferný
debakl - 25:11 a 2:0.
Vstup do třetího setu naopak přinesl
možná již trochu nečekanou zápletku v podobě ofenzivy Přerovanek.
Ty rychle utekly na 0:3, ovšem
jejich vzdor neměl dlouhého
trvání. Favoritky skóre brzy vyrovnaly (5:5), otočily (7:6) a pak
se už moc neohlížely ve sprintu za
přesvědčivým triumfem. Výkonnostní rozdíl mezi oběma hanáckými družstvy byl prostě logicky
značný. Vítězství 25:14 znamenalo
stvrzení dalších povinných bodů po
výhře 3:0.

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Hrál se naprosto jasný zápas. Za normálních okolností by nastoupily střídající
holky, ale před klíčovým utkáním proti Schwerinu jsme potřebovali rozjet nejsilnější základní sestavu.Asoučasný Přerov na tuhle kvalitu zkrátka neměl.“

Leopold TŮMA - PVK Přerov Precheza:

„Trápí nás zranění, vůbec nemohla nastoupit Dita Gálíková a ještě se nám během střetnutí zranila další hráčka. V oslabeném složení jsme na soupeře vůbec
neměli, byť se děvčata snažila. Prostějov je svými kvalitami někde úplně jinde.“
„Zcela jednoznačné utkání jsme
měly pod kontrolou od začátku
až do konce,“ usmívala se po utkání Solange Soares, kapitánka
VK AGEL Prostějov. Následně
ihned dodala, na co už všichni
v klubu myslí. „No a teď se konečně
můžeme stoprocentně soustředit na
Schwerin, s nímž to bude úplně jiné
kafe. Půjde o všechno, na rozdíl ode
dneška nebude chybět velký náboj.“

Představujeme nadcházejícího soupeře VK v Lize mistryň
Země: Německo.
Rok založení: 1957.
Klubové barvy: modrá, černá a bílá.
Domácí hala: Arena Schwerin.
Největší úspěchy: 10x vítěz německé ligy (čtyřikrát za posledních pět let!), 7x vítěz ligy NDR, triumf v Poháru vítězů evropských pohárů
(1978), triumf v Evropském poháru (1975), postup do play off Ligy mistryň (2013).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 1. kolo play off (2013), základní skupina (2012) a nestartoval (2011).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky (2013 až 2011): 1. místo (2013), 1. místo (2012) a 1. místo
ísto
o ((2011).
2011).
Prezident: Johannes-Meinhart Wienecke.
Generální ředitel: Peter Grüning.
Hlavní trenér: Felix Koslowski.
Asistent trenéra: Davide Carli.
Hráčský kádr:
nahrávačky Tanja Joachim (číslo 2, Německo, 21 let, 182 cm, 69 kg), Danica Radenkovič (číslo 10, Srbsko, 21 let, 184 cm, 68 kg) a Denise
Imoudu (číslo 7, Německo, 18 let, 179 cm, 68 kg), blokařky Ivana Isailovič (číslo 9, Srbsko, 27 let, 185 cm, 68 kg), Laura Pihlajamäki (číslo
3, Finsko, 23 let, 194 cm, 80 kg), Anja Brandt (číslo 12, Německo, 23 let, 194 cm, 80 kg) a Veronika Hrončeková (číslo 17, Slovensko, 23
let, 190 cm, 72 kg), smečařky Lousi Souza Ziegler (číslo 1, Brazílie, 28 let, 178 cm, 68 kg), Jana Franziska Poll (číslo 8, Německo, 25 let,
184 cm, 67 kg), Pauliina Vilponen (číslo 4, Finsko, 21 let, 190 cm, 74 kg), Laetitia Moma Bassoko (číslo 14, Kamerun, 20 let, 187 cm, 76
kg), Lisa Stein (číslo 6, Německo, 19 let, 184 cm, 78 kg), Tara Jensen (číslo 18, Německo, 18 let, 176 cm, 65 kg) a Lene Scheuschner (číslo
16, Německo, 17 let, 180 cm, 68 kg), univerzálky Saskia Hippe (číslo 5, Německo, 22 let, 186 cm, 67 kg), Carina Aulenbrock (číslo 11,
Německo, 19 let, 192 cm, 91 kg) a Madleen Piest (číslo 15, Německo, 18 let, 184 cm, 68 kg), libero Janine Völker (číslo 13, Německo, 22
let, 177 cm, 72 kg).
Vzájemné zápasy: na přípravném turnaji v Polsku září 2013 (Karpacz) Prostějov – Schwerin 3:1 (-27, 13, 19, 24).
Kdy se utkají v Lize mistryň 2013/14 (základní skupina D): úterý 26. listopadu Prostějov – Schwerin (18.00 hodin), středa 4. prosince
Schwerin – Prostějov (19.00 hodin).
Očima kouče VK Miroslava Čady:
„Schwerin je pro nás určitě nejhratelnějším soupeřem ve skupině. V minulém ročníku Champions League se mu sice dost dařilo, ale po
sezóně došlo v jeho kádru k velké obměně a na přípravném turnaji v Polsku se nám jej povedlo zdolat 3:1. To ukázalo, že s ním můžeme
hrát minimálně vyrovnané zápasy.“

SC SCHWERIN

Jak souboj dvou hanáckých klubů
hodnotila bývalá prostějovská
hráčka a dnes kapitánka PVK Přerov
Precheza Dita Gálíková. „Byl to
jednoznačný zápas, ve kterém jsme
neměly co ztratit a braly jej spíš
tréninkově. Nastoupily i střídající
holky, domácí nás ve všem přehráli.
Ale navzdory jasnému výsledku
nám některé zkoušené věci docela
vycházely,“ konstatovala klidně.

LIGA MISTRYŇ V ČÍSLECH
statistický servis základní skupiny D
1. kolo: Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov 3:0 (15, 14,
21), RC Cannes – SC Schwerin 3:0 (17, 15, 16).
2. kolo: VK AGEL Prostějov – RC Cannes 0:3 (-18, -22, -23),
SC Schwerin – Eczacibasi Istanbul 0:3 (-21, -18, -23).
3. kolo: VK AGEL Prostějov – SC Schwerin (úterý 26. listopadu,
18.00 hodin), Eczacibasi Istanbul – RC Cannes (čtvrtek 28. listopadu,
17.00 hodin).
4. kolo: SC Schwerin – VK AGEL Prostějov (středa 4. prosince,
19.00 hodin), RC Cannes – Eczacibasi Istanbul (čtvrtek 5. prosince,
20.00 hodin).
5. kolo: RC Cannes – VK AGEL Prostějov (čtvrtek 12. prosince,
20.00 hodin), Eczacibasi Istanbul – SC Schwerin (středa 11. prosince,
17.00 hodin).
6. kolo: VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul (úterý 17.
prosince, 18.00 hodin), SC Schwerin – RC Cannes (úterý 17. prosince, 19.00 hodin).

1. Cannes
2. E. Istanbul
3. Prostějov
4. Schwerin

Průběžná tabulka po 2. kole:
2
2
2
2

2
2
0
0

0
0
2
2

6:0
6:0
0:6
0:6

6
6
0
0

Volejbalistky OP
klesly na dno druhé ligy
Prostějov/son - Nejtěžším obdobím za mnoho posledních let zrovna procházejí
volejbalistky TJ OP Prostějov.
Do druhé ligy žen 2013/2014,
skupiny „C“ sice vstoupily
solidně, jenže během uplynulých týdnů prohrály čtyři
utkání za sebou a v letos velmi
silně obsazené soutěži spadly
až na nejnižší deváté místo.
Cesta výš teď bude hodně
trnitá...
Zatímco před první zápasovou
pauzou dokázaly oděvářky
vcelku
pravidelně
sbírat
body, po této přestávce přišlo
výsledkově hluché období.
Zkraje listopadu tým podlehl
na hřišti silného Vsetína 0:3
a 1:3, následně nestačil ani
doma na papírově srovnatelný
Lanškroun dvakrát 0:3 a v 6.
dvoukole před právě probíhající
druhou soutěžní zastávkou měl
volný los. Tím pádem již déle
než měsíc nezískal ani bodík,
což logicky znamenalo pokles
na dno průběžného pořadí.
Do konce podzimní části
nyní Prostějovankám chybí
šest duelů proti třem různým
soupeřům (venku sedmý Ju-

liánov, doma vedoucí Nový
Jičín, venku šestý Přerov „B“).
A je jasné, že výš se družstvo
TJ OP posune jedině výrazným
zlepšením hry i výsledků.
Určitá výhoda přitom spočívá
v zatímní dosažitelnosti středu
tabulky, včetně čtvrté pozice.
Reálně by „oděvářky“ mohly
při kvalitních výkonech přivézt
nějaké vítězství z brněnské
i přerovské palubovky, zatímco
překvapit suverénního lídra
na vlastní půdě bude asi dost
složité.

Tabulka 2. ligy žen,
skupiny „C“ po 12. kole
1. Nový Jičín

12 0 36:6 35

2. Vsetín

9 1 28:11 26

3. Palkovice

8 2 26:9 23

4. Bílovec

4 6 16:20 12

5. Uherské Hradiště 4 6 14:21 12
6. Přerov B

3 7 15:22 11

7. Juliánov

3 9 15:28 11

8. Lanškroun

3 9 14:29 8

9. OP Prostějov 2 8 9:27 6

K postupu do semifinále ČP stačí jeden set,
„Agelky“ však v Brně chtějí další jasnou výhru
Prostějov/son - Bezpečně
nakročeno mezi elitní kvarteto Českého poháru žen
2013/14 mají prostějovské
volejbalistky. V úvodním
čtvrtfinálovém
střetnutí
doma porazily KP Brno 3:0
a potvrdit postup do semifinále tedy mohou i ziskem
jediné sady. To je však pro
národní
suverénky
uplynulých šesti let před odvetou na jihu Moravy (čtvrtek
28. listopadu, 18.00 hodin)
logicky málo.
„Samozřejmě chceme opět
zvítězit, pokud možno zase

jednoznačným poměrem bez
ztraceného setu. Tenhle dílčí
cíl se proti všem soupeřům
z ČR nikdy nemění a pořád
zůstává stejný, ať už se jedná
o ligové nebo pohárové utkání,“
zdůraznil hlavní trenér VK
AGEL Miroslav Čada.
Úskalí čtvrtečního duelu by
teoreticky mohlo spočívat
v tom, že jej „Agelky“ sehrají
pouhých šestačtyřicet hodin
po skončení vyčerpávající
evropské bitvy se Schwerinem. „Holky jsou ale dobře
připravené a s únavou problém mít určitě nebudou. Navíc

jsem přesvědčen, že jim nebude
chybět ani motivace. Na udržení
koncentrace si dáme pozor,“
neopomněl připomenout Čada.
Brněnské protivnice potkají
naše ženy už potřetí během krátké doby, tudíž je rovněž takticky
mohou těžko něčím překvapit.
A
ohledně
sestavy
je
pravděpodobný scénář následující: „Agelky“ v nejsilnějším
složení rychle dosáhnou postupové jistoty, aby následně dostaly prostor střídající hráčky.
„Uvidíme podle situace a momentálního vývoje,“ nadhodil
Čada.

Čtvrtfinále ČP ve volejbalu žen 2013/14
VK AGEL Prostějov - VK Královo Pole Brno 3:0 (18, 19, 17),
odveta 28. listopadu od 18.00 hodin v Brně.
Volleyball club Slavia Praha – SK UP Olomouc 1:3 (-19, 21, -19, -18),
odveta 27. listopadu od 17.00 hodin v Olomouci.
PVK Přerov Precheza – TJ Ostrava 1:3 (18, -22, -22, -21),
odveta 28. listopadu od 18.00 hodin v Ostravě.
PVK Olymp Praha – TJ Sokol Šternberk 3:2 (17, 24, -22, -20, 6),
odveta 28. listopadu od 17.00 hodin ve Šternberku.

Cesta za obhajobou: každý přispěl svým dílem
Prostějov/ - Letošní ročník
Davisova poháru potvrdil,
že jde opravdu o týmovou
soutěž. Minimálně z pohledu
českého výběru to platí určitě. O vítězství se totiž nezasloužili pouze Tomáš Berdych
a Radek Štěpánek. Především
v prvním kole a ve čtvrtfinále
k pozdějšímu úspěchu výrazně pomohli také Lukáš Rosol
a Jan Hájek. „Dá se říct, že
na vítězství máme poprvé zásluhu všichni. Přispěli jsme
k němu i s Lukášem. Proto
mám větší radost, než kdybych byl celý rok s týmem, ale
do soutěže se nezapojil,“ uvedl
Jan Hájek. S tím se musí souhlasit. Na salátové míse je nesmazatelný otisk celého kvar-

teta, které se vrátilo ze srbské
metropole v rolích hrdinů
a budoucích legend...

1. kolo:
Švýcarsko - Česko 2:3
(Ženeva, 1. až 3. února)
V týmu chyběl Radek Štěpánek,
který léčil operovanou páteř.
Opět se ukázalo, jak velký význam z pohledu konečného výsledku má čtyřhra. Za stavu 1:1
do ní nastoupil Berdych s Rosolem. Byla to ohromná bitva, trvající sedm hodin a jednu minutu.
Tak dlouho se čtyřhra v Davisově
poháru nikdy nehrála a vítězně
z ní vyšla česká dvojice. Na postup bylo zaděláno.

Výsledky zápasů:
Wawrinka - Rosol
6:4, 6:3, 6:3
Laaksonen - Berdych
3:6, 2:6, 7:6, 1:6
Chiudinelli, Wawrinka
- Rosol, Berdych
4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 22:24
Wawrinka - Berdych
3:6, 4:6, 6:3, 6:7
Laaksonen - Veselý
0:6, 6:3, 6:1

čtvrtfinále:
Kazachstán-Česko 1:3
(Astana, 5. až 7. dubna)
Kazaši do tohoto utkání doma
ještě neprohráli. Čechům chyběl
Berdych a Štěpánek ještě nebyl
v ideální formě, tudíž nastoupil
pouze do deblu. Ani to hostům nevadilo. Hájek s Rosolem už první
den získali dva body, třetí přidal
Rosol v neděli a Berdych mohl
poslat do Astany veselou gratulaci:
„Už mě ani nepotřebujete!“

Výsledky zápasů:
Kukuškin-Hájek
3:6, 2:6, 4:6
Golubjov-Rosol
6:4, 4:6, 2:6, 6:7

Golubjov, Ščukin
- Hájek, Štěpánek
7:6, 6:4, 6:3
Koroljov-Rosol
6:7, 7:6, 6:7, 2:6

Výsledky zápasů:
Štěpánek - Monaco
7:6, 6:3, 6:2
Berdych - Mayer
6:4, 4:6, 6:3, 6:4
Štěpánek, Berdych
- Berlocq, Zeballos
6:3, 6:4, 6:2
Rosol-Zeballos
6:4, 6:7, 4:6
Veselý-Mayer
4:6, 4:6

Semifinále:
Česko-Argentina 3:2
(Praha, 13. až 15. září)
Hosté po US Open přijeli bez
Del Potra a Nalbandiana, přesto
kompletní sestava nehrajícího
kapitána Jaroslava Navrátila neponechala nic náhodě. Největší
Finále:
hvězdy nešetřila a proto bylo rozSrbsko-Česko 2:3
hodnuto už po čtyřhře, zahrát si
tudíž mohli znovu i Rosol s Vese- (Bělehrad, 15. až 17. listopadu)
lým. Dvojice B+Š letělo do finále Na finále byli Češi nachystaní.
stejně suverénně jako Orphee des Výkony Štěpánka a Berdycha
Blins do cíle Velké pardubické... by téměř jistě stačily na Ferrera,

Del Potra nebo Federera, nejlepší světový tenista závěru sezony Djokovič přesto držel srbské naděje. Na obhájce titulu to
ale bylo málo. Česká republika
jako pátá země v historii dokázala Davis Cup vyhrát dvakrát
za sebou!

Výsledky zápasů:

Djokovič-Štěpánek
7:5, 6:1, 6:4
Lajovič-Berdych
3:6, 4:6, 3:6
Zimonjič, Bozoljac
-Štěpánek, Berdych
2:6, 4:6, 6:7
Djokovič-Berdych
6:4, 7:6, 6:2
Lajovič-Štěpánek
3:6, 1:6, 1:6

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovským zástupcem v novém fotbalovém projektu

„I MY SE MŮŽEME SROVNÁVAT S TĚMI NEJLEPŠÍMI...“
Michael Sečkář předvedl své dovednosti před zraky Pavla Nedvěda!

Prostějov - Světový fenomén jménem fotbal má širokou základnu i v prostějovském regionu. Heslem „Mládí vpřed“ se
v současnosti řídí mnoho zkušených trenérů a není se popravdě čemu divit. I ti nejlepší hráči věhlasných klubů jsou doslova mladíci a to
působí ve vrcholovém sportu již několik sezón. Také prostějovský
fotbalový klub může stále více a více sáhnout po talentovaných hráčích. V jednom z minulých vydání Večerník svým čtenářům přiblížil
Lukáše Petrželu, který se dostal až do kádru mládežnické reprezentace ČR. Ani tentokrát jsme nemuseli chodit příliš daleko a na mušku
si vzali jeho spoluhráče, středopolaře výběru 1.SK Prostějov „U19“,
v němž válí pod taktovkou trenérů Weissera a Kalvacha. Michael
Sečkář si nedávno připsal i jeden individuální úspěch. Díky internetové soutěži „Hledá se motor“ se přímo
římo pod drobnohledem
fotbalové legendy Pavla Nedvěda
a zúčastnil finálového
kempu této dovednostní soutěže. Jak si vedl mezi třicítkou vyvolených plejerů ze všech
ch koutů republiky,
s jakými pocity a dojmy se vracel
el zpět do rodného
Prostějova, to vše a ještě něco navíc
víc se můžete dočíst
v následujícím exkluzivním rozhovoru
oru pro Večerník...

Jakých oddílů se to například
týkalo?
„Byli tam kluci z pražské Slávie, Příbrami, Hradce Králové, ze Zbrojovky
Brno, zkrátka ze všech koutů republiky...“
Tento neobyčejný projekt, jak
už jsme zmínili, zaštítila legenda české kopané Pavel Nedvěd. Jaké
bylo setkání s držitelem Zlatého míče
z roku 2003?
„Pro mě, stejně jako asi pro většinu
fotbalistů, to byl neskutečný zážitek.
S každým ze zúčastněných si osobně

„S každým ze zúčastněných si osobně
promluvil a některým mimo jiné sdělil,
že je bude i nadále sledovat, ať na sobě
makáme a můžeme to dotáhnout co nejdál.“

Josef Popelka
Zúčastnil jste se s vybranými
hráči finálového kempu soutěže „Hledá se motor“ v pražském
FK Slavoj Vyšehrad. Jak to vlastně
celé vzniklo a jak jste se dostal mezi
třicítku nejlepších?
„Jednalo se o internetovou soutěž od
Adidasu s názvem ´Hledá se motor´
pro ročníky 1996 až 1998, ze které vyšel jeden vítěz, jenž dostal zajímavou
smlouvu s firmou Adidas a další výhody s tím spojené. Můj kamarád Roman
Kamený se do této soutěže přihlásil,
tak jsem to zkusil taky. Založil jsem si
profil, kde bylo k vidění několik fotografií i videí a díky hlasům jsem se dostal na listinu ´vyvolených´... (úsměv)
Z ní porota vybrala nás finalisty.“
O co vlastně v tomto projektu šlo?
„Je to šance pro všechny fotbalisty nějak se zviditelnit a mít možnost
posunout se v kariéře zase o krůček
dále. Tak jako jsou pěvecké soutěže
pro talenty, stejně tak bych přirovnal
i tento projekt. V hledáčku byl typově
podobný hráč Pavlu Nedvědovi.“
Jaká byla vaše reakce, když jste se
dozvěděl, že vás vybrali až do
finále?

Jak to tedy v Praze probíhalo? Věděl jste třeba dopředu,
co vás čeká?
„Dostali jsme informace, co bychom
měli předvést. Jednalo se o technické
dovednosti, dynamiku a to vše také
prokázat ve hře. Nejvíce mi vyhovovalo a asi i nejvíce dařilo v samotné hře,
kde se to projeví ze všeho nejlíp.“
Kdo se nakonec radoval z vítězství?
„Vítězem se stal Štěpán Hlinka z 1.FK
Příbram, který získal roční smlouvu
s Adidasem. Celý tým od stejné firmy

Prostějovský talent Michael Sečkář
o setkání s Pavlem Nedvědem

„Samozřejmě mě
to velice mile překvapilo, moc jsem
se do Prahy těšil.
Když jsem četl,
kdo všechno tam
bude, tak jsem byl
rád, že se můžu před
nimi ukázat. Hlavně
dokázat, že i když jsem
z Prostějova, můžu se
prosadit mezi hráče z větších klubů.“

promluvil a některým
mimo jiné sdělil, že jje
bude i nadále sledovat,
sledova
ať na sobě makáme
makám
a můžeme to dotáhnout
dotáhno
co nejdál.“
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jjej
konkréti něco konkré
nějšího k vaší osobě?
osobě
„Ptal se samozřejmě,
samozřejm
za jaký tým hraju,
hraj
jaká je má pozice
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byc
se chtěl v budou
budoucnosti posunout,
posunou
ale také o ško
škole
jsme se bavili.
bavi
(smích)“

Foto: Josef Popelka

obdržel další ceny a také zájezd na
utkání Bayernu Mnichov s Dortmundem. Jaká další spolupráce jej čeká
s Pavlem Nedvědem, to už je jen mezi
nimi, nic konkrétnějšího nevím.“
Co pro vás znamenala účast
na finálovém kempu?
„Šlo především o to si dokázat, že se
můžu porovnat i s hráči z vyšší soutěže. Jejich podmínky se s těmi našimi
nedají vůbec porovnat. Přesto si myslím, že samotný rozdíl ve hře už tak
velký není.“
Jak reagovali vaši prostějovští
spoluhráči, případně trenér
na vaši účast?
Jo, řkali, že je to super, začali i takové
ty srandovní řeči jako motor týmu a tak
podobně. “ (smích)
Jste členem „devatenáctky“
v 1.SK. Na jaké pozici nejraději hrajete a jak hodnotíte účast
týmu v uplynulém půlroce?
„Hraji středopolaře právě s Lukášem
Petrželou, a co se úspěchu týmu týče,
tak si myslím, že na tom nejsme špat-

Dynamika. Během dovednostních testů na finálovém kempu musel Michael Sečkář předvést i práci s míčem v plné rychlosti.
Foto: archiv Michaela Sečkáře
ně. Mrzí mě ty těsné ztráty, kdy jsme
měli zápas pod kontrolou, ale neproměnili dostatek šancí a zápas si tím
sami prohráli.“
Dostal jste už šanci za mužský
tým?
„Odehrál jsem za „áčko“ dva přáteláky. S Hulínem to bylo třicet minut
a s divizními Morkovicemi zhruba pětadvacet. Udělám vše pro to, abych se
zapojil do zimní přípravy a měl možnost se pomalu prosazovat i v mužské
kategorii.“
V čem jste viděl hlavní rozdíl?
„Ten největší asi v rychlosti
a důrazu. Každý musí dávat rychleji
míč od nohy, zvláště my mladí. Říkal
jsem si, že když je to takové ve třetí
lize, jaké to musí být v první.
Co je vaší fotbalovou předností a naopak, kde se potřebujete ještě zlepšovat?
p

„Asi tou největší předností je rychlost
na baloně, první tři kroky a naopak
bránění je mou největší slabinou, na
tom je potřeba nejvíce zapracovat. Je
toho samozřejmě mnohem víc, vždy je
co zlepšovat.“
Začíná zimní přestávka, jak
se budete udržovat ve formě?
„Kromě tradiční zimní přípravy s týmem budu hrát futsal v první okresní
lize za SK Griffins 98 Prostějov. Na nic
víc ani snad času nezbývá. “ (úsměv)
Závěrem snad ještě doplníme,
vaším nejoblíbenějším týmem
a hráčem je…?
„V Evropě je to Liverpool, u nás se mi
poslední dobou líbí Plzeň, dříve to byla
Sigma Olomouc, která podle mě hrála
nejpohlednější fotbal. Jako nej hráče
bych označil Mesuta Özila, který hraje
na postu jako já, líbí se mi jeho styl hry
a kolmice za obranu.“

kdo je
michael sečkář

Š t á til tý odchovanec
Šestnáctiletý
dh
prostějovské
těj ké kopané,
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však členem kádru „devatenáctky“. Dynamický, levonohý
středopolař začínal s fotbalem v LeRKu Prostějov, aby v deseti letech okusil i tréninkovou dřinu v Sigmě Olomouc, kde
strávil dva roky. Po následném půlročním angažmá v Hlučíně se vrátil zpět do rodného Prostějova. Ve svém mladistvém věku si již několik
minut zahrál i za mužský tým 1.SK Prostějov. Díky účasti v soutěži „Hledá se
motor“ si zcela jistě otevřel dveře do vyšších pater české kopané.
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Otevření nového vzdělávacího programu Sportovní management
na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově je
krok správným směrem. Zejména pro Prostějov, ve kterém je velký zájem o sportovní dění (basketbal, odbíjená, tenis, hokej, fotbal…) a kde sídlí čelní představitel České sportovní a. s., která se
organizačně a manažersky podílí na organizaci mnoha důležitých
sportovních akcí, je to dobrá zpráva. Umožní to jak žákům, tak
zájemcům z řad aktivních nebo bývalých sportovců spojit svoji
další profesní kariéru se sportem na manažerských postech ve
sportovních klubech, organizacích zaměřených na volnočasové
aktivity nebo organizaci sportovních akcí. V dnešní době se sport
stal důležitou součástí života mnoha lidí. Ať už aktivně (rekreačně
či profesionálně) nebo pasivně (divák). Myslím, že nejen v Prostějově bude o tento obor určitě zájem.
RNDr. Josef Hrachovec
ředitel ZŠ Kollárova
partneři vzdělávacího programu:
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