CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
MÁTE POSLEDNí šanci!
tu nejlepší možnou
nabídku jsme pro vás
prodloužili ještě
pro tento týden!

nalistujte uvnitř
vydání, kupón najdete
na straně 21

JEN 720 Kč

Platí pouze do 6. prosince

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

...ještě

Součástí vydání
je celobarevný

TV PROGRAM
od soboty 7. 12.

°

Cena Ročník

15 Kč 17

/ 48

Číslo

Pondělí

2. prosince 2013

64

stran

PuJDE GALA

SOK!K ZEMI?

s pohodou

INZERCE
IN

Na místě úspěšné továrny počítá nový

územní plán s parkem a pískovišti...
Jak toto skončí?

Prostějov/mls

Nový Územní plán ovlivní tvář Prostějova na několik desítek let dopředu. A týká se
prakticky každého, kdo ve městě vlastní nějaký pozemek! Přestože se plán připravuje
minimálně tři roky, stále v něm zůstávají zásadní přehmaty. Přitom jeho další veřejné
projednání je už doslova za dveřmi a bude se konat již za čtrnáct dnů, tj. v pondělí
16. prosince od 15.30 hodin v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.
Před dvěma roky bylo při této příležitosti podáno přes stošedesát námitek. Už nyní
se dá předpokládat, že podobně tomu bude i letos...
více čtěte na straně 6

Přijedou bourací vozy? Jedna
z mála tradičních továren, které
se v Prostějově dokázaly udržet,
by se měla proměnit v park.
Koláž Večerník

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Všímavá ochranka
Nepříjemnou situaci zažil rovněž v úterý 26. listopadu v jednom z prostějovských supermarketů muž středního věku,
kterému se při nakupování pokusil z kapsy kabátu odcizit peý chlapík
p
něženku ppětatřicetiletý
z Ostravy. Šrajtofli se mu povedlo nepozorovaně vytáhnout
a vložit do své bundy. Naštěstí
pracovník bezpečnostní agentury si tohoto povšiml prostřednictvím monitorovacího zařízení
a společně s kolegy ho zadrželi
do příjezdu strážníků. Ti pro podezření z trestného činu pachatele ppřevezli ppřímo na služebnu
Policie ČR k dalším úkonům.

Ulice není dílna
V pondělí 25. listopadu po třinácté hodině vyjížděla hlídka na
telefonické oznámení o podezřelém jednání občanů, kteří rozebírají motorové vozidlo přímo
před domem. Strážníci na místě
prověřili původ vozu. Automobil patřil jednomu z přítomných. Dotyční byli upozorněni
na neoprávněný zábor veřejného prostranství a na vzniklý
nepořádek, způsobený jejich
činností. Při následné kontrole
nebyla z jejich strany patrná
náprava, proto byla celá událost
postoupena správnímu orgánu
k dořešení. Za založení skládky
hrozí pokuta ve správním řízení
až padesát tisíc korun.

Čokolády v sukni!
Během úterní služby řešili
strážníci v nákupním středisku
ve Vrahovické ulici šest osob,
přistižených při odcizení nejrůznějšího zboží. Před osmou
hodinou byla zadržena žena,
která si do sukně odložila sedm
kusů čokolád v hodnotě téměř
šest set korun, půl hodiny nato
byl chycen další neplatič ženského pohlaví. Tentokrát šlo
o uschování klobás, kávy, sýrů
v celkové částce pětsetpadesát
korun. A i do třetice byla přistižena opět žena. V následujících
hodinách byli dalšími pachateli
drobných krádeží pánové. Ti se
snažili odnést drogistické zboží
nebo potraviny. Všichni podezřelí stanou u správního řízení.

Hledaný si ustlal
Muž chtěl přespat na ulici,
skončil ale na služebně. V noci
z úterý 26. na středu 27. listopadu bylo přijato oznámení
na linku 156 o opilci, který si
ustlal před domem v Dolní
ulici. Strážníci muže probudili
a při následném ověření jeho
totožnosti zjistili, že jde o osobu
v ppátrání. Protoputovalpřímo
Proto pputoval ppřímo na
obvodní oddělení Policie ČR.

Ukradli kamery
Ve středu 27. listopadu o půl
třetí ráno nahlásil svědek krádež
kamer z domu. Za podezřelé
označil dva mladíky v černých
bundách s kapucí, jedoucí na kolech směrem k ulici E. Valenty.
Hlídka provedla kontrolu okolí
společně s oznamovatelem, ale
cyklisty ani jiné osoby podobného popisu neobjevila. Jelikož
se v tomto případě jednalo o ney přivolána
p
známé ppachatele,, byla
Policie ČR, která si událost na
místě převzala.

inzerce
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ze soudní síně...

POLICISTA OPĚT U SOUDU: Z útočníka je oběť!
Bitka z diskotéky nezná ani po dvou letech viníka...

Celá rvačka trvala sotva pár minut. Svoji roli při ní zřejmě sehrál alkohol a přebujelé mužské ego. Přestože
šrámy a zranění z bitky na prostějovské diskotéce ve
známém klubu Simetrix se už dávno zahojily, potyčka
mezi policistou Tomášem Hebelkou a Liborem Kočím
stále zaměstnává Okresní soud v Prostějově...
Prostějov/mls
To se stává málokdy. Obvykle před soudem stojí oběť
proti
možnému
viníkovi.
V případě rvačky mezi policistou Tomášem Hebelkou
a Liborem Kočím se obě role
poněkud stírají. Faktem je, že
Hebelka z celé rvačky vyšel
mnohem hůře než jeho protivník. Po opakovaných ranách
do hlavy utrpěl otřes mozku.
Nějaký čas byl i hospitalizovaný

ve stejné nemocnici, kde v té
době ležela jeho žena s právě
narozeným dítětem. Přesto to byl
právě on, kdo byl z výtržnictví
obviněn. Zejména na základě
svědectví Libora Kočího na
něj podal žalobu krajský státní
zástupce. U prostějovského soudu však neuspěl.
Po dvou letech od rvačky se do
pozice obžalovaného z trestného
činu těžkého ublížení na zdraví
dostal jeho sok Libor Kočí.
A celé kolečko nesmírně

složitého a podrobného dokazování, týkající se rvačky na diskotéce, se rozběhlo opět nanovo.
Uplynulé úterý byl u Okresního
soudu v Prostějově jako důkaz
předveden také videozáznam
ze Simetrixu z inkriminované
noci. Kdo z obou aktérů rvačku
v zaplněném klubu rozpoutal, z něj
však není jednoznačně patrné.
K celému případu se nyní
vyslovil i soudní znalec, který
měl rozhodnout, zda Kočí
Hebelkovi skutečně způsobil
těžké ublížení na zdraví.
„Nejtěžším zraněním byl otřes
mozku. Následky útoku bych
proto označil za střední. Dá se
předpokládat, že je způsobilo
násilí právě střední intenzity,”
konstatoval znalec. Kromě něj
se před porotou vystřídala celá

Kriminálka pátrala po identitě muže za volantem

DRASTICKÁ SMRT v hořícím autě

Studenec/mik - Ke strašnému
neštěstí došlo minulé pondělí
odpoledne na silnici mezi Studencem a Olšany u Prostějova.
Řidič Renaultu zde bůhvíproč
nezvládl řízení a narazil do
stromu. Auto okamžitě vzplálo
a jedna osoba našla v jeho plamenech smrt, přičemž policie
dlouho nemohla přijít na její
identitu...
„V pondělí pětadvacátého listopadu kolem druhé hodiny odpoledne došlo na silnici mezi obcemi
Studenec a Olšany u Prostějova
k havárii osobního vozidla, které
za zatím nezjištěných příčin narazilo do stromu. Po nárazu začalo
vozidlo hořet. Řidič utrpěl zranění
neslučitelná se životem,
kterým na místě podlehl. Přesná
příčina nehody, její okolnosti
a výše škody jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ informovala Večerník pár hodin
po tragédii Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. „Na místo neštěstí vyjeli
profesionální hasiči z Prostějova
a dobrovolní hasiči z Kostelce

Už nešlo pomoci. Hasiči po příjezdu na místo tragédie požár auta
během několika minut zlikvidovali, ale řidiči už neměli šanci pomoci.
Foto: HZS Olomouckého kraje
na Hané. V době příjezdu první
jednotky na místo události bylo
osobní vozidlo již zcela v plamenech,“ přidala Vladimíra
Hacsiková, mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak další den upřesnila policejní mluvčí, jednalo se o vozidlo Renault Megane Scenic
a hmotná škoda byla vyčíslena na dvaašedesát tisíc korun.
„Totožnost řidiče je předmětem
dalšího šetření, stejně jako příčiny a okolnosti nehody. K přesnému určení příčin nehody byly

vyžádány znalecké posudky
z oboru silniční dopravy,“ uvedla v úterý mluvčí krajské policie.
Večerník Irenu Urbánkovou
v pátek znovu oslovil s otázkou, zda už kriminalisté vědí,
kdo uhořelý řidiče vůbec je.
„Ano, totožnost tragicky zahynulého řidiče známe, jedná se
o čtyřiapadesátiletého muže,
který jel vozidlem Renault Megane Scenic. Jakým způsobem
ale k této tragédii vůbec došlo,
je stále předmětem šetření,“
prozradila těsně před víkendem
Irena Urbánková.

Ilustrační foto: internet
řada svědků, kteří s většími či
menšími podrobnostmi popsali, co se v Simetrixu odehrálo. Kdo však konflikt rozpoutal, to žádný z nich nevěděl.
Do následného konfliktu se
totiž zapojili nejen členové
ochranky, ale také několik
dalších lidí, mezi něž patřily

i známé dcery Roberta Kovaříka,
o jehož případu pravidelně informujeme již několik měsíců. Jedno z dvojčat totiž bylo v té době
přítelkyní Libora Kočího.
Navzdory rozsáhlému dokazování soud stále nerozhodl
a jednání bylo odročeno na
23. ledna.

Zlodějská HYENA

okradla zraněnou ženu
Prostějov/mik - Nechutné! Slabosti a zranění ženy středního
věku po pádu na zem využil
uprostřed minulého týdne zatím neznámý zloděj v Okružní
ulici. Chmaták jí na zemi strhl
kabelku z ramene!
„Ve středu sedmadvacátého
listopadu kolem půl šesté ráno
byla v Okružní ulici v Prostějově
okradena osmapadesátiletá žena.
V okamžiku, kdy procházela po
chodníku u protihlukové stěny, ze
zatím nezjištěných příčin, upadla
na zem. Toho využil neznámý
pachatel a z ramene jí strhl kabelku. Paní v ní měla nejen peněženku s penězi a platební kartou, ale
také osobní doklady, mobilní telefon, dva svazky klíčů a kosmetiku. Celková škoda byla vyčíslena na šestnáct set padesát korun,“
popsala případ Irena Urbánková,

tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje s tím, že při pádu utrpěla
žena zranění v obličeji. .
Policisté celou událost šetří pro
podezření ze spáchání trestných
činů krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za které
pachateli hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.
„Prostějovští policisté se také
obracejí se žádostí o pomoc na
případné svědky, kteří by mohli
jakoukoliv informací přispět
k objasnění případu a zjištění
pachatele, aby kontaktovali obvodní oddělení Policie ČR Prostějov v ulici Újezd nebo zavolali
na číslo 974 781 651, případně
kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“ vyzvala veřejnost
Irena Urbánková.
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Policisté lapili tři venkovské straky: Vydechnout si mohou

majitelé objektů ve Stražisku, Bílovicích i Ohrozimi
Prostějovsko/mik - V průběhu
několika posledních dnů objasnili prostějovští a plumlovští policisté hned tři případy majetkové trestné činnosti. Zjištěni byli
čtyři převážně mladí muži, kteří
měli na svědomí vyloupené objekty ve Stražisku, Bílovicích
a Ohrozimi. Pouze u jednoho
z nich byl případ odložen, protože za podobné skutky již sedí
v base! Ke cti strážců zákona je
potřeba ještě připomenout, že
například vykradený obchod
ve Stražisku objasnili po bezmála dvou letech!
Prvním úspěchem strážců zákona
je objasnění krádeže vloupáním do
jedné z prodejen ve Stražisku, ke

které došlo v únoru loňského roku.
„Tehdy neznámý pachatel ukradl
několik krabiček cigaret různých
značek, alkoholické nápoje a cukrovinky. Způsobil škodu za téměř
pětadvacet tisíc korun. Na základě operativního šetření policisté
v uplynulých dnech případ objasnili a pachatele zjistili. Podezřelými
jsou mladí muži ve věku devatenáct a dvacet let z Prostějovska. Během prověřování bylo zjištěno, že
oba dva se již v minulosti dopustili
trestné činnosti, za kterou byli odsouzeni a potrestáni okresním soudem. V tomto případě byl tedy spisový materiál odložen, protože je
trest, k němuž může trestní stíhání
vést, zcela bez významu vedle tres-

tu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen, nebo který ho podle
očekávání postihne,“ informovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Druhým objasněným případem je
krádež, ke které došlo ve čtvrtek
21. listopadu v Ohrozimi. Tehdy
neznámý pachatel vnikl do jednoho z rodinných domů a ukradl
motorovou pilu, čímž majiteli
způsobil škodu za tisíc sedmset
korun. „Operativním šetřením
policistů z obvodního oddělení
v Plumlově byl jako pachatel zjištěn šestadvacetiletý muž z Prostějovska, který se ke skutku doznal.
Ve čtvrtek mu policisté ve zkráce-

ném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů
krádeže a porušování domovní
svobody, za které mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi,“ prozradila mluvčí krajské policie.
A do třetice všeho dobrého! Začátkem listopadu letošního roku
došlo k vloupání do jednoho
z objektů v Bílovicích. Tehdy
ještě neznámý pachatel z něho
ukradl kalové čerpadlo a batoh
s rybářskými potřebami. Celková
škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce
stopadesát korun. „Policistům z
obvodního oddělení Prostějov 2
se podařilo případ objasnit
a pachatele zjistit. Podezřelým

z tohoto jednání je čtyřiadvacetiletý muž z Prostějovska, který se
ke skutku rovněž přiznal. Jedná
se o stejného pachatele, který se
jenom týden předtím dopustil
krádeže vloupáním v Kostelci na
Hané,“ řekla Irena Urbánková.
Jak dodala, při dalším prověřování
případu policisté zjistili, že mladý
muž byl již v nedávné minulosti
za obdobnou majetkovou trestnou
činnost odsouzen a potrestán. „Ve
čtvrtek mu policisté ve zkráceném
přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který mu hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi,“ uzavřela tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

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.

ČERNÁ KRONIKA
„Mlékař“
Mlék ř“ dopaden
d d

Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Prostějova,
kterého obvinili ze spáchání
trestného činu krádeže vloupáním. Tohoto se měl dopustit v celkem dvou případech
v Prostějově tím, že se vloupal
do dvou automatů na mléko
a vykradl mincovník. K prvnímu skutku došlo 30. září
v Krasické ulici, ve stejný den
v noci na 1. října pak „vybral“
automat na ulici Okružní a vzal
z něho i bezpečnostní kameru.
Celkově tak způsobil škodu za
7 780 korun. Muž se ke skutkům doznal a teď mu hrozí až
dvouletý kriminál.

Opilý a bez dokladů

V pátek 9. listopdu kolem půl
třetí ráno kontrolovali policisté
na ulici Marie Pujmanové řidiče vozidla Volkswagen Golf.
Dechová zkouška u sedmadvacetiletého muže byla negativní, zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní na marihuanu a extázi.
Řidič navíc při kontrole neměl
u sebe řidičský průkaz. Policisté mu další jízdu zakázali.
Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

Trezor je fuč

Neznámý pachatel se předminulý víkend v noci ze soboty
23. na neděli 24. listopadu
vloupal do jednoho z objektů
ve Vrbátkách. Z něho ukradl
trezor s penězi. Poškozené
firmě způsobil škodu za osmadvacet tisíc korun.

Tři auta za noc

Předminulý víkend, v noci
ze soboty 23. na neděli
24. listopadu, byla v Prostějově vykradena tři vozidla.
Nejprve Audi A6 na ulici
U svaté Anny, odkud byl odcizen USB Flash disk a MP3
přehrávač, poté Volvo V40,
ze kterého zmizely dva batohy
s potřebami pro výcvik psů. Na
ulici Anenské pak došlo ještě
ke krádeži vloupáním do Fordu Galaxy, odkud byla odcizena koženková taška s oděvními
svršky. Celková hmotná škoda
odcizením a poškozením byla
vyčíslena na pětadvacet a půl
tisíce korun.

Straka na Moravské

Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se v pondělí
25. listopadu krátce po deváté
hodině ráno vloupal do vozidla
Fiat Scudo v Moravské ulici
v Prostějově. Na vozidle rozbil jedno z oken, vnikl dovnitř
a z vnitřních prostor ukradl
zde ponechaný kufřík s laserovým nivelačním přístrojem
a laserový měřicí přístroj.
Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena
na téměř jedenáct tisíc korun.

A je bez zimních gum…

Rovněž z krádeže je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
v pondělí 25. listopadu v noci
ukradl z vozidla Renault Modus, které bylo zaparkované
v jednom z areálů v Bohuslavicích,, čtyři
y kusyy kompletních
p
zimních pneumatik. Škoda byla
vyčíslena na osm tisíc korun.

Šel po penězích

STANISLAV BENEŠOVSKÝ

ONDŘEJ URBANEC

MILADA NAVRÁTILOVÁ

ALEXANDER GÁBOR

se narodil 6. června 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 43 do 45 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Další údaje
k popisu nejsou známy.

se narodil 15. srpna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. listopadu 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 24 let, měří mezi
165 až 175 centimetry, má hubenou postavu, černé oči a černé
rovné vlasy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a plavé blond vlasy.

se narodil 26. dubna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 35 let, měří
mezi 170 až 175 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

Ze spáchání trestných činů
krádeže, poškození cizí věci
a porušování domovní svobody
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v průběhu úterý
26. listopadu vloupal do jednoho z rodinných domů v malé
obci na Konicku. Z něho ukradl
nejen peněženku s penězi, ale
i trezorek, ve kterém byly také
peníze. Způsobil tak škodu za
pětatřicet tisíc korun. V případě
zjištění pachatele mu za výše
uvedené trestné činy hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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Policie zastavila trestní stíhání Večerníku VÁNOCE

V PROSTĚJOVĚ
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Jádro sporu. Policie rozhodla, že články z konce srpna tohoto roku o cikánských útocích v Prostějově
se Večerník žádného trestného činu nedopustil. Jen jsme chtěli pravdivě informovat veřejnost a to platí!
Repro titulního vydání čísla 34 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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Prostějo/mik - Neskutečná a pro nás až naprosto nepochopitelná
hysterie se rozpoutala po srpnové reportáži PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pod názvem „Cikánské útoky se množí“. Netrvalo dlouho
a nejčtenější regionální periodikum se stalo terčem kritiky ze strany
různých romských organizací, nevládních společností, nezávislých
občanských sdružení i několika celostátních médií. Kvůli čemu?
Jednoduše proto, že jsme v reportážích o loupežném přepadení s následnými výhrůžkami zatčeného Roma své oběti a o dalším brutálním napadení mladého muže skupinou cikánů, užili několik údajně
nevhodných termínů. Na redakci Večerníku padlo rovněž několik trestních oznámení! V minulých dnech ale Policie ČR rozhodla, že žádný
trestný čin spáchán nebyl...
čtěte na straně 13

Prostějov/mik - Betlém kompletně sestavili ve čtvrtek, zvoničku splněných přání o den
později. To všechno ve spojitosti
s večerním slavnostním rozsvícením stříbrného smrku na náměstí T. G. Masaryka znamená,
že Vánoce v Prostějově definitivně začaly!
„Betlém na náměstí, řekněme
v životní velikosti, má už u nás
určitou tradici, zvoničku pro štěstí a pro splněná přání necháváme
instalovat teprve druhým rokem,“
připomněla Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
Právě vloni šly městem fámy, že
zvon někdo ukradl. „Ale kdepak, akorát jsme ho museli na tři
dny odvézt do opravy, protože vlivem velkých mrazů praskl. Snad
k tomu letos nedojde,“ vysvětlila
Hemerková. Pověra tvrdí, že pokud si na zázračný zvonek „zacinkáte“ a v duchu si řeknete
jedno přání, splní se vám!
No, a uplynulý pátek v podvečer
bylo na prostějovském náměstí
opravdu natřískáno. Davy lidí přilákalo jako každoročně slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s hlavní protagonistkou Dádou
Patrasovou.
Reportáž z akce najdete na
straně 10 dnešního vydání!

Snad zvonek zase NEPRASKNE…

Bez toho to nejde. Betlém a zvonička pro štěstí, předzvěsti Vánoc, byly společně s rozsvíceným stříbrným smrkem
hlavními hity pátečního podvečera na náměstí T. G. Masaryka.
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: Petra Hežová

A JE TO TADY ZAS! MĚSTO ZNOVU DÁVÁ DO PRODEJE OBÁVANÉ DOMY...
„Na nemovitosti v Rozhonově a Vodní ulici máme zájemce,“ vysvětluje první náměstek primátora Jiří Pospíšil

„Je pravda, že v minulosti jsme
při zamýšleném prodeji těchto
nemovitostí byli několikrát neúspěšní, nyní se ale zdá, že je o ně
faktický zájem. Na magistrát se
nám totiž ozvalo hned několik
občanů, že by se vyhlášeného
záměru prodeje zúčastnili a nemovitosti odkoupili. Především
jde o domy ve Vodní ulici číslo
11 a v Rozhonově ulici číslo 2.
Přiznávám, že máme eminentní
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Koupí je někdo? Tyto domy v Rozhonově a Vodní ulici jsou opět na prodej. Přitom ten druhý je plný
romských rodin…
2x foto: archiv Večerníku
39 678 400
5
14 079 300
1
1 620 000
2
2 681 000

zájem je odprodat. Náklady na
jejich rekonstrukci jsou totiž vyčísleny na několik milionů korun a my tyto prostředky prostě
nemáme,“ vysvětlil na tiskové
konferenci po zasedání radních
důvody nově vyhlášeného záměru prodeje Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního města Prostějov, který je
na magistrátu zodpovědný za
městský majetek.
Opravy těchto domů by byly
neúnosné pro městskou po-



4
3 080 000
4
2 400 000
3
8 984 240

Prostějov/mik

inventura městských nemovitostí

2
1 270 000

Počtvrté a naposledy? V průběhu uplynulých tří let
se prostějovský magistrát shodou okolností hned
třikrát pokoušel prodat nechvalně proslulé bytové
domy v Rozhonově ulici číslo 2 a 12 i ve Vodní
ulici číslo popisné 11. Proč nechvalně proslulé?
Domy jsou z drtivé většiny obývané romskými
rodinami a z tohoto důvodu se kupci na radnici
příliš nehrnou. I když… Před dvěma lety si chtěl
nemovitost Rozhonova ulice 12 pořídit majitel realitní kanceláře, po vyhrůžkách ze strany Romů
však ze svých kupeckých snah rychle vycouval… Jenomže nyní město hlásí, že o dva ze tří
jmenovaných domů je znovu konkrétní zájem!
Tak proč je znovu nenabídnout?

        

Zdroj: Magistrát města Prostějova

kladnu, proto se snažíme nabídnout zájemcům, aby si domy
odkoupili a sami se o ně starali.
To se nám v minulosti osvědčilo, jen se podívejte kolem sebe,
jak dnes vypadají naše sídliště,
jak se o své domy starají bytová
družstva a společenství vlastní-

ků. Minulost prokázala, že soukromí majitelé se o nemovitosti
dokáží postarat lépe. Město
nikdy nemělo a nebude mít
prostředky na to, aby dokázalo
revitalizovat veškerý majetek
v tak krátké době jako soukromí majitelé, což se jednoznač-

PLATINOVÁ
SVATBA
Ježkovi jsou manželé 70 let!
INZERCE

Šťastný pár. Svatba jednadvacetiletého Jaroslava a o rok
mladší Marie se konala v kostele v Klenovicích na Hané
na svátek svaté Kateřiny 25. listopadu 1943. Původně to
mělo být dřív, kvůli nesouhlasu ženichovy maminky však
musel mladý pár veselku odložit. Foto: Martin Zaoral

čtěte na straně 12

ně potvrdilo při prodeji panelových domů v minulé dekádě,“
dodal druhý muž radnice.
Co když ale opět dojde k projevům nespokojenosti s prodejem bytových domů ze strany
současných nájemníků? „To
nemohu vyloučit, ale každý má
možnost se do záměru přihlásit,
tedy i současní nájemníci. Šanci mají všichni,“ zareagoval na
otázku Pospíšil.
Město z uvedených důvodů prodává bytové domy již
několik let, z čehož pramení
kýžený užitek. „Jednak nemovitosti dostávají nový kabát
a nechátrají, zadruhé rozpočet
města má mimořádné příjmy.

Ty pak mohou být součástí investičních akcí, využívají se
k opravám, na provoz škol, rekonstrukce dětských hřišť a podobné záležitosti,“ vypočítal Jiří
Pospíšil.
Zlatým rokem v tomto ohledu
byl pro radnici rok 2009, kdy
se do soukromého vlastnictví
prodalo celkem osmatřicet
domů a do městské pokladny
tehdy za to putovalo více než
138 milionů korun! „Určitě to
byl výjimečný příjem města.
Nicméně je zapotřebí si uvědomit, že peníze utržené z prodeje
městských domů jsou již neopakovatelným příjmem. Už nikdy
totiž město z těchto nemovitostí

nebude mít ani korunu,“ okomentoval toto téma Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějov.
Od roku 2005 bylo prodáno
už 77 domů a navíc dalších 78
bytových jednotek v dalších
nemovitostech. Zdá se tedy,
že co se týká tohoto městského
majetku, už toho na prodej moc
nezbývá. „Město v současné
době vlastní ještě řádově desítky bytových domů a jejich další
prodej bude záležitostí konkrétního posouzení. Ve vlastnictví si
určitě ponecháme domy s pečovatelskou službou a domy plnící
sociální funkce,“ uzavřel toto
téma Pospíšil.

Řádí v Prostějově další FANTOM?

Seniorku napadl v domě, strhl jí kabelku z ramene

Prostějov/mik - Na straně 2 tohoto vydání
informujeme o případu, kdy zatím neznámý
pachatel strhl kabelku ženě, která ve středu
v Okružní ulici upadla na zem a zranila se.
A uplynulý pátek došlo v Prostějově
k podobnému případu v domě na Sídlišti
Svobody! Jde o toho samého chlápka?
„Mohu potvrdit, že zatím neznámý pachatel
v pátek devětadvacátého listopadu kolem půl
šesté večer okradl pětasedmdesátiletou seniorku. Na chodbě jednoho z domů na Sídlišti
Svobody v Prostějově jí vytrhl kabelku, kter-

ou nesla v ruce. Paní v ní měla peněženku
s penězi, osobními doklady a dále platební
kartu, mobilní telefon a brýle. Způsobil jí
škodu za šest tisíc a čtyři sta korun,“ informovala v neděli Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. „Muž je
podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže
a v případě jeho zjištění mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Policisté na případu
pracují a po pachateli pátrají,“ dodala
mluvčí krajské policie.

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

MÁTE POSLEDNí šanci!
tu nejlepší možnou
nabídku jsme pro vás
prodloužili ještě
pro tento týden!

JEN 720 Kč

Platí pouze do 6. prosince

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

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

125
Právě oslavy s takto vysokým

K á ý smrk.
Krásný
k Už během
běh
pondělního
d
dopoledne, když přivezlo speciální voDrastická
zidlo patnáctimetrový stříbrný smrk na
smrt. Černou
prostějovské náměstí, se lidem tajil
kaňkou minulého
dech. Mnozí z přítomných si potýdne je bezesporu trachvalovali, že tak nádherný
gická dopravní nehoda mezi
vánoční strom ProsStudencem a Olšany u Prostějova.
tějov ještě neměl.
Řidič Renaultu nezvládl, zřejmě ve velké
A měli pravrychlosti, řízení a po nárazu do stromu
du.
uhořel v autě. Několik dní policisté pátrali
po totožnosti řidiče.

číslem výročí svého založení
oslavila uplynulou středu
prostějovská nemocnice. Do
„špitálu“ se sjely velké celebrity včetně krajského hejtmana, všech dosavadních
ředitelů po roce 1989, bývalí
i současní zaměstnanci a další lidé, bytostně spjatí s naším
zdravotnickým zařízením.

-

Osobnost týdne
DAGMAR „DÁDA“
DA
PATRASOVÁ

Páte
Páteční
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí T. G. Masaryka se každostro
ročně nemůže obejít bez slavné osobnosti.
ro
Tou letošní byla Dagmar Patrasová, které
T
vvšechny děti s oblibou říkají Dáda. Herrečka proslulá dětskými pořady a programy byla i v Prostějově středem pozornosti
m
těch nejmenších.

Výrok týdne
„K
KT
TAKOVÝM
AKOV
AK
OVÝ
OV
ÝM
ÝM
BLÁBOLŮM SE ANI
NEDÁ VYJADŘOVAT.
HOKEJ JE
KAŽDODENNÍ PRÁCE
A NE SE JEN ZASTAVIT
, KDYŽ JDU KOLEM...“
Předseda prostějovských Jestřábů
Michal Tomiga na adresu výroků
svých nových kolegů ve vedení,
pánů Zabloudila a Radiče

JEJICH TEMPO JE VRAŽEDNÉ, JEJICH RAJÓNEM JE ZLATÁ BRÁNA - STUDENTI!

Analýza
Martin Zaoral

Nedávné slavnostní otevření Zlaté brány nás mohlo
v mnoha směrech uklidnit. Kdysi hojně navštěvovaný, poslední dobou však chátrající a zkomírající
Prior nahradilo v centru města nablýskané obchodní centrum, za které by se nemuseli stydět ani v západním Německu. Při této příležitosti jsme si však
mohli ověřit i fakt, že zatímco „obchoďáky“ jsou stále
modernější, tak lidé zůstávají v podstatě stejní...
„Jejich revírem je Kaufland,
jejich tempo je vražedné - důchodci! Jejich protivníci jsou
mládež, vysoké ceny a schody.
Důchodci z České republiky
buzerují, hledají slevy a sedí
v autobusech ve dne v noci.“
Psal se rok 2010 a tyto pouhé
tři věty na internetové síti Facebook během pár dní přilákaly do stejnojmenné skupiny
přes čtvrt milionu členů.
Tehdy se ukázalo, jak se rozevírá propast mezi mladými
a starými. Zdálo se, že obě
skupiny nemají a snad ani ne-

chtějí mít spolu nic společného. Někteří senioři brali mladé
jako arogantní „spratky“, žvanící bez jakýchkoliv životních
zkušeností. Studenti zase důchodce vnímali pouze coby
mátožné postavy, které ožijí
jen v momentě, když je něco
pořádně rozčílí, nebo když
mají v supermarketu akci na
mléko. Sociologové pak v této
souvislosti dokonce mluvili
o nastupující válce generací.
Ta se ovšem prozatím nekoná.
Faktem je, že dnešní mladí žijí úplně jinak, než je-

jich rodiče či prarodiče.
Oč mají více nejrůznějších
zážitků, o to jsou jejich prožitky povrchnější. Například si už navzájem dávno
nepíší dlouhé milostné dopisy, které by doplňovali
o vlastnoruční kresby. Obvykle si na Facebooku napíší pár slov a připojí k tomu
nějakou fotku nebo odkaz na
klip. Díky tomu „žijí naplno“
podle svého a někteří z nich
stihnou nejrůznějších milostných vzplanutí za jeden rok
více než jejich rodiče za celý
život.
Naštěstí jsou stále věci, které rozdílné generace spojují.
Při slavnostním otevření Zlaté brány se třeba ukázalo, že
dnešní teenageři mají se svými
rodiči i prarodiči mnohem víc
společného, než by si oni sami
byli ochotni připustit. Mnozí
z nich se totiž, zdá se, nechtějí
nechat připravit o výdobytky

Petra Hežová
Zima
už
nám nějakou dobu
zasílá předběžné nabídkové letáčky
letošního
počasí, prozatím platné sice jen
ve vyšších
polohách naší země, ale co nevidět, mrazivo a „sněháňky“
dorazí i k nám. Po podobném
plašení na konci října a vyvěšení výstražných vánočních
dekorací v obchodních centrech si v duchu ťukám na čelo
podobně, jako když pár dní po
začátku velkých prázdnin se
už objevují hesla ‚škola volá‘

nevybavuji, jestli to byla žena
nebo muž. Až takový to byl fofr.
Nevadí, pokračuji ve sledování
zpráv, při kterém se na mě valí
informace ze všech stran. Hlasatel střídá hlasatele, mile se na
sebe usmívají, pod nimi běží ve
zkratce nejaktuálnější události
a přes video přenos jsou ve spojení ještě se čtyřmi dalšími kolegy, z nichž každý se do studia
hlásí z opačných koutů země.
Na konci zpráv si všímám
pouze, že moderátorka má
velmi extravagantní účes
a halenku o zhruba dvě čísla větší, ale který politik šel za
co sedět, kterého propustili
a kolik lidí zemřelo při atentátu na blízkém východě, mi při
tom fofru tak trochu uniklo.
Aby to s tou naší rychlostí nakonec nedopadlo jako s tím
příslovím „zpomalit nešlo, tak
jsme museli nabourat“.

Konstelace hvězd Prostějova

Možná už jste v mysli někde u vánočního stromku, ovšem na koledy je ještě spousta času. S přicházejícím koncem roku vzniká
Prostějovanům také několik starostí na úřadech, takže nezahálejte a veškeré úřední resty si dejte do pořádku

Berani - 20.3. až 18.4. Můžete si blahopřát předem,
ještě do konce tohoto týdne vám přijde složenkou
spousta peněz, na které jste čekali dlouhé měsíce.
Rázem se změní vaše finanční situace, tudíž se můžete těšit na skvělé Vánoce.
Býci - 19.4. až 19.5. Váš týden bude zasvěcen lásce. Už nějakou dobu jste sami, což vás v určitých
chvílích mrzí a toužíte po společnosti. Nyní k tomu
budete mít příležitost, protože okolo vás se budou
motat lidé s podobnými pocity.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Neodkládejte řešení problémů, kterými jste v poslední době přímo zahlceni. Například vyhýbat se finančnímu úřadu může
znamenat sebevraždu. Přestaňte se vymlouvat na
objektivní příčiny a pusťte se do toho!
Raci - 20.6. až 21.7. Budete překvapeni dárkem,
který uprostřed tohoto týdne dostanete. Jednak se
vám bude líbit, jednak ho dostanete od člověka,
od kterého byste to nejméně očekávali. Tím dojde
k urovnání vztahu, který dříve nebyl nejlepší.
Lvi – 22.7. až 21.8. Máte očividný problém se
životosprávou. Rádi byste zhubli, ale tento týden
a vůbec do konce roku s tím nepočítejte. Máte totiž
rádi sladké a nyní den co den budete na toto konto
jen hřešit. Odolat bude hodně těžké.
Panny - 22.8. až 21.9. Máte většinou klidnou povahu a jen velmi neradi řešíte jakékoliv spory. Jenomže v těchto dnech se jim nevyhnete. Nadřízeným
bude vadit snížený pracovní výkon, doma vám zase
budou vyčítat nepořádnost.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Už zítra či maximálně pozítří
očekávejte lákavou nabídku na změnu zaměstnání.
Bude hodně lukrativní, zároveň její přijetí bude ale
znamenat rapidní změnu ve vašem zaběhnutém
způsobu života. Bude to těžké rozhodování.
Štíři - 22.10. až 20.11. Přítel či kamarádka se vám
svěří se svým tajemstvím, jehož jádro se bude týkat
i vás. Budete překvapeni, zároveň se ale budete snažit pomoci. To zas nebude tak těžké, vždyť s dotyčným problémem máte zkušenost.
Střelci - 21.11. až 20.12. Pozor na pracovní úraz,
zvláště při potyčce s kolegyní nebo neurvalým kolegou. Přestože nejste typem rváče, tento týden se
pěstní konfrontaci nevyhnete. Pokud budete prohrávat, přivolejte si na pomoc partnera.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nesnažte se jakékoliv problémy řešit emočně, křikem nic nespravíte
a už vůbec se tak s nikým nedohodnete. Vždyť vás
nebude tlačit čas, na jakékoliv rozhodnutí máte poměrně neomezenou dobu. Hlavně v klidu!
Vodnáři - 20.1.až 18.2. Okolo vás to bude bouřit,
vy se ale rozhodně do žádných hádek nemíchejte.
Ani v jednom sporu nepůjde o vás, takže pokud
byste se jakkoliv zúčastnili ostré debaty, mohli byste
taky chytnout pár facek.
Ryby - 19.2. až 19. 3. Dostanete zajímavou nabídku na obchodní transakci. Pokud by vyšla, budete
zabezpečeni až do konce života. Ale neriskujte zbytečně, poraďte se předtím s odborníkem. Můžete
také jednoduše přijít na buben!

ještě nezažil. A to ani za socialismu, když do zeleniny právě
přivezli banány!
Toto je jen jeden z mnoha případů, který jasně ukazuje, že
herci se mění, ovšem principy
„lidské komedie“ zůstávají stále stejné. Přes všechny naděje
či obavy, které do budoucích
generací vkládáme či naopak
nevkládáme, se dá očekávat,
že z nich vyrostou podobní „pitomci“ jako jsme my
sami. Myslet si, že naše děti
budou vyrůstat v ráji či v pekle na zemi je hloupost. Radostí
i starostí nebudou mít více
nebo méně než my sami, jenom se budou radovat a bát
z něčeho jiného.
Mladí nebo staří, komunisti
či kapitalisti, lidé v podstatě
zůstávají pořád stejní. Vždy tu
budou ti, kteří žijí pro ostatní,
ti, kteří žijí sami pro sebe, a pak
ti, kteří žijí na úkor ostatních.
A mezi které vlastně patříte vy?

VÝPRASK A KRIMINÁL

fejeton Životem na plný plyn
a ‚těšíme se do školy‘ nebo když
se vánoční stromeček plynule
změní ve velikonočního zajíčka či obří kraslici. Taky se vám
občas zdá, že svět přidal plyn a
zapomněl, že mu vynechávají
brzdy?
Holt čas letí jako spřežení, nad
kterým práská bič, člověk se
párkrát ožení a mládí je pryč.
Proto zřejmě není na místě
zdržovat se čekáním a těšením
se na ten či onen svátek nebo
si nedej bože ty přípravy naplno
vychutnat. Ale protože nemáme
čas se zbytečně zdržovat a venku začíná už opravdu zlehka
přituhovat, sedám si k televizi
s tím, že si vyslechnu předpověď
počasí. Až při druhé reklamě si
uvědomuji, že při té rychlosti, se
kterou moderátorka odfrčela
všechny relevantní informace, jsem nepochytila ani jaké
bude počasí, ale popravdě si ani

reálného socialismu, jakými
byly dlouhé fronty a tlačenice
v obchodech.
Před zahájením provozu své
zdejší prostějovské pobočky
nabídla švédská oděvní firma
H&M zajímavou akci. Prvním padesáti zákazníků „věnovala“ dárkovou kartu na tři
sta korun. Těžko říct, co na
mladé zabralo víc. Zda zvědavost, jak to v H&M vypadá, či možnost získat slevový
poukaz. Nicméně v momentě, kdy se poprvé otevřely
prosklené dveře, se doslova
a do písmene naplnilo heslo
„mládí vpřed“. Samozřejmě,
že v závěsu za mladými nechyběli ani důchodci. Ovšem,
co se týká „vražedného tempa“, kterým spěchali k novým
krámkům, tak v tom nikomu
z mladých konkurovat nemohli. Následnou tlačenici, která
se strhla právě před obchodem
H&M, nikdo z přítomných asi

Tomáš Kaláb
Tak jsem se nedávno dočetl, že
jeden francouzský tatík dostal
od soudu skoro třináctitisícovou pokutu za to, že svému
devítiletému synkovi naplácal
„na holou“. Prý šlo o „násilný a ponižující čin“. A to ještě
ve Francii zákon do násilí
výslovně nezahrnuje plácání
na zadek! Při pohledu na své
dvouleté dcery jsem si s hrůzou uvědomil, že nejen za volantem, ale i doma při výchově
je člověk v dnešní době jednou
nohou v kriminálu...
Doba je jiná, bude zajisté reakce na jakékoli nářky typu,
co za mých mladých let bývalo či nebývalo. A to nemluvě
o „standardech“ jezuitské

výchovy před dvěma třemi
staletími. Jenže ona nám chtě
nechtě i mládež vyrůstá nějaká jiná. Pravda, sebevědomá
a připravená na život v džungli
moderního světa, kde má kdekdo svá nezadatelná práva na
kdeco. Počaté, ještě nenarozené
dítě sice musí ve svém právu
na život ustoupit právu ženy
na uspořádání vlastního života,
jakmile se ale narodí, už má
prostor na rozvíjení své vlastní
osobnosti.
Široká právní ochrana se ale
vždy dá široce zneužívat. Vzpomeňme na případy neprávem
stigmatizovaných učitelů, jimž
se zcela nevhodně potřebovali
pomstít jejich žáci. Už abychom
tedy od raného věku přemýšleli, jak se zavděčit svým dětem,
abychom náhodou nebyli „za
odměnu“ pohnáni k soudu za
nějaké to „výchovné násilí“.

glosa týdne
A právě v tom tkví veškeré
problémy moderní civilizace.
Vyrůstají nám sebevědomé
individuality neschopné žít
a pracovat pro obec, národ,
vlast, společnost. Chybí autorita dříve symbolizovaná třeba
otcovým řemenem či učitelovou rákoskou. Neřekl bych, že
dříve vyrůstaly pouze psychicky pokřivené, traumatizované
osobnosti. Nebo ano?!?
Dobrá zpráva nakonec. Ještě že
nám americké studie potvrzují, že „občasný mírný výprask
nemá dlouhodobé škodlivé
účinky na dětský emocionální
a sociální vývoj“. Prý i z dětí,
kterým je příležitostně naplácáno, mohou vyrůst šťastní
a spokojení dospělí. To jsem si
oddechl!

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
MÁTE POSLEDNí šanci! tu nejlepší možnou nabídku
jsme pro vás prodloužili ještě pro tento týden!

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

Platí pouze do 6. prosince

Agentura
„Nechápu kurňa, kdo vám tyto
a podobné věci z ústředí radnice
vždycky vyžblebtá, ale toto je fakt
už moc! Starejte se o své sekretářky v redakci,“ rozohnil se po
naší otázce na Zdeničku jeden
z nejvýše postavených prostějovských politiků.
Na druhý den byl ale přece jen
smířlivější a hlavně ochotnější.
Agentuře Hóser potvrdil, že dívka z Kralic na Hané, která může
prokázat přítulnost mužům i ženám, získala pracovní smlouvu
na radnici podepsanou samotným primátorem Fišerákem.
„Bylo dohodnuto, že prozatím
bude slečna Zdenička vykonávat funkci mé asistentky. Pouze
každý pátek, kdy nová pracovnice magistrátu má ve smlouvě
přikázáno chodit nahoře bez, si
ji bude půjčovat pan primátor na
přijímání oficiálních návštěv. Angažování Zdeničky bereme jako
obrovskou možnost k zatraktiv-

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 čtveřici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Chtělo to kameru!
Když jsem si poprvé ve
Večerníku přečetla o tom,
jak nějaký sprejer poškodil
malbu židovských domů
na městských hradbách ve
Školní ulici, neubránila jsem
se poznámce, že se to dalo
čekat. Už když se vloni dílo
prostějovských výtvarníků
slavnostně předvedlo veřejnosti, říkala jsem si, že je
jen otázkou času, kdy nějaký
bezmozek hradby pomaluje
podobnými nesmysly. Také
jsem zaregistrovala kritiku
paní Sokolové, že pachatele
sprejerství neviděla ani kamera, která je z magistrátní
budovy namířena spíše na
zámek, než na druhou stranu do Školní ulice. A na toto
konto se ptám, když už se
investovalo do tak nákladného díla, nebylo možné, před
rokem ještě za pár tisícovek,
koupit kameru, která by sledovala jen hradby? Možná by
už v tuto chvíli onen neznámý sprejer byl zjištěn, pokud
by nebyl dopaden přímo při
činu!
Andrea Burgetová, Prostějov

Dobré rozhodnutí
Docela s radostí jsem přijal
zprávu o tom, že město už
nepočítá s pokračováním dalších nesmyslných sochařských sympozií. Celých deset let jsem tyto akce kritizoval, protože jsem v nich
viděl smysl pouze pro velmi
úzký okruh lidí. Navíc se teď
v plné nahotě ukázalo, že sochy vyráběné ze dřeva nemají žádnou estetickou hodnotu,
nevydrží v původním stavu
a jejich údržba navíc stojí
další peníze. A vůbec mě šokovaly zveřejněné náklady
na pořádání jednotlivých ročníků sympozií. Proboha, ty
statisíce korun byly naprosto
vyhozené z okna! Sochy jsou
teď všem na obtíž a nikdo je
nechce. Tak je hoďte aspoň
do kotelny, ať z nich je alespoň nějaký užitek...
Václav Majer, Prostějov

Tam se půjdu vyčůrat!

Zdenička asistentkou náměstka!
A pak že ji nečeká honosná kariéra! Už vůbec žádné obavy
o zaměstnání nemusí mít vyvolená Zdenička Uměloprsá. Kralická
rodačka po neúspěchu v primácké soutěži vysoce inteligentních
krasavců, krasavic, lesbiček a
gayů se také Agentuře Hóser
svěřila s trápením ohledně práce.
„Vůbec netuším, zda mě někdo
přijme do zaměstnání a co budu
dělat, čím se budu živit,“ vzlykala na rameni našeho redaktora
Martina Ahojlásko. „Já bych se
jí věnoval, ale nemám čas, musím
šedesátkrát denně telefonovat,“
zatvářil se bezradně hóserácký investigativec.
Zdenička však našla zastání úplně jinde, a to tam, kde by to našinec vůbec nečekal. Krasavice
s ňadry vystlanými silikonovým
papundeklem se už brzy objeví
na radnici! Ochranná křídla
nalezla u prvního náměstka
primátora Zdenála Fišeráka.

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Nové veřejné záchodky za tři
miliony korun. Tak tato zpráva mě šokovala, netušil jsem,
že toto zařízení, bezpochyby velmi potřebné a vítané,
může být tak drahé! Zřejmě všechny pisoáry, mísy
a umyvadla budou pozlacené, ne? Těším se, až se tady
budu moci vyčůrat, určitě
budu mezi prvními...
Pavel Peštuka, Prostějov

Bojí se jeho návratu!

nění už tak dobře fungujícího
úředního aparátu na prostějovském magistrátu,“ vysvětlil nám
celou záležitost Zdenál Fišerák.
Primátor Nakaseseděl se o novém přírůstku do kolektivu zaměstnanců radnice příliš vyjadřovat nechtěl. „Nedávno jsem tu
měl delegaci z Nepálu a hosté se
divili, že tady nemáme žádné kopce. Tak teď se budou moci podívat hned na dva, i když umělé,“
pokrčil prostoduše rameny první
muž magistrátu.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Sleduji vývoj soudního jednání s Robertem Kovaříkem,
kterému se vaše noviny jako
jediné podrobně věnují. Jsem
zvědavý, zda ho skutečně
alespoň v lednu pustí na
svobodu nebo se mu nakonec nepodaří prokázat svoji
nevinu. Hodně se však po
Prostějově o tomto procesu
hovoří a vím, že spousta lidí
má z Kovaříkova případného návratu strach. Ví totiž
na ně příliš mnoho, což se
v podsvětí všeobecně probírá.
Jsem přesvědčen, že pokud se
dostane na svobodu a přijede
do Prostějova, můžeme se těšit na pořádný humbuk!
J. V., Prostějov
...ještě
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Víme víc...

5

Prostějovský
j
ý VEČERNÍK, p
pondělí 2. p
prosince 2013

anketa
Prostějov - Aneta Křížová
První adventní svíčku jsme již zapálili, vánoční stromeček
i betlém jsou umístěny na svém tradičním místě, stánky jsou
připraveny, město ozdobeno a pomalu ale jistě se jím začínají
trousit lidé, omámení nákupní horečkou. Avšak o tom adventní
čas samozřejmě není. Proto jsme se v uplynulém týdnu v prostějovských ulicích tentokrát ptali…

MŮJ VŮZ, MŮJ NÁZOR

CO PRO VÁS SYMBOLIZUJE ADVENT?
UZNÁVÁTE A DRŽÍTE JEJ?
Tereza ENTLOVÁ
Kralice na Hané

Kateřina ŠUSTROVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Šance vyjet do zemí Evropské

unie bychom si měli vážit

Anti EU. Vyjeli byste s takto označeným autem do Německa?

„Advent pro mě symbolizuje příchod Vánoc, samozřejmě pečení vánočního cukroví, ale rovněž také spoustu
stresu ohledně vánočních
dárků a nejen jich. Každý
rok je to stejné. Přemýšlet,
co komu koupit a kdy se naskytne čas na vánoční úklid.
Ale když je vše, jak má být,
nastává konečně zasloužená
vánoční pohoda, na kterou
se už velice těším.“

„Advent pro mě znamená
zastavení a zklidnění se,
taktéž pro mě symbolizuje
pohodu, pokoru i lásku. Vánoční svátky a celý advent je
podle mě právě o tomto, tedy
o nalezení vnitřní pohody,
klidu a spokojenosti. Namísto stresování se a shánění
dárků. Vždyť stačí jen nějaká
maličkost. Důležité je, aby
všichni byli šťastní, zdraví
a spokojení.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Auto neslouží
ží pouze k přepravě
ř
ě z místa
í
A do
místa B. Svému majiteli nabízí rovněž prostor pro vyjádření jeho postoje. Tak tomu je
i v případě majitele stříbrné Octavie, který
očividně není fanouškem Evropské unie...
Prostějov/mik
Na poznávací značku si už nějaký čas můžete nechat dát číslo,
jaké chcete. Bohužel tuto volnost máme pouze u posledního
čtyřčíslí. Je to škoda. Díky poznávací značce by se třeba naše
okolí mohlo dozvědět jméno našeho oblíbeného nápoje. Vyznavači zlatavého moku by se určitě
poprali o poznávací značku PIV0012, mezi milovníky pálenky
z cukrové třtiny by jistě byl zájem
o RUM-0040 a vyznavači pro-

třepaného i nemíchaného Martini by jistě dali jmění za značku
BON-D007.
Majitel stříbrné Octavie z Prostějova poznávací značku využil
k tomu, aby světu zvěstoval svůj
negativní vztah k Evropské unii.
Snad tím chtěl vyjádřit svůj názor
na bruselského byrokratického
molocha. Na druhou stranu šance vyjet bez pasu i bez problémů
do kterékoliv z evropských zemí
je nepochybně skvělá věc. Už si
jí však příliš nevážíme, vnímáme ji jako samozřejmost, kterou

Foto: Martin Zaoral
většina
ě ši z nás
á využije
žij maximálně
i ál ě
jednou do roka. Ovšem ještě
před listopadem 1989 bychom
si o takové šanci mohli nechat
jen zdát.
Každý má na svůj názor určitě
právo. Majitel auta by se však
asi divil, kdyby mu s jeho anti
EU značkou zakázali vyrazit
třeba do Německa. Některé
jiné evropské státy se od naší
republiky totiž liší, mimo jiné,
větší úctou k pravidlům.
Faktem je, že jsme si zvykli vše
kolem nás kritizovat. Pomíjíme
přitom fakt, že pokud chceme,
můžeme si kdykoliv sbalit svých
pět švestek a zkusit štěstí v jiné
zemi. Teprve pak se dozvíme, za
co mohou naši politici či poměry
ve státě a za co si můžeme my
sami...

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
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MÁTE POSLEDNí šanci! tu nejlepší možnou nabídku
jsme pro vás prodloužili ještě pro tento týden!

pište:
išt iinzerce@vecernikpv.cz

Máte chuť na sex a vaše partnerka je těhotná? Nevadí! Její libido bude sice kvůli hormonální vřavě jako
na houpačce, sex však není v těhotenství zakázanou
aktivitou. Obavy, že by se při něm mohl poškodit plod,
jsou z říše pověr.
Doposud provedené výzkumy potvrzují, že pokud má
těhotenství normální průběh a není rizikové, neexistuje žádný důvod, proč byste si nemohli dopřávat sex
podle chuti. Řada párů se obává, aby svými erotickými hrátkami, zejména v prvním trimestru, nevyprovokovala potrat. Nikdy se však nepotvrdilo, že by sex
riziko časného potratu zvyšoval. V naprosté většině
případů ho způsobují chromozomální abnormality
plodu.
Bát se nemusíte ani toho, když svou partnerku přivedete k orgasmu. I když její vyvrcholení připomíná
intenzitou epileptický záchvat a drnčí u něj okenní
tabulky, při normálně probíhajícím těhotenství orgasmus předčasný porod vyprovokovat nemůže. Kontrakce, k nimž při něm dochází, jsou zcela odlišné od
kontrakcí dělohy při porodu.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Konickou sokolovnu brzy získá město
Konice/mls
PONDĚLÍ 26. LISTOPADU 2012
Patnáct let měla radnice v Konici na opravu místní sokolovny. Po
tuto dobu byla v pronájmu od místních Sokolů a ve smlouvě na
padesát let se zavázala, že ji do letošního roku opraví. Nestalo se
tak. Prvních deset let se z nepochopitelných důvodů nedělo nic, po
výstavbě kanalizace na opravu budovy v havarijním stavu nebyly
a stále nejsou peníze. Sokolové se v pátek na své valné hromadě
rozhodli, že stavbu nabídnou k prodeji. Na celou situaci doplatí
i místní hasiči.

jak šel čas Prostějovem ...

U svaté Anny

LISTOPAD 2013

Fungoval zde mlýn i lázně. Ulice byla pojmenovaná 1. června 1926
podle polohy v blízkosti kaple sv. Anny. Během německé okupace se
v letech 1940 až 1945 nazývala německy St. Anna-Gasse. Naproti
kaple se nachází bývalý tzv. Drozdovický mlýn, jehož existence je
doložena již v šestnáctém století. V roce 1907 byla v areálu mlýna vybudovaná parní pila, provozovaly se zde i lázně, od roku 1910 přibyla
pekárna.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Západní ulice

Už na jaře nabrala situace se zchátralou konickou sokolovnou
nečekaný obrat. Sokolové se nakonec rozhodli budovu darovat
městu. Za to radnice do jejich vlastnictví převede fotbalové šatny.
Radost z toho mohou mít místní hasiči, kteří se díky tomu nebudou muset ze sokolovny stěhovat. Převod sokolovny na město už
schválilo konické zastupitelstvo. Přesto objekt stále zůstává v majetku Sokolů. „Poslali jsme žádost na Českou obec sokolskou do
Prahy, bez jejího souhlasu totiž nejde převod uskutečnit. Učinili
jsme tak přibližně už před půl rokem, ovšem úřad si dává poněkud
na čas. To je důvod, proč sokolovna ještě nepatří městu,“ vysvětlil
Jiří Kučera z TJ Sokol Konice.
napsáno
před
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Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OŘÍŠKY

Mandle
Arašídy ďábelské
pražené solené
150g
60g

Slané arašídy
100g

Kešu solené
60g

Pistácie pražené
solené 120g

Wasabi 65g

9,90

26,50

51,90 (60g)

23.50

-

29,90

39,90 (500g)

49,90 (150g)

159,00 (500g)

-

16,90

-

13,90

23,90

29,90 (80g)

23,90 (70g)

-

-

11,90

24,90

29,90 (100g)

-

-

24,90 (100g)

34,90

27,90 (200g)

12,50

29,90

27,90

8,50

17,90

54,90 (200g)

43,90 (100g)

22,90

14,90 (80g)

26,90

Naše RESUMÉ
Blíží se svátky vánoční, což je
vždy ideální příležitost, najít
si chvilku pohody pro sebe
a jen tak si u televize spočnout
, nejlépe s pytlíkem oříšků. Zajímalo nás, jak si markety na
tom stojí s tímto sortimentem.
A nutno podotknout, že jsme
byli mile překvapeni.
Nejlevnější slané, ale i ďábelské arašídy nabízí Lidl, solené kešu, pražené pistácie či
mandle pro změnu Tesco. Pro
exotické wasabi si pak zajeďte
do Intersparu.
Nechte si chutnat!
Průzkum proveden
ve středu 27. listopadu 2013

lety

Kamion naboural do domu

Romové přišli o část střechy

Ke kuriózní nehodě, která se
naštěstí obešla bez zranění,
došlo ve čtvrtek ráno v Tištíně.
Na velmi nepřehledném a nebezpečném úseku v centru
obce se řidič kamionu vyhýbal
v protisměru jedoucímu dalšímu
nákladnímu vozidlu. Stalo se
tak zrovna v místě, kde v ostré pravotočivé zatáčce stojí
rodinný domek, ve kterém bydlí
početná romská rodina, nedávno
přistěhovaná z kolonek U svaté
Anny v Prostějově.
Kamion převážející dřevotřísku
narazil do části střechy, která
následně hrozila zřícením. Na
místo okamžitě vyjely hasičské
jednotky a rovněž sanitka, ovšem
přítomnost lékařů byla nakonec
zbytečná, neboť v průjezdu domu
se v tu chvíli naštěstí nikdo nenacházel. „Můžeme potvrdit, že
ke zranění osob nedošlo, okol-

nosti nehody a míra zavinění
jsou předmětem dalšího šetření.
Ovšem zdá se, že řidič kamionu
neměl v daný okamžik právě jednoduchou situaci,“ řekl nám přímo
na místě jeden ze zasahujících dopravních policistů. Nešťastný řidič
z Ostravska byl ze všeho očividně
vyveden z míry.
„Ve chvíli, kdy jsem se snažil vyhýbat stojícímu osobnímu autu,
vyjel proti mně další náklaďák.
Nebylo kam uhnout, silnice je
tady hrozně úzká a nepřehledná.
To, že jsem návěsem zavadil
o střechu domu, jsem viděl až ve
zpětném zrcátku. Spatřil jsem,
že kus střechy je zabodnutý
v plachtě mého návěsu,“ popsal
karambol řidič kamionu.
Škoda na vozidle a hlavně na
domě byla vyčíslena na sto tisíc
korun. Střecha byla ovšem natolik poničena, že hasiči ji celé
dopoledne raději rozebírali.

Zpravodajství
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. prosince 2013

REKONSTRUKCE TYLOVY ULICE BYLA POSUNUTA UŽ NA PŘÍŠTÍ ROK!
Seminář k rozpočtu emoce nepřinesl, na stavební investice padne v roce 2014 přes 140 milionů

Přestože Večerník už před třemi týdny zjišťoval, s jakými stavebními investicemi počítá návrh rozpočtu
na rok 2014, tehdy jsme neuspěli. Celkovou částku
určenou na investiční akce včetně seznamu konkrétních staveb, rekonstrukcí i drobných oprav drželi radní pod pokličkou. Až do úterý minulého týdne. Právě
v tento den 26. listopadu proběhl seminář zastupitelů
k rozpočtu, který definitivně rozhodl o návrhu, který
bude schvalovat zastupitelstvo města již 17. prosince. A Večerník tak nyní už ví, co všechno se má příští
rok ve městě stavět a za kolik!
Prostějov/mik
V úterý se zastupitelé sešli v Národním domě. Před prosincovým
schvalováním rozpočtu měli
poslední možnost vyslovit se k
návrhu a množství investic pro
rok 2014. Jak se Večerník v pátek
dozvěděl, diskuze nebyla příliš obsáhlá, komunální politici, až na malé
výjimky, s návrhy rekonstrukcí,
oprav, stavebních investic a úprav
během následujícího roku vesměs
souhlasili. „Oproti původnímu
návrhu rozpočtu města na rok 2014
se toho po semináři zastupitelů
skutečně moc nezměnilo, to však

neznamená, že neprobíhala věcná
diskuze. Probíraly se veškeré návrhy
více než tří stovek potřebných investic, i když bylo předem jasné,
že takzvaně nad čarou může vzhledem k finanční náročnosti zůstat
pouhá třetina,“ ohlédl se za úterním
zasedáním Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov,
který je zároveň zodpovědný za
celkové hospodaření magistrátu. Jak
dále prozradil, ke dvěma zásadním
změnám ale přece jen došlo. „Pod
čáru jsme posunuli stavební investici
na opravu fasády radnice, přestože
jsme na ni v rozpočtu vyčlenili na
příští rok dvanáct milionů korun.

Přesný termín otevření

Pod hranici možné realizace se
dostala proto, že není jasné, zda se
nám příští rok podaří dosáhnout
na dotační titul. Naopak opačným
směrem nad čáru jsme po domluvě
s ostatními zastupiteli poslali rekonstrukci Tylovy ulice. Z celkově
potřebné desetimilionové investice
počítáme pro rok 2014 s šesti miliony,“ nechal se slyšet Pišťák.
„Rekonstrukce Tylovy ulice se
plánovala už před lety a neustále byla odkládána. Situace
s parkováním a vůbec dopravou v této lokalitě však už začíná
být neúnosná, proto musí dojít
k razantní úpravě co nejdříve,“
vysvětlil dále Večerníku první muž
prostějovského magistrátu.
Investice města pro rok 2014 se
pohybují nakonec mezi 140 až
150 miliony korun. Lze nad touto částkou zavládnout spokojenost? „Já nejsem spokojen nikdy.
Celková suma mohla být vyšší, na
druhé straně si musíme uvědomit,
jaké možnosti v roce 2014 budeme
mít a jak se bude vyvíjet příjmová
stránka rozpočtu. Ovšem hranici
mezi stočtyřiceti a stopadesáti
miliony korun na investiční akce
města v příštím roce považuji za

vybrané investice města v roce 2014
INVESTICE
NÁKLADY (V MIL. KČ)
ZŠ Dr. Horáka - výměna oken
14,0
Radnice - fasáda, střecha, okna
12,0
ZŠ Jana Železného - okna
9,9
Tylova ulice - komunikace, parkoviště
6,0
Anenská ulice - hřiště
4,9
ZŠ Palackého - hřiště
4,9
Sídliště Svobody - chodníky, parkoviště
4,0
Olomoucká, Barákova - křižovatka
4,0
MŠ Libušinka - okna
2,95
Kostel sv. P+P - regenerace pakru
2,5
Dům J. Zrzavého 3975 - okna, střecha
2,5
Martinákova, Pod Kosířem - cyklostezka
2,4
MŠ Květná - okna
2,0
Okružní ulice - cyklostezka
2,0
Ulice G. Preissové - kanalizace
1,5
Ulice Šárka, Jezdecká - křižovatka
1,5
ZŠ Palackého - sociální zařízení
1,35
Kostelecká ulice 11 a 15 - chodníky
1,2
Kostelecká ulice - rekonstrukce
1,0
Plumlovská ulice - parkoviště za Kubusem
1,0
Zdroj: Magistrát města Prostějova
rozumnou a odpovídající,“ dodal
Miroslav Pišťák.
Spokojenost s průběhem semináře
zastupitelů k novému rozpočtu
města projevil i náměstek primátora Zdeněk Fišer, který je na rad-

nici právě zodpovědný za stavební
investice. „Pamatuji si semináře,
kde okolo investic panovaly mnohem živější diskuze. Je jasné, že
každý zastupitel se vždycky snaží
prosadit do rozpočtu, takzvaně

Toto se musí řešit! Zastupitelé vyslyšeli početné stížnosti obyvatel Tylovy ulice. V rámci rekonstrukce této lokality především půjde
o rozšíření počtu parkovacích míst.
Foto: Michal Kadlec
nad čáru, možné realizace, tu svoji
investici, o kterou ho žádají jeho
voliči. Vždycky jde o domluvu
a o uvědomění si, zda na tu či onu
rekonstrukci či stavbu město má
peníze nebo ne. Letos bych i já
vyzvedl změnu a výrazné uspíšení
rekonstrukce Tylovy ulice, po
které zdejší občané už několik let
volají. Možnost parkování v této
dopravě je skutečně čím dál tím
svízelnější, nemluvě o zhoršené
průjezdnosti ulice. Auta tu parkují
po obou stranách komunikace, což
přináší hlavně během dopravních

špiček značné komplikace. Ulice
se ucpává, protijedoucí vozidla se
tady vyhýbají jen s velkou námahou. V rámci rekonstrukce dojde
také k rozšíření počtu parkovacích
míst mimo stávající komunikaci, opraví se silnice, chodníky
a podobně,“ připomněl Zdeněk Fišer.
Jak jsme již zmínili, o celkovém
návrhu rozpočtu města pro rok
2014 bude ještě jednat zastupitelstvo na svém letošním posledním
zasedání dne 17. prosince. Nedají
se však očekávat už žádné razantní
změny. Nebo ano...?

Už je to tady! Výstavba nového „kulturáku“

KFC stále není znám se výrazně uspíšila, odborníci vybírají z návrhů
Prostějov/mls -„V nejbližším
možném termínu“ by se v obchodní zóně u nového Kauflandu měla otevřít provozovna
KFC. Přesné datum tolik
očekávaného zahájení prodeje
pobočky známého řetězce s rychlým občerstvením však není
známo ani zkraje posledního
měsíce letošního roku...
Z dobře informovaného zdroje se
ovšem Večerníku podařilo zjistit,
že „proklatě dobré kuře“ by se
u Kauflandu mělo začít prodá-

vat už v pátek 6. prosince. „Ani
tento termín však stále není jistý,
zřejmě bude ještě o několik málo
dní posunut,“ upřesnil zdroj.
KFC bude prvním fast foodem
svého druhu v Prostějově. Mimo
jiné nabídne i službu drive-thru,
kterou ocení zejména řidiči. KFC
totiž bude vybaveno okénkem,
kde si bude možné jídlo pohodlně
objednat bez nutnosti opustit svůj
vůz.
Tak se těšte, nic jiného vám zatím nezbývá...

V parku se sází jehličnany

Před Vánoci pobídka

pro zloděje?

Prostějov/mik - Po nové javorové
aleji pokračuje ve Smetanových
sadech další výsadba stromků,
tentokrát jehličnanů. Zhruba
čtyři desítky malých smrčků,
jedliček i borovic zcela jistě zkrásní prostor zrekonstruovaného
parku. Je však nyní před Vánoci
ten pravý čas na sázení malých
jehličnanů? Mnohým to připadá
jako přímá nabídka pro zloděje…
„Ano, můžeme říct, že vysazené
stromky, ale i keře, mohou být
lákadlem pro zloděje.To ale můžeme
tvrdit i o celoročně vysazované
zeleni, včetně kvetoucích rostlin.
Samozřejmě, nyní před Vánoci se
nově vysazené jehličnaté stromky
mohou stát terčem zlodějů, kteří by
si tak snad mohli zadarmo opatřit
vánoční stromeček. Kdybychom
ale tyto obavy měli pořád, to bychom nemohli pro město udělat
vůbec nic,“ zareagovala na otázku
Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov. „Vezměte si, že

Prostějov/mik - Vedení města
výrazným způsobem urychlilo
přípravy na stavbu multifunkčního zařízení na místě bývalých
Jezdeckých kasáren. Nové společenské, kulturní a sportovní
centrum má nahradit současný
Společenský dům v Komenského ulici, který bude asanován
v souvislosti s připravovanou
výstavbou Galerie Prostějov.
Návrhy od čtyř prostějovských
architektů na nový „kulturák“
a celkové řešení lokality v Jezdecké ulici jsou už známy a veřejnosti přístupné na webových
stránkách města. Radní ale nyní
pověřili nezávislého odborníka,
aby do poloviny ledna vybral jeden a ten nejlepší!
Rozhodnutí radních potvrdili Večerníku jak primátor Miroslav
Pišťák, tak jeho náměstek pro stavební investice Zdeněk Fišer. „Už
několik měsíců jsou občanům na
internetových stránkách města
k dispozici čtyři návrhy projektů
výstavby nové haly na místě Jezdeckých kasáren, která by uspokojila veškeré současné požadavky na
pokrytí společenských, kulturních
a také sportovních aktivit. Nyní

„V případě výstavby nového
multifunkčního centra
nevylučuji možnost, že si
vezmeme bankovní úvěr...“

Prostějovský primátor Miroslav Pišťák
by se nebál ani zadlužení
jsme se rozhodli, že pověříme nezávislého odborníka, konkrétně
architekta Jakuba Kynčla z brněnského renomovaného ateliéru, aby
vybral ten nejvhodnější návrh. Na
jeho základě pak necháme zpracovat celý projekt a vyhlásit veřejnou
soutěž na samotnou výstavbu,“
shrnul aktuální stav ostře sledované
záležitosti Zdeněk Fišer. Vzápětí
vysvětlil, proč ten spěch. „Společnost Manthellan, která bude
zajišťovat výstavbu obchodního
centra Galerie Prostějov, se nám
má do konce ledna příštího roku
vyjádřit, zda má schválen regulační
plán a pokud ano, kdy se pustí do
demolice budovy Společenského
domu a výstavby Galerie Prostějov.

Pověřený odborník. Brněnský architekt Jakub Kynčl vybere pro
město Prostějov nejlepší návrh pro výstavbu nového multifunkčního zařízení, které má stát místo Jezdeckých kasáren.
Foto: internet a archiv Večerníku
po zamýšlené demolici Jezdeckých kasáren. Samozřejmě budeme netrpělivě čekat na vyjádření
společnosti Manthellan, která nás
v závěru ledna bude informovat
o svém definitivním rozhodnutí
směrem k výstavbě Galerie Prostějov. Ať to ale dopadne jakkoliv,
chceme být každopádně připraveni
na alternativu, že současný Společenský dům se zbourá a bude
zapotřebí okamžité náhrady,“ řekl
Večerníku Miroslav Pišťák, primá-

tor statutárního města Prostějov.
První muž radnice už před týdnem
na tiskové konferenci rady města
prozradil, že v případě nutnosti
urychlení stavby nového multifunkčního zařízení se nebrání nutnosti pořízení bankovního úvěru.
„Bavíme se zde o investici ve výši
zhruba 100 milionů korun. Nebojím se toho, že bychom neobdrželi
výhodný úvěr, vždyť máme ten
nejlepší rating v České republice,“
dodal Pišťák.

Okresní ODS POVEDE na Prostějovsku PETR SOKOL

Nechte je být! Snad teď nikoho nenapadne pořídit si vánoční
stromek z nově vysázených
jehličnanů ve Smetanových sadech…
Foto: Michal Kadlec
na jaře budeme ve Smetanových
sadech vysazovat keřové růže.
Vždyť to bude také zloděje lákat.
Ne, takto nemůžeme uvažovat,“ je
Hemerková přesvědčena, že celá
akce skončí zdárným úspěchem
a Smetanovy sady budou zase
o něco krásnější...

v ODS, abych se jen vezl! I proto jsem přijal tuto funkci právě
v časech, které jsou pro občanské
Prostějov/red - Ve středu večer si demokraty nelehké,“ okomentookresní organizace Občanské de- val Sokol exkluzivně pro Večermokratické strany Prostějovska ník své zvolení.
vybrala svého nového šéfa. S jedPodporují Fialu!
noznačnou podporou čtyřiceti ze
třiačtyřiceti odevzdaných hlasů Podle Sokolova názoru strana
se jím stal vysokoškolský učitel potřebuje zásadní změny. „ODS
a i přes nezvolení úspěšný kandi- teď musí razantně obměnit vededát z nedávných parlamentních ní a obrazně řečeno se zase vynovoleb Petr Sokol, který ve stra- řit a nadechnout se. I proto jsme
nickém vedení zastupuje okres- na sněmu podpořili, aby na přední město. „Nikdy jsem nebyl sedu kandidoval pan Fiala.“ Jak

Nový územní plán města se bude projednávat přesně za dva týdny
Prostějov/mls - Velice absurdním
způsobem se podoba nového
územního plánu dotýká společnosti Gala. Úspěšná firma ve
svém výrobním závodě v Krasicích zaměstnává stovky lidí. Pro
tvůrce územního plánu však jakoby neexistovala. Na pozemcích
kde stojí, totiž namalovali nové
veřejné centrum Krasic! V budoucnosti by tu tak měl být park,
případně náměstí s lavičkami
a pískovišti. Namísto pozemků
určených pro průmysl se totiž
Gala ocitla na ploše označené jako
veřejné prostranství a veřejná infrastruktura.
„Je to pro nás krajně nepříjemné
a nevýhodné řešení. Nové podobě územního plánu se budeme
bránit všemi dostupnými prostředky. V dohledné době proti
ní podáme námitku. Věříme, že
územní plán v takto navrhované
podobě nebude schválen,“ netajil
své rozčarování generální ředitel
společnosti Gala a.s. Michal Preininger. Tato firma přitom není jediná, jejíž osud se nyní dostal na

Nechceme otálet a čekat, až se tak
stane, musíme být připraveni. Proto
bychom rádi znali názor odborníka
a zahájili přípravy co nejrychlejší
stavby nového multifunkčního centra,“ ozřejmil Fišer důvody postupu
vedení města.
Jak následně ještě dodal, postup
nyní bude takový, že brněnský
architekt Kynčl vytvoří tým
z dalších tří svých kolegů, kteří
si dne 7. ledna na společném jednání návrhy prostudují a do 13.
ledna doporučí Radě statutárního města Prostějov k realizaci
tu nejlepší a nejvýhodnější možnost. „Zcela jistě jde o urychlení
našeho dalšího postupu při řešení,
jak co nejlépe naložit s prostorem

šikmou plochu. Na místě určené
zejména pro bydlení se nachází
například firma bratří Wilhelmových Topas či prostějovská
Starorežná a další podniky.

Každý má možnost
podat námitku
Znamená to, že tyto firmy v Prostějově skončily a jejich budovy
v budoucnu budou srovnány se
zemí případně využity pro jiný
účel? „Tak tomu není. Územní plán
pouze ukazuje určitou vizi, jak by
město mohlo vypadat za několik
let,“ reaguje exkluzivně pro Večerník Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov,
které si jeho zpracování u architektů
objednalo. Tato představa však výrazně ovlivňuje způsob nakládání
s pozemky. Například na parcelách
určených veřejnosti, nebude moci
jejich vlastník stavět nic, co by mělo
sloužit k soukromým či komerčním
účelům.
„Je to nutné. Ve městě se musí střídat
zastavěné plochy s těmi, které slouží
veřejnosti. Například plánujeme,
že v blízkosti sídliště Hloučela by
měl vzniknout park a snad i přírodní koupaliště. Nechceme přitom

K ČEMU JE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÝ?
Územní plán určuje využití jednotlivých parcel ve městě. Stanovuje, kde
budou stát nové domy, továrny, silnice, cyklostezky, parky nebo které pozemky budou sloužit pro zemědělství. Prostřednictvím tzv. regulativů jako
jsou výška zástavby, maximální zastavěnost, etapizace a podobně, mohou
zcela zásadně ovlivňovat využitelnost pozemků (proto se jim budeme
podrobně věnovat i v příštím čísle Večerníku). Ideálním cílem by mělo
být najít vyvážené řešení, které zajistí trvale udržitelný rozvoj města. Na
základě územního plánu se pro jednotlivá menší území vytváří tzv. územní
studie, jejich úkolem je dát určité oblasti jednotný charakter.
ustoupit silnému tlaku developerů,
kteří by chtěli, aby tu vznikla nová
zástavba,“ reagoval Zdeněk Fišer
s tím, že pokud má majitel s pozemky jiné záměry, než jsou uvedené
v územním plánu, pak má šanci
kdykoliv požádat o jeho dílčí změnu. „K jeho žádosti se pak nevyjadřuje pouze město, ale všechny
dotyčné orgány,“ upřesnil Fišer.

Dočkáme se bouřlivé diskuse?
Podoba nového územního plánu
města Prostějova se bude projednávat v pondělí 16. prosince
v přednáškovém sále Národního domu. Bude to více jak dva
roky poté, co byla předložena jeho
první podoba. Při této příležitosti

bylo vzneseno sto šedesát čtyři
připomínek a námitek. Architekti
brněnského studia Knesl + Kynčl
pak museli dokument přepracovat.
„Do nové podoby plánu se zapracovala přibližně čtvrtina všech
námitek. Kromě toho se řešil nový
počet záplavových ploch. Ovlivnil
ho i nový stavební zákon,“ vysvětlil Zdeněk Fišer důvody, proč
další vypracování plánu trvalo tak
dlouho.
Nejenom na příkladu Galy je patrné, že i proti novému územnímu
plánu se opět zvedne celá vlna
námitek. Jeho grafická podoba je
volně dostupná na webových stránkách města Prostějov, odkaz najdete na www.vecernikpv.cz!

Večerník následně s nadsázkou
novopečený šéf prostějovských
„modrých“ ubezpečil, nejedná se
ovšem samozřejmě o nedávného
člena Radima, ale o Petra Fialu,
který je bývalým rektorem brněnské univerzity.

Skokani vpřed
O tom, že prostějovští občanští
demokraté chtějí sázet na úspěšné „skokany“ z posledních sněmovních voleb, kteří dostali od
občanů nejvíce hlasů, svědčí také
fakt, že prvním místopředsedou

jejich okresní organizace se stal
prostějovský zastupitel Tomáš
Blumenstein, který v říjnových
volbách „skočil“ z desátého místa na třetí. Podle jeho názoru se
teď ODS musí zaměřit zejména
na komunální volby, v nichž se
může vrátit na pozici pravicové
jedničky. „Prostějov není Praha.
U nás volební program plníme
a musíme teď voliče přesvědčit,
že má smysl našim osobnostem
dát hlas,“ má jasno Tomáš Blumenstein, který vede celostátní
sdružení MENSA ČR.

Foto: archiv Večerníku

ŠMEJDI opět vystrkují drápky

Na Prostějovsku lžou lidem a prodávají vodní filtry!

Prostějovsko/mik - Razantní
varování před podvodníky!
Společnost Moravská vodárenská zaslala do redakce Večerníku upozornění, v němž varuje
všechny své odběratele před
obchodníky, pro které se v poslední době vžilo pojmenování
ŠMEJDI. Ti totiž nyní přišli
s novou vylhanou fintou. Vetřou
se do domácností jako pracovníci vodáren a lidem tvrdí, že jim
z kohoutků teče závadná voda.
A majitelé bytů? Ti od nich ze
strachu nákazy kupují vodní filtry za desítky tisíc korun!
„V poslední době byli pracovníci naší společnosti upozorněni
odběrateli pitné vody na Prostějovsku na nekalé obchodní triky
prodejců filtračních zařízení.
Obchodníci, pro které se vžilo
označení ´šmejdi´, rozšiřují své
aktivity i na Hanou. Vydávají se
za pracovníky vodáren a lidem
nutí předražené filtry na vodu,“
potvrdila existenci nechutných
případů obohacení Markéta

Bártová, tisková mluvčí společnosti Moravská vodárenská.
Jejich taktika je docela jednoduchá. Zavolají lidem mobilním
telefonem, představí se jako
zástupci vodáren a řeknou, že
jdou zkontrolovat vodu. Po její
kontrole a měření oznámí nic netušícím zákazníkům, že je jejich
voda nekvalitní či nevyhovující.
Pomoci mají speciální filtry, které
si oklamaní lidé mohou zakoupit
za desítky tisíc s tím, že jim na
ně přispěje vodárna. Je to ale lež
s cílem získat od lidí peníze,“ upozorňuje dále Bártová.
Moravská vodárenská proto
apeluje na všechny občany, aby
byli maximálně obezřetní. „To,
že lidem teče z kohoutků závadná voda, je samozřejmě nesmysl. Kvalita dodávané vody se
kontroluje nejen na úpravnách
a vodojemech, ale také v průběhu celé dopravy pitné vody, tedy
i na kohoutku u spotřebitelů.
Pokud pijete vodu z veřejného
vodovodu, není důvod pořizo-

vat si speciální filtr. Při kontrole
kvality pitné vody v domácnostech se musí každý zaměstnanec
Moravské vodárenské prokázat
platným průkazem, kde je uvedeno jeho jméno, funkce a název
společnosti. Pokud má zákazník
z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 840
668 668 ověřit, zda u nás dotyčný
skutečně pracuje a nejedná se
o podvodníka nebo se může obrátit na příslušný obecní úřad
nebo rovnou přivolat policii,“ dodává Markéta Bártová radu, jak
odhalit podvodníky.
K maximální opatrnosti vyzývá
i policie. „Občané by měli vědět,
že koho neznají, nemají vůbec
pouštět do bytu, pokud se dotyčný jednoznačně neprokáže.
I tak je ovšem možné v případě
jakékoliv nedůvěry či podezření
raději přivolat policii. Bohužel,
podobných podvodů na důvěřivé
lidi v Prostějově přibývá,“ řekla
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

Téma Večerníku

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. prosince 2013

v
o
j
ě
t
s
ro

P

Mikuláš už klepe na dveře, kdopak z vás mu
otevře? Byli jste letos hodní nebo se přes veškerá
předsevzetí prostě nedařilo? Rok se s rokem
sešel a v ulicích se znovu objeví známá trojice čert,
anděl a Mikuláš, kteří po zásluze odmění dobráky
i zlobivce dobrotami nebo uhlím. Ať už očekáváte
tu nebo onu nadílku, PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vás odmění už teď, speciální stranou věnovanou
právě s napětím očekávané trojici. Výjimečně
si nemusíte připravovat básničku ani písničku,
jelikož víme, že naši milí čtenáři si drobné dárky
a milá překvapení zaslouží po celý rok a to nejen
z rukou Mikuláše a jeho kolegů.
Přejeme příjemné počtení, bohatou mikulášskou
nadílku, a jestli jste přece jen drobátko zazlobili,
tak aby to čert protentokrát přehlédl.
Stranu připravil Petr Kozák, texty Petra Hežová


Co nejčastěji nosí sv. Mikuláš dětem?
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Kde se vzal, tu se vzal... MIKULÁŠ!

To, že je svatý Mikuláš biblická postava, není třeba
zdůrazňovat. Proslul prý
svou štědrostí k lidem a po
jeho smrti, která připadla
na 6. prosince, byla tradice
na světě. U nás i u sousedů
v Německu a na Slovensku
se proto večer před tímto
datem můžete v ulicích
města potkat se známou, ale
poněkud nesourodou trojicí čert, Mikuláš a anděl,
kteří pomáhají „po zásluze“
odměňovat především děti.
Zatímco anděl většinou jen
tiše stojí v pozadí a mile se
usmívá, někteří čertovští kolegové to umí pořádně roztočit

a malí zlobivci si pak řádně
rozmyslí, jestli by alespoň
jeden den neměli sekat dobrotu. A právě tradice svatého
Mikuláše prý dala vzniknout,
mimo jiné, i bodrému americkému Santa Clausovi, který
po vzoru biblického štědrého
rodáka z dnešního Turecka
obdarovává děti na opačné
straně zeměkoule.
V minulosti se tradičně obdarovávalo především ovocem, kterého se hodně urodilo, a ti méně hodní se mohli
těšit leda na kousky uhlí
nebo brambory. Dnešní děti
byste jablíčkem a několika
oříšky moc nenadchly, takže

mikulášské balíčky přetékají
především čokoládou, a protože uhlí a brambory jsou
téměř tak drahé jako cukrovinky,
Mikuláš
raději
přinese nějakou tu dobrotu
i těm zlobivým, doufajíc, že se
na příští rok polepší.
Ať už ten původní Mikuláš
byl nebo nebyl, tradice obdarovávání se večer z pátého na šestého prosince
dodržuje ve všech slovanských zemích, proto nezbývá, než si pro bájnou trojici
připravit nějakou tu říkanku,
a nebo si pořádně vycpat kalhoty, aby trochu zmírnily účinky
čertovské metly na zlobivce.

Foto: internet

HELEN DORON EARLY ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

HOLLY, JOLLY CHRISTMAS
Prostějov/pr - Angličtina pro děti
Prostějov se tento rok rozhodla,
že o tradiční „Christmas Party“
nepodlehne stresu a shonu, a setkání s dětmi a rodiči ve vánočním
duchu si užije. Rodiče a děti jsou
zváni na pátek 13. prosince 2013
do prostějovské kavárny Anreto.
Mladí angličtináři si jako dárek
mohou vybrat a ukázat cokoli, co je
v angličtině bavilo a pobavilo.
Většina z nás si už snad ani nedokáže
představit Vánoce bez nějakého
slavného vánočního evergreenu,
a proto si angličtináři připravili
tradiční klasiku „We wish you Merry
Christmas“. Lektoři angličtiny pak

dali nadšencům možnost si připravit
ještě Jingle Bells Rock, tak se nechejme překvapit!
Pro děti a rodiče je po vystoupení
připravena vánoční tvořivá dílna. „Tento rok se budou vyrábět voňavé vánoční
ozdoby. „Vánoční ozdoby z badyánu,
hřebíčku a skořice patřily k prvním
artefaktům, které jsme s angličtinou
vyráběli před pěti lety, a já s nimi pořád
doma stromeček zdobím!,“ vzpomíná
manažerka angličtiny Eva Šmídová.
Aktuální informace o Angličtině
pro děti najdete na webu angličtiny
na www.helendoron.cz
- pobočka Prostějov a na
www.anglictinaprodetiprostejov.cz.

Angličtina preje
ˇ všem Merry and Blessed Christmas!

INZERCE

Koolááž Večerníku
V če
Ve
č rníkuu
Koláž

Foto: archiv HDEE/APDP
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INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Stroje bez nafty
Vrchoslavice/mik - Škodu za
téměř dvanáct tisíc korun způsobil
neznámý pachatel, který se během
předminulého víkendu vloupal do
areálu ve Vrchoslavicích a ukradl ze šesti zemědělských strojů
celkem čtyřista litrů nafty. Policisté případ šetří pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže.

V Němčicích se zjeví anděl
Němčice nad Hanou/mls - ZUŠ
Němčice nad Hanou, Klub přátel
ZUŠ Němčice nad Hanou a město
Němčice nad Hanou vás zvou na
komponovaný pořad „Potkal jsem
anděla...“, který se bude konat
v pátek 6. prosince 2013 od 18.00
hodin v sále kina OKO. Předprodej vstupenek byl zahájen
v kulturním středisku Němčice
nad Hanou.

Konický „zimák“ otevřen
Konice/mls - Od neděle 1. prosince se po krytém kluzišti v Konici mohou prohánět bruslaři. Podobně jako v minulých letech by
jeho sezóna měla trvat do konce
února. Kluziště nesoucí vznosný
název „multifunkční hala“ dopoledne využívají hlavně školy,
odpoledne veřejnost a večer se na
něm utkávají amatérští hokejisté.
.

Vánoční výstava
na konickém zámku

Konice/mls - Od neděle 1. prosince je v zámecké galerii v Konici
k vidění Vánoční výstava, která
představuje práce dětí MŠ a ZŠ
Konice a z Mateřského centra Srdíčko v Konici a také spoluobčanů
z Domova důchodců v Jesenci,
z Domu pokojného stáří v Bohuslavicích, z Domova pro seniory
v Ludmírově. Expozice zde bude
umístěna až do středy 11. prosince.

Švestkové zastavení
v ovocném sadu
Kosíř/mls - Ekocentrum Iris
v sobotu 7. prosince od 9.30 do
12.30 pořádá Švestkové zastavení v ovocném sadu. Pro všechny,
kteří budou putovat při Mikulášském výstupu na vrchol Kosíře,
budou v ovocném sadu Oulehle
nad Čelechovicemi připraveny
krátké hravé aktivity se švestkami
a horké švestkové občerstvení.

Myslivci plánují
odchyt zajíců
Němčice nad Hanou/mls - Myslivecký spolek Němčice nad Hanou zve na Odchyt zajíců, který
se uskuteční v sobotu 7. prosince
2013 v honitbě MS. Sraz účastníků je v 7.30 hodin u myslivny.

Česká pošta dostala šanci výrazně omezit počet svých poboček

HROZÍ TO ČÍM DÁL VÍC, VESNICKÉ POŠTY MOŽNÁ ZANIKNOU!
Lidem vadí omezená otevírací doba, možné rušení považují za bláznovství...

„Minulý týden jsem šel na poštu. Bylo za deset minut pět a přede mnou stála dlouhá fronta. Bylo mi jasné, že se na mě nedostane. Takže jsem to musel vzdát a příští den vyrazit už těsně
po otevření,“ svěřil se Večerníku se svojí zkušeností Vlastimil
Konšel, starosta Určic. Jeho případ rozhodně není ojedinělý.
Stížností na nedostatečnou provozní dobu pošt mezi lidmi
v regionu stále přibývá. Do této atmosféry prosakují zprávy
o možném rušení až jedné třetiny všech poboček...

„Je to na palicu!“

Prostějovsko/mls
Věc se má asi takto. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připravil pro jednání vlády
nařízení, které stanovuje minimální počet
poboček. Ze současných 3 227 by jich tedy
mohlo být rázem pouze 2 100. Pobočky
by měly zůstat tam, kde žije více jak 2 500
obyvatel. „Ať už jde celý dobře honorovaný management České pošty někam. Tohle
není vedení, to je systematická likvidace!
Nejedná se pouze o můj názor, to si myslí skoro každý,“ netajil své rozhořčení nad
způsobem řízení státního podniku Vlastimil
Konšel z Určic. Přitom ve srovnání s jinými
obcemi má pošta v Určicích každý den otevřeno „luxusních“ pět hodin. „Je to málo,
nedá se to stihnout. Obzvláště, když naše
pošta slouží i pro občany Alojzova, Dětkovic, Seloutek a dalších obcí,“ konstatoval
více než rozhořčeně Konšel.

S jeho slovy souhlasí i další obyvatelé
regionu. „Setkávám se se spoustou stížností na fungování pošty. Hlavní problém vězí v nedostatečné provozní době.
U nás máme otevřeno čtyři hodiny denně
a to pro naše potřeby nestačí. Pokud chce
třeba pila Javořice vyřídit větší objem zásilek, tak poštu zcela zablokuje, vytvoří se
dlouhé fronty a do konce otevírací doby
se na všechny nedostane,“ vyjádřil se
Jiří Porteš z Ptení. Místní pobočka přitom
slouží i pro občany Ptenského dvorku
a Zdětína.
Ještě méně a to tři hodiny denně má otevřeno pošta v Drahanech, kam směřují
i lidé z Otinovsi, Nivy, Repech, Bousína
a Baldovce. „Je to hodně smutné. Pošta
u nás funguje snad už od roku 1890. Tak
krátkou otevírací dobu jako nyní snad

Nádraží v Nezamyslicích

ochromil neznámý chmaták

Nezamyslice/mik - Předminulý
pátek 22. listopadu museli železničáři ze zištných důvodů přerušit
provoz na nezamyslickém nádraží. Zatím nedopadený lump,
chtivý mědi a hliníku, „vykuchal“
zabezpečovací zařízení. Krádeží
různých drátů a kabelů ho vyřadil
z provozu. Vlaky tak byly po celý
den nuceny Nezamyslice objíždět
obloukem…
„Ze spáchání trestného činu
poškození a ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se tohoto protiprávního jednání dopustil v časných ranních hodinách v pátek
dvaadvacátého listopadu tím,

že na vlakovém nádraží v Nezamyslicích zničil obecně prospěšné
zařízení. Následkem této závady
na zabezpečovacích systémech
vlakového nádraží muselo dojít
k úplnému zastavení provozu
a užití náhradní autobusové dopravy. Přesná výše škody nebyla
zatím vyčíslena, bude upřesněna
dodatečně,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Policisté
na případu intenzivně pracují
a po pachateli pátrají. V případě
jeho zjištění mu za tento čin hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do šesti let,“ dodala
mluvčí krajské policie.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Funguje jen díky podpoře radnice. Pobočka České pošty v Mostkovicích už měla před dvěma lety skončit, zachránily ji
nakonec peníze od obce.
Foto: Martin Zaoral
Znamenalo by to, že úřad pošty bude
fungovat například na úřadě, obchodě či
třeba v hospodě. Ty ponesou i část nákladů spojených s provozem. „Takhle je to
běžné v celé Evropě. Snažíme se postupovat uvážlivě, všechny změny projednáme s místní samosprávou. Zásadní pak
bude postoj vlády,“ tvrdí tisková mluvčí
Franšíza aneb pro důchod České pošty Marta Selicharová.
se na tuto strategii dívají starostové?
do obchodu či do hospody? Jak
„Že by k nám na úřad ještě chodili lidé
Vedení České pošty se přitom netají svým s dopisy a pro důchod? Neumím si to
dlouhodobým záměrem zrušit někte- vůbec představit,“ reagoval za všechny
ré pobočky a převést je na tzv. franšízy. Jiří Porteš z Ptení. Situaci se snaží mírnit

ještě nikdy neměla. Nabízeli jsme zástupcům pošty, že jim snížíme nájemné na
symbolickou částku, jen pokud otevírací
dobu rozšíří. Z jejich strany však nebyl
zájem. Pokud by se měla pobočka zrušit,
tak už je to úplně na palicu,“ vyjádřil se
starosta Drahan Milan Marek.

i Český telekomunikační úřad (ČTÚ),
který kontroverzní nařízení o minimálním počtu poboček vydal. „Lidé se nemusí bát, pošty se hned tak rušit nebudou.
Minimální počet poboček má sloužit pouze jako orientační číslo, které je v souladu s platnou vyhláškou. Pokud by Česká
pošta chtěla nějakou pobočku rušit, musí
splnit ještě řadu dalších podmínek,“ uzavřel mluvčí ČTÚ Martin Drtina.
Věříte tomu? Nebo je ve vaší obci situace s poštou ještě horší, než na námi
popsaných případech? Napište do redakce Večerníku!

Ve Ptení se rozzářil strom i kostel

Prostějov/mls -V celé řadě obcí
regionu se o uplynulém víkendu rozzářily vánoční stromy.
Jejich slavnostní rozsvícení
bylo většinou naplánováno
na první adventní neděli. Už
v pátek si však svůj vlastní symbol Vánoc rozžali například
žáci základní školy ve Ptení.
A Večerník byl u toho!
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu spojili ve Ptení s lampionovým průvodem. Několik
desítek rodičů a jejich dětí se
za doprovodu písní Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře,
znějících z místního rozhlasu,
vydalo od školy na procházku
potemnělou obcí. Před obecním
úřadem na všechny přítomné
čekalo překvapení. V okolí
se vypnulo obecní osvětlení
a přítomní si tak mohli naplno
vychutnat následující ohňostroj,
kterému po jeho skončení svorně
zatleskali. „Při této příležitosti
jsme připravili také nové
osvětlení kostela, který stojí hned

Lebedová. Za dopravními komplikacemi stála výstavba kanalizace.
Velkou roli sehrálo také budování
dvou nových mostů, nacházejících
se na frekventované silnici ve směru do Držovic.
Opravy komplikovaly život jak
místním obyvatelům, tak zejména
obchodníkům. Nyní se už mohou
těšit jak z kanalizace, tak z opravených cest.

Nový most. Během rekonstrukce silnice dělníci postavili i dva nové
mosty.
Foto: Martin Zaoral

kem nad Podhradským rybníkem.
Spěšné vlaky „Kosíř“ a „Plumlov“ budou z Prostějova vyjíždět
v 15.35 a 17.35, v opačném směru
vyrazí v 14.07 a 16.07 hodin.

Do Šumperka
snadno a rychle
Na trať mezi Olomoucí
a Prostějovem bude nasazena také třetí souprava RegioPanter. „Tím se vytvoří nová
páteřní linka Nezamyslice
- Prostějov - Olomouc - Šumperk. RegioPanter tak zajistí
téměř polovinu všech spojů na
dané lince. Nové nízkopodlažní
jednotky výrazným způsobem
zvyšují kvalitu cestování, jsou
bezbariérové, s klimatizací, audiovizuálním systémem, moderním interiérem či wifi připojením,“ prozradila tisková mluvčí
Českých drah Kateřina Šubová.

Jak do Chornic?
Ze zveřejněných materiálů, týkajících se nových jízdních řádů,
rovněž vyplývá, že četnost spojení

www.vecernikpv.cz

jednadvacátého listopadu odpoledne
vyrušen majitelem a z novostavby utekl. Na místo byli přivoláni policisté. Ti
začali okamžitě společně s policejním
psovodem po pachateli pátrat. Našli ho
schovaného v křoví u jedné z autobusových zastávek. Zadrželi ho a převezli
na policejní služebnu, kde zjistili, že se
jedná o čtyřiadvacetiletého muže z Prostějovska, který se ke skutku doznal,“
informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

„Při prověřování případu policisté
zjistili, že mladý muž toho má na
svědomí více. Do stejné novostavby
se vloupal v průběhu předminulého
týdne již jednou. Tehdy ukradl motocykl značky PIT Bike, motor na
člun, travní sekačku, tisíc metrů elektrických kabelů, dvě úhlové brusky
a další nářadí. Celková škoda odcizením byla vyčíslena na téměř 131
tisíc korun,“ potvrdila mluvčí krajské
policie fakt, že se policistům podařilo
dopadnout skutečně velkou rybu.

Majitel novostavby se však s ukradenými věcmi zřejmě už nesetká. „Odcizené věci stačil pachatel
prodat, část do sběrných surovin,
část jemu neznámým lidem. V pátek mu policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže, krádeže ve
stadiu pokusu a poškození cizí věci,“
uvedla Irena Urbánková s tím, že mladíkovi nyní hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi. Policisté na případu i nadále
pracují a po odcizených věcech pátrají.

Šestice kapel zmákla Rockový maraton ZMIZEL TREZOR
Vykradený dům na Konicku

„Vánoce, Vánoce přicházijó!“ znělo mimo jiné Jesencem

Jesenec/mls - Neopets, Tenebra,
Stracené ráj, Marasd, Venefica
a nakonec i R.I.B. V takovém
pořadí vystoupila šestice kapel
na tradičním Rockovém maratonu v Jesenci. Jeho dvaadvacátý ročník do místního
„kulturáku“ přilákal přes dvě
stovky fanoušků výtečného bigbítu. Nebylo to však tolik, kolik
by si podobná akce, s hojnou
účastí kvalitních regionálních
kapel hrajících vlastní muziku,
zasloužila...
Na rockovém maratonu ani letos
nechyběly jak tradiční, tak i nové
kapely. Mezi ty první jednoznačně
patřila třeba skupina Marasd, která,
stejně jako rockový maraton, píše
historii své existence už od roku
1991. Podobně jako našlapaná
přehlídka se i ona stala symbolem
konického bigbítu posledních dvou
dekád. Naopak premiéru letos
v Jesenci zažila skupina Neopets
složená ze žáků konické ZUŠ-ky.
Velký zájem pak byl o vystoupení kapely hrající čistokrevný hanácké bigbít. „Rádi si
poslechneme všechny kapely, co tu

vystupují, ale přijely jsme hlavně
na Stracené ráj. Mají originální, super vtipné texty, hrají různé hudební styly a hlavně se na ně dá skvěle
zapařit,“ svěřila se trojice dívek,
z nichž během vystoupení jejich
oblíbenců stříkal pot na všechny
strany.
Skupina z Mezec u Litovle zahrála své největší hity „Nečuché“
či
„Tráva“,
nabídla
však
i nové věci jako například píseň
věnovanou člověku žijícímu
za zdmi jejich zkušebny. Závěr
svého vystoupení pak s humorem sobě vlastním přizpůsobila
nastávajícímu adventu, když si
po svém „překopala“ několik
klasických
koled
s
texty
přeloženými
do
hanáčtiny.
A tak jesenickým „kulturákem“
zaznělo mimo jiné bujaré „Vánoce,
Vánoce přicházijó!”
Nejkrásnější svátky v roce budou
po skončení Rockového maratonu
vyhlížet obzvláště ti, kteří si na akci
vzali mobil. Někteří z nich totiž
budou možná potřebovat nový
přístroj. Opojení z dobré muziky
podpořené pitím něčeho ostřejšího
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S PENĚZI A ŠPERKY
Konicko/mik - Oči jen pro
pláč zbyly po páteční návštěvě
zloděje majiteli domu na
Konicku. Nezvaný host mu bez
povšimnutí vnikl do příbytku a
odnesl si peníze, šperky i doklady od vozidel.
„Ze spáchání trestného činu
krádeže vloupáním a trestného činu porušování domovní
svobody je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se
někdy v průběhu pátečního
dne devětadvacátého listopadu
vloupal do jednoho z rodin-

ných domů v obci na Konicku.
Vnikl do něho oknem a odcizil
trezorek s penězi, cestovní doklady, doklady od dvou osobních
vozidel a několik kusů zlatých
šperků. Majitelům způsobil
škodu za sto tři tisíce korun,“
prozradila Večerníku o víkendu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jak k případu dodala, pachateli
v případě jeho zjištění hrozí za
oba trestné činy až pětiletý pobyt
za mřížemi.

Horní Štěpánov: z prodejny
čmajznul špekáčky i lentilky
Horní Štěpánov/mik – Hodně rozmanitou chuť měl zloděj, který
uprostřed minulého týdne vykradl
je totiž u návštěvníků Rockového mobil zásadně doma. Za ty roky kamarádům vzkazuje toto: „Za rok obchod v Horním Štěpánově. Pomaratonu vůbec nejčastějším jsem se už poučil,“ doporučil jeden touto dobou se mi zase nedovoláte. bral toho hodně, od špekáčků přes
důvodem nákupu nových telefonů. z pravidelných návštěvníků akce Pokud se mnou budete chtít mlu- cigarety až po lentilky a žvýkačky.
„Když jedu do Jesence, nechávám s tím, že už nyní všem svým vit, dorazte do Jesence!“
„Mohu potvrdit, že policisté pátrají
po zatím neznámém pachateli, který
se v noci ze středy sedmadvacátého
na čtvrtek osmadvacátého listopadu
vloupal do jedné z prodejen se smí3x foto: Martin Zaoral
šeným zbožím v Horním Štěpánově.
Po poškození vstupních dveří do ní
vnikl a odcizil různé pochutiny. Šlo
o několik balíčků kávy různých

Mladý dobrý bigbít. Půvaby rockové hudby mohli diváci objevovat na pódiu i pod ním. Foto: Martin Zaoral

kdo taky hrál na rockovém maratonu...

značek, špekáčky, šišku salámu,
čokolády, oplatky, sušenky, lentilky
a žvýkačky. Nepohrdl ani několika
krabičkami cigaret různých značek,
zapalovači a filtry do cigaret a cigaretovými papírky,“ vypočetla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Jak dodala, celková hmotná škoda
byla vyčíslena na 8 750 korun. „Policisté případ šetří pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, za
který pachateli hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.“

Ve Vrchoslavicích přistihli
za volantem opilého řidiče

U TOHO!

Vrchoslavice/mik - Řidič Fiatu
na konci předminulého týdne
zřejmě hodinu po půlnoci již
spoléhal na to, že i pod vlivem
alkoholu dojede v pohodě domů.
Omyl, ve Vrchoslavicích na něho
čekala policejní hlídka!
„V pátek dvaadvacátého listopadu krátce po jedné hodině
v noci kontrolovali policisté ve
Vrchoslavicích řidiče vozidla Fiat
Brava. U čtyřicetiletého muže

Stracené ráj. Když máš gumové zvon, zažiješ zábavu Marasd. Víťa Křivánek při jednom ze svých precizně za- Pevný bod. Kapely přicházely a odcházely, zvukař zůstával.
jak hrom!
hraných kytarových sól.

Exkluzivní rozhovor se starostou Ivaně, jenž dokončuje své první čtyřleté období

Poslové Vánoc. Krásný vánoční stromek vyzdobily děti ze školy ve Ptení pěknými andílky. Ještě než se poprvé
slavnostně rozsvítil, tak mohly obdivovat ohňostroj odpalovaný nedaleko místního kostela. 2x foto: Martin Zaoral
naproti obecnímu úřadu,” zmínil
se Večerníku starosta Ptení Jiří
Porteš.
Průvod se pak vrátil ke škole, kde
děti užasly při slavnostním rozsvícení stromečku ozdobeného

půvabnými andílky. Pro všechny,
kterým během průvodu vyhládlo,
byly připraveny voňavé perníčky,
na zahřátí si pak každý mohl dát
teplý punč. Celá akce všechny
přítomné nevtíravě naladila na nad-

cházející adventní čas. „Na Vánoce
se už moc těším. Doufám, že pod
stromečkem najdu nový batoh, ale
hodil by se mi i nový mobil,“ prozradila nám své ´tajné přání´ Kristýnka, jedna z přítomných žaček.

Petr Cetkovský: „Spolupráce mezi obcí a občanskými sdruženími je na výborné úrovni“
Ivaň - Rekonstrukce školky, sokolovna, kanalizace. Na
tyto projekty se chce v nejbližší době zaměřit starosta
Ivaně Petr Cetkovský. V čele obce se zhruba pětistovkou obyvatel má za sebou takřka tři roky a za tu dobu
mu nejvíce energie dodala soudržnost občanů. Právě
společenský život obce se pro něj stal jednou z priorit.
Jiří Možný

Máte za sebou tříleté působení v pozici starosty. Co
vám za tuto dobu udělalo největší radost?
„Těžko posoudit. Každá, i sebemenší věc, která se podaří v obci
realizovat, má svou důležitost. Pro
jednoho třeba nepodstatnou, pro
druhého zásadní. Pro mě osobně
je velmi důležitá soudržnost občanů, jejich aktivní zapojení do
života obce, například prostřednictvím spolků. V tomto ohledu
se snažím nejen já, ale celé zastupitelstvo vytvářet co nejlepší
podmínky a myslím, že se nám to
prozatím docela daří.“
Co z vašich plánů se naopak zatím nepodařilo
uskutečnit?
„Těch věcí je celá řada, například
nová střecha a fasáda na školce,
dále sokolovna či kanalizace.
Ovšem právě při realizaci stavebních akcí se jedná o běh na
dlouhou trať. Nemám na mysli
RegioPanter. Na trase mezi Prostějovem a Olomoucí začne jezdit v pořadí již třetí moderní vlaková soujen sehnání finančních prostředků, i když to je otázka zásadní, ale
prava. Její přezdívka by klidně mohla znít i „Modrý šíp“.
Foto: internet
mnohdy také jen vyřízení stavebna lince z Prostějova do Dzbele Prostějova plynule navazovat spoj Večerníku starostka Dzbele Jana ního povolení je docela problém.
zůstane na rozdíl od jiných sto- společnosti Arriva. Ten cestující Konečná. Právě spoj mezi Dzbe- I u nás se najdou takoví lidé, kteří
procentně zachována. „Ve všední zaveze až do Chornic. Netýká se to lem a Chornicemi byl před dvěma pomocí obstrukcí dokáží s úspěden v odpolední špičce k nám pouze posledního nočního vlaku. lety zrušen, letos v říjnu zde pro- chem natahovat stavební řízení
vlaky jezdí každou hodinu, což Zda tomu tak nakonec i bude, to se běhla testovací jízda s příslibem, a to třeba v případech kdy jim
je dostatečné. Podle předběžných sama nechám překvapit. Ukáže se že od prosince se zde opět obnoví ani nikomu jinému jednoznačně
nehrozí žádná újma ani omezení.
materiálů by měl na každý vlak od to až v polovině prosince,“ sdělila normální provoz.

Ve špičce se intervaly mezi vlaky zkrátí na půl hodiny

Prostějovsko/mls - České dráhy
již brzy výrazně posílí provoz na
trati mezi Prostějovem a Olomoucí. Nově se tu objeví i spěšné
vlaky, které se budou jmenovat
Kosíř a Plumlov. Celkově na
trať vyrazí o osm spojů více než
doposud. Usnadní se také cestování na sever Moravy. Nová páteřní linka povede z Nezamyslic
přes Prostějov a Olomouc až do
Šumperka. Cestující se na rozšíření spojů mohou těšit už od
neděle 15. prosince, kdy vstoupí
v platnost nový jízdní řád.
Lidé cestující vlakem za prací či
studiem do krajského města mohou počítat s kratší dobou při čekání na vlak. Železniční dopravu
mezi Prostějovem a Olomoucí
od poloviny prosince nově posílí
čtyři ranní a čtyři odpolední spoje.
Během špičky tak budou jezdit
vlaky v přibližně půlhodinových
intervalech. Cestující mezi dvěma
hanáckými městy tak přepraví dva
páry spěšných vlaků pojmenovaných podle „hanáckého Mont
Blancu“ a města se známým zám-

region@vecernikpv.cz

Mladý poberta už při druhém vloupání do novostavby narazil

Olšany u Prostějova/mik - Předminulý čtvrtek 21. listopadu krátce
před čtvrtou hodinou odpoledne se
tehdy ještě neznámý pachatel pokusil vloupat do jedné z novostaveb
v Olšanech u Prostějova. Byl však
vyrušen a při útěku ho vzápětí dopadla policejní hlídka, posílená služebním psem. Jak bylo později zjištěno, čtyřiadvacetiletý mladík nebyl
v dané novostavbě poprvé, týden
předtím se zde pořádně napakoval!
„Při své nekalé činnosti byl ve čtvrtek

BYLI JSME

Smržice jsou už opět průjezdné Mezi Prostějovem a Olomoucí BUDE PENDLOVAT KOSÍŘ I PLUMLOV

Smržice/mls - Konec velkého
budování hlásí ve Smržicích.
Obec, ze které se několik měsíců dalo dostat jedině helikoptérou, už je pro řidiče opět zcela
průjezdná.
„Ve Smržicích v tuto chvíli nemáme žádné dopravní omezení. Silnice byla oficiálně otevřena někdy
v polovině listopadu,“ potvrdila
Večerníku místní starostka Hana

776 159 120

ZLODĚJE Z OLŠAN VYČENICHAL POLICEJNÍ PES

plně využívat. Jednalo se o zásad- ho programu
ogramu Místní akční
ní akci, vždyť od roku 1900, kdy skupiny
ny (MAS) Střední
byla budova postavena jako byt Haná. Dále budeme
pro učitele, to byla první investi- pokračovat
čovat s opravou
ce do této stavby. Bohužel se nám dešťové
vé kanalizace
nepodařilo dosáhnout na dota- a největší
větší investice
ci z Programu obnovy venkova nás čeká
ká na místním
Olomouckého kraje, a tak celých hřbitově,
vě, kde budeNicméně musím říct, že se nám zhruba sedm set padesát tisíc šlo me provádět
rovádět komzatím daří naplňovat naše plány, z našeho rozpočtu. Výsledek pletní opravu zdi,
které si na jednotlivé roky stano- ovšem stojí za to. Vznikl nám úpravuu zeleně a podle
vujeme.“
nádherný a dříve nevyužívaný finančních
ních možností
Jak to aktuálně vypadá prostor poskytující dětem i uči- i rekonstrukci
nstrukci osvětles opravou sokolovny, na- telkám zázemí i při nepříznivém ní. Proo tuto akci počítástal za uplynulé měsíce nějaký počasí. Navíc se nám podařilo sra- me s náklady
áklady do jednoho
pokrok?
zit náklady natolik, že nám zbylo milionu
nu korun.“
„Sokolovna je právě jedním z případů běhu na dlouhou trať. V prvé
řadě se názory našich občanů na
její rekonstrukci diametrálně roz- „V první řadě se názory našich občanů
cházejí, ze stavebně-technického na její rekonstrukci diametrálně rozcházejí,
a hlavně ekonomického hlediska
je to také složitější. Po posouzení ze stavebně-technického a hlavně pak
stavby statikem a po zvážení nákladnosti jejího budoucího provo- ekonomického hlediska je to také složitější.“
zu se zastupitelstvo rozhodlo pro
variantu výstavby nové budovy. starosta Ivaně PETR CETKOVSKÝ
Bude to sice o něco dražší, ale o budoucnosti současné sokolovny
s výhledem na budoucí provoz se
tyto náklady vyplatí. Zadali jsme ještě na kompletní opravu toalet
V Ivani je činných hned
projekční firmě zpracování sta- přímo v budově školky. S výsledněkolik spolků, jak hodvebního projektu, včetně všech kem jsme tedy více než spokoje- notíte společenský život obce?
nezbytných podkladů pro staveb- ni. Pustili jsme se také do opravy „Fungování spolků a společenský
ní řízení, během příštího roku to části dešťové kanalizace a do vý- život v obci je pro mě jednou z priorit
budeme mít připraveno a budeme sadby alejí směrem na Oplocany a a s potěšením mohu konstatovat,
usilovat o získání financí na rea- Tovačov. Tady nám velmi pomoh- že spolupráce mezi obcí a jednotlizaci. Výstavba se totiž uskuteční la dotace z ministerstva životního livými občanskými sdruženími je
až po příslibu dotace, aby se obec prostředí, protože náš rozpočet na výborné úrovni. Bez falešné
nemusela významně zadlužit.“
opravdu není nafukovací.“
skromnosti můžu říct, že i předstaDo čeho jste se třeba, i s
Letošní rok se již pomalu vitelé spolků museli pocítit změnu
pomocí dotací, pustili již v
chýlí ke konci, co plánuje- přístupu zastupitelstva obce k jetomto roce?
jich činnosti a to jak na poli přímé
te do toho následujícího?
„Naplánovali jsme si rekonstruk- „Čeká nás dokončení opra- podpory, tak v oblasti vytváření
ci hospodářské budovy ve dvoře vy sousoší 'Pieta', na kterém se podmínek pro jejich práci. Kromateřské školy, včetně úpravy te- v současné době pilně pracuje. mě tradičních spolků, jakými jsou
rénu, aby děti mohly tento prostor Tato oprava spadá do dotační- hasiči, myslivci či Sokoli, vznikl

v naší obci ještě spolek EYWAN
2010, který se zaměřuje
na propagaci tradic, práci pro děti
a rozvoj společenského života v
obci.“
Na jaké
kulturní
akce
byste
mohl již nyní
pozvat?
„Těch akcí, které si za poslední
tři roky vydo-

provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Naměřili mu
1,23 promile alkoholu v dechu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Nyní
je podezřelý ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky a hrozí mu peněžitý trest nebo
zákaz činnosti,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

V Bedihošti ukradli z auta

peníze i osobní doklady

Bedihošť/mik - Nechat v kufru auta peněženky s penězi, to
se nevyplácí. Neopatrnost se minulé pondělí vymstila majiteli
škodovky z Bedihoště, který tak
dal šanci zlodějům...
„Ze spáchání trestného činu krádeže
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v pondělí pětadvacátého
listopadu krátce po sedmé hodině
ráno vloupal do vozidla Škoda

Favorit. To bylo zaparkované na
ulici Osvobození v Bedihošti. Rozbil na něm jedno z oken a ze zavazadlového prostoru ukradl zde
ponechané peněženky, ve kterých
byly nejen peníze, ale i osobní
doklady. Způsobil škodu za čtyři
a půl tisíce korun,“ informovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014
Foto: archiv Večerníku
byly označení tradiční, je celá řada.
Z těch nejbližších je to Novoroční
výšlap zakončený ohňostrojem, na
jehož pořádání se podílí všechny
naše spolky, a pak takzvaná 'Obecní
zabíjačka', kterou pořádají místní
hasiči v sobotu 15. února 2014.
V průběhu roku to dále budou
tradiční střelby na asfaltové terče
pořádané Mysliveckým sdružením
Ivaň na místní střelnici, 'Indiánské
odpoledne' v režii spolku EYWAN
2010, nohejbalový turnaj pořádaný
hasičským sborem a další. Každá
z těchto akcí si již vybudovala slušné renomé a dalo by se tu o nich
dlouze hovořit.“
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Se svým projektem Dark energy
dorazil ve čtvrtek
do prostějovského
klubu Apollo 13
bubeník legendárního Pražského
výběru Klaudius
Kryšpín. Jako jeho
host pak vystoupil
jeden z nejlepších
perkusistů regionu
Zdeněk Danyi.
Prostějov/mls

Bubeníci, coby nedílná součást
rockové kapely, často nemají
možnost uplatnit vše, co ve skutečnosti umí. Možnost vidět, co
se dá na bubny zahrát, dostali
všichni, kteří uplynulý čtvrtek
28. listopadu dorazili do prostějovského klubu Apollo 13. Jako
první zde předvedl své umění
Zdeněk Danyi. Ten je členem
hned několika regionálních
rockových skupin, mezi něž
patří například Tenebra, Arest či
Spectrum II. Od letošního roku

V akci. Klaudius Kryšpín a Zdeněk Danyi ve čtvrtek naplno předvedli své bubenické umění.
Foto: Martin Zaoral
bubnuje i ve skupině ATD, která
v současnosti vystupuje výhradně právě s repertoárem Pražského výběru. I proto si tato sestava
začala říkat Prostějovský výběr.
Lidé na něj budou moci vyrazit poslední pátek v roce, kdy
Společenským domem bude
znít „Předsilvestrovský rock.“
Po Zdeňkovi se už předvedl tolik
očekávaný Klaudius Kryšpín,
který byl členem Pražského výběru už od jeho založení v roce
1986. Muzikant, který během
totalitního režimu emigroval do
Austrálie, kde žil dlouhá léta,

zahrál v Apollu neobyčejně
technicky náročné skladby. Během celého večera pak všichni
přítomní muzikanti i milovníci dobré muziky dostali šanci
s bubeníkem legendární kapely
o čemkoliv pohovořit.
„Zdeněk Danyi potvrdil, že je ve
svém oboru u nás naprostá špička. Klaudius pak dokázal, že je
nejen excelentním bubenickým
kouzelníkem, ale zároveň neobyčejně vstřícným a bezkonfliktním
člověkem,“ zhodnotil Petr Zlámal, majitel agentury HITTRADE, která akci spolupořádala.

Na památku. S oběma protagonisty se nechal zvěčnit majitel pořádající agentury Petr Zlámal. Foto: HITTRADE

Prostějov/peh - Stromeček na
náměstí T. G. Masaryka už
svítí a to znamená, že Vánoce
jsou po roce proklatě blízko!
Tradiční jehličnatý znak
Vánoc letos rozsvítila Dáda
Patrasová se svou růžovou
kamarádkou, žížalou Jůlií
a plným náměstím dětí, které
to v pátečním podvečeru 29.
listopadu celé odpočítávaly...
Již před setměním se k náměstí
stahovaly průvody rodičů
a prarodičů s dětmi, které
neomylně mířily k pódiu, kde na
malé návštěvníky čekalo velké
‚předmikulášské‘ překvapení.
Úderem páté hodiny odpolední
se ozvaly z radniční věže už
tradiční fanfáry, následované
velkolepou zimní show, jejíž
nejzářivější hvězdou byla letos Dáda Patrasová. To, že
je někdejší princezna Xenie
mezi prostějovskými dětmi
i dospělými stále oblíbená, be-

Tradice i kulturní novinky
Důkazem skutečnosti, že se
o prostějovskou kulturu nemusíme bát ani ve vzdálenější
budoucnosti, se v listopadu
stala premiéra studentského
filmu Pan Enky. Kolem čtyřicítky mladých lidí vytvořilo
originální film s prvky hororu,
který se natáčel hlavně v Prostějově.
Protipólem nadějných, začínajících tvůrců může být něco
tak tradičního, jako je Spolek
Historia, který už dvě deseti-

letí pod vedením Evy Suchánkové a Anny Zachovalové
patří ke stálicím prostějovské
kulturní a spolkové scény.
Musím na tomto místě složit
hold tvůrcům filmu, který na
mne působil jako naprosto
profesionální dílo té nejvyšší
úrovně.

Na čaje i na
kolumbijskou kávu
Do prostějovské kultury jistě
patří i místní „taneční scéna“,
takže mám radost, že právě
skončený cyklus nedělních

Skvěle načaté odpoledne plné
písniček zakončila autogramiáda stále populární herečky.
K návštěvnosti snad přispělo
i o poznání teplejší počasí,
které loni předvedlo svou
mrazivější tvář při vystoupení
čertice Ivety Blanarovičové,
a snad i to, že se letos těch

Vánoc už v Prostějově prostě
nemůžeme dočkat...
Vánoční stromeček se na
náměstí rozzářil krátce po páté
hodině a je letos opravdu povedený, jen nebylo tak docela
jasné, jestli zářil víc stromeček,
nebo zbrusu nová, nedaleko
stojící Zlatá brána....

Neodmyslitelná dvojka. Snad nikdo si už nedovede představit Plno. Snad si podle fotografie dokáží představit ti, kteří se vystoupení
Dádu Patrasovou bez její růžové žížalí kamarádky, která dorazila neúčastnili, jak totálně plno na náměstí bylo. Víc lidí se už do fotky
bohužel nevešlo
i do Prostějova.

Prostějov/peh - Prostějovská
zima 2013 se rozjíždí ve velkém
stylu. Jen co se na náměstí
rozsvítil vánoční stromeček,
vtrhl mezi děti nefalšovaný
čert. Ale žádný strach, tenhle
rohatý chlupáč neodnášel do
pekla, naopak přinesl v sobotu
odpoledne dětem spoustu dárků
a hlavně zábavy.
Už v dopoledních hodinách se do
Kulturního klubu Duha scházely
děti s rodiči, aby si trošku zkrátili to
nekonečné čekání na Štědrý večer.
Na programu byly animované pohádky a v odpoledních hodinách
si přišly na své šikovné ručičky
malých návštěvníků, které ukázaly,
co umí ve vánoční minidílně.
Pak už ale byl v plánu velký mejdan pod taktovkou čerta Ferdy. Ten

ního domu. Ten bude mít bohatý program, který podrobně
představíme v příštím vydání
Večerníku.
V prostějovském muzeu bude
k vidění výstava Andyho Warhola již 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.

tanečních čajů v Národním
domě byl tak silně navštěvován a podle ohlasů se účastníkům hodně líbil.
Za zmínku stojí taky beseda
s cestovatelkou Kateřinou
Francovou, která v knihovně
představila své zážitky z cest
po Kolumbii, kde navštívila
i hrob známého mafiánského
bosse Pabla Escobara nebo
poznala, jak vypadají kávovníkové plantáže.

Sama zpěvačkou
A musím se pochlubit, že
tento měsíc jsem se dokonce
ocitla v kulturní sféře na druhé straně hřiště a sama jsem
skromným dílem přispěla
k vytváření „kulturních hodnot“. Nemyslím tím naprosto
epizodní roli v už zmíněném
dokumentu o spolku Historia, ale svou účast na prvním
veřejném koncertu nového
prostějovského
pěveckého
sboru Proměny. Na náš debut
bylo v kostele Svatého Cyrila
a Metoděje úplně plno, takže se
snad Proměnám podařilo zaplnit další místo na prostějovské
kulturní mapě. Už se těším na
další naše vystoupení, kterým
bude vánoční koncert 16. prosince v Husově sboru.

prostějovské kultury

Show se vším všudy. Při vystoupení se bavilo celé náměstí
i andělští pomocníci, kteří se letos vyvedli, zrovna jako perfektní
stromeček.
Foto: Petra Hežová

2x foto: Petra Hežová

umění v Prostějově a jejím majitelem Jindřichem Skácelem,
který byl iniciátorem a nositelem
myšlenky přivézt do Prostějova
díla Andyho Warhola.
Časovým spojením obou projektů nabízí muzeum zcela nevšední
podívanou široké veřejnosti a
obdivovatelům české výtvarné
tvorby i amerického pop artu.
Jedním z vrcholků celé výstavy bude „Dětský den“, který
proběhne v úterý 17. prosince
v přednáškovém sále Národ-

OKEM „ŠÉFKY”

zezbytku dokazovalo, mimo
jiné, i totálně narvané náměstí
T.G.Masaryka.
„Ale já nevidím na Dádu,“
plakala nešťastná holčička,
jejímuž tatínkovi se nepodařilo
prodrat davem dychtivých
diváků. Dagmar Patrasová
ale i na dálku prostřednictvím
reproduktorů potěšila známými
koledami a rozehřála svými
tanečními peckami. Děti si
vyzkoušely své vánoční znalosti ve speciálním kvízu žížaly
Jůlie, které zdatně sekundovali
andělští pomocníci.
„Já jsem ty otázky všechny
věděl,“ hlásí mi šestiletý
Mareček Šíma, který na
náměstí dorazil s maminkou
a malou sestřičkou. „Dádu
máme moc rádi, díváme se na
ni v Kouzelné školce,“ potvrzuje maminka Marušky a
Lukáška Pechových, které od
pódia jen stěží odtrhly pohled.

jakk ddáda
áda zzpívala
píívaala pr
prostějovu...
rosstějjovvu....

do Prostějova se blíží
zivní projekty v Prostějově
doposud nikdy nebyly představeny!
Díla Jakuba Schikanedera jsou
zapůjčena z mnoha prestižních
muzeí a galerií České republiky
a jsou až na výjimky zaměřena
na malbu tohoto uznávaného,
oblíbeného a v současné době
nejvíce ceněného umělce devatenáctého století.
Při výstavě Andyho Warholy
spolupracovalo Muzeum Prostějovska v Prostějově s Galerií

w

Stromeček rozsvítila pohádková Dáda a její písničky

Nástup Andyho Warhola
Prostějov/pr - Muzeum Prostějovska v Prostějově jako
každoročně připravilo pro
návštěvníky na závěr výstavní sezóny vánoční dárek.
Tentokrát si budou moci
zájemci vychutnat „výtvarnou lahůdku“ v podobě retrospektivní výstavy z díla
Jakuba Schikanedera a současně prezentaci jednoho
z nejproslulejších amerických umělců své doby - Andrewa Warholy. Oba exklu-

na
video rnikpv.cz
e
c
e
ww.v

Čertovské odpoledne. Zpívalo se, soutěžilo i kouzlilo. Foto: Petra Hežová
si pro malé návštěvníky připravil
veselé odpoledne plné písniček,
kouzel, soutěží, dárků a hlavně
legrace. „Mně se čert moc líbil,
hlavně jak prděl pupíkem,“ ocenila
se smíchem čertovské kvality sedmiletá Natálka, kterou doprovodila
na čertovské odpoledne maminka.
„Na dnešní odpoledne jsme se
těšily, byly jsme se včera podívat
INZERCE

už na rozsvěcení stromečku, to se
nám moc líbilo, a tak čert Ferda byl
jasná volba.“
Komu byl veselý čert trošku
povědomý, nemýlil se. Vtipálek
s červeným nosem totiž baví děti
v letních měsících jako klaun
Ferda. „S ‚čertem Ferdou‘ spolupracujeme už delší dobu
a v dětských programech se nám

moc osvědčil. I dnešní čertovské
odpoledne je hodně aktivní, děti jen
nesedí, ale zpívají, tancují a soutěží,
a jako odměnu dostávají drobné
dárečky,“ přiblížila program sobotního dětského pásma produkční
Kulturního klubu Martina Drmolová. „Proto mě trochu mrzí, že
návštěvnost akcí, kde nevystupují účinkující zvučnějších jmen,
je nižší, než u projektů spojených se
jménem Michala Nesvadby nebo
Míši Růžičkové,“ posteskla si při
této příležitosti.
Klaun Ferda v podání Petra
Čermáka ale slavil u dětí úspěch,
což dokazoval hurónský smích,
který byl zřetelně slyšet i za
zavřenými dveřmi kinosálu. S takovou to čekání na Ježíška našim
nejmenším uteče jako voda!

Ze života města
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PROSTĚJOVŠTÍ RADNÍ SLAVILI NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Magistrát získal Národní cenu kvality a titul Excelentní organizace

Obrovská událost a zároveň úspěch, který se nedá
ničím měřit! Statutární město Prostějov - Magistrát
města Prostějova obdržel prestižní Národní cenu kvality České republiky a získal titul Excelentní organizace
v hodnocení podle Modelu CAF. Ocenění nejlepších
českých firem a organizací proběhlo v úterý 26. listopadu 2013 ve Španělském sále Pražského hradu.
Praha, Prostějov/mik
Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než osmi desítkách
zemí světa podle jednotných hodnotících kritérií. V řadě států je zisk
národní ceny kvality vůbec nejvyšší metou, kterou může podnik
či organizace dosáhnout. Prestiž
českého předávání cen kvality
dokládá záštita prezidenta Miloše Zemana, předsedy Senátu ČR
Milana Štěcha, premiéra v demisi
Jiřího Rusnoka a ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího
Ciencaly nad slavnostním ve-

čerem. „I když si uvědomuji, že
vždy je možno dělat věci ještě
lépe, tak je dobré uznat, že jsme
toto ocenění dostali po zásluze.
A je to velký závazek do příští
doby,“ konstatoval primátor statutárního města Prostějova Miroslav
Pišťák.
Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova je
letošním vítězem Národní ceny
kvality v hodnocení podle Modelu CAF. Základním znakem
tohoto systému, vyvinutého
v rámci Evropské unie, je iniciování procesu neustálého zlep-

Město pronajalo na Palacké dva byty

Nájemci je opraví za své a několik let

BYDLÍ ZADARMO

Prostějov/mik - Bezmála půldruhého roku od vyhlášení nabídky města se konečně objevil
někdo, kdo má zájem si dlouhodobě pronajmout městský
byt, ovšem za podmínky, že si
ho za své peníze zrekonstruuje.
Dříve tuto možnost lidé odmítali,
protože zmíněná rekonstrukce
může v některých případech dosáhnout až půlmilionové částky.
Město ale nyní získalo hned další
dva zájemce o pronájem bytů
spojených s opravou vlastním
nákladem.
Jedná se o dvě dvoupokojové bytové jednotky v Palackého ulici číslo
2. Investice do rekonstrukce budou

v souladu se stanovenými podmínkami započítány do výše nájemného. Za stejných podmínek schválila
rada města v závěru srpna pronájem bytu na Pernštýnském náměstí. „Vyplatí se to oběma stranám, jak
pronajímateli, tak i nájemci. Město
nemusí investovat do rekonstrukce
bytů ve špatném technickém stavu,
na druhou stranu zájemci získají
bydlení a svoji počáteční investici
vykompenzují zápočtem k nájmu.
Podmínkou je provedení oprav
přesně podle soupisu, které stanoví Domovní správa,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města s tím, že dochází
ke zhodnocení majetku.

Oba byty v Palackého ulici vyžadují generální opravy v přibližné
výši čtyř set tisíc korun. Jsou nutné rekonstrukce rozvodu energií,
vody, kanalizace, podlah, oken a
dveří, zřízení vytápění, nového sociálního zařízení a kuchyně. V případě většího bytu bude činit doba
kompenzace osmašedesát měsíců,
u menšího pak dvaadevadesát
měsíců. „Vzhledem k tomu, že bytový dům z roku 1880 se nachází
v městské památkové zóně, před
zahájením prací je nutno projednat
rozsah prací na stavebním úřadě,
včetně vyřízení souhlasného stanoviska oddělení památkové péče
magistrátu města,“ dodal Pospíšil.

Radní pod palbou

šování kvality v organizacích
veřejné správy. Prostějov se
řadí mezi první města České
republiky, kde byl model CAF
zaveden. „Začátky implementace
sahají do roku 2004, kdy se na radnici poprvé sešla k této problematice pracovní skupina,“ připomněl
primátor Pišťák, jenž se tehdy také
této schůzky zúčastnil. „Pan primátor dlouhodobě stojí za našimi
společnými snahami o zlepšování práce magistrátu pro občany
města. Model CAF, jak ukazují
zkušenosti nejen ze zahraničí, ale
už i naše poznatky a závěry, přináší vhodné a efektivní nástroje
zvyšování kvality úřadu,“ doplnil
Lubomír Baláš, tajemník magistrátu města Prostějova.
Principy modelu CAF spočívají
v pravidelném hledání příležitostí
ke zlepšování v mnoha směrech,
využívání sebehodnocení organizace veřejného sektoru k dalšímu

zvýšení kvality práce. Kontinuální vyhodnocování je přitom založené na důkazu a probíhá podle
souboru přesně stanovených
kritérií platných v celé Evropě.
A Prostějov se po důkladném
zhodnocení odbornou komisí letos dostal, společně s chomutovským magistrátem, na nejvyšší
stupínek v rámci ČR.
Podle tajemníka Lubomíra
Baláše bylo při zahájení implementace CAF nejnáročnější
změnit přístup úředníků, zapojit je aktivně do projektu, stejně tak změnit vnímání úřadu
klienty, tedy zejména občany
města. „Důkazem, že se nám
takřka desetiletá soustavná práce
daří, mohou být i letošní vynikající výsledky šetření spokojenosti
občanů s životem v Prostějově
a fungováním úřadu. Spokojenost klientů je náš nejvyšší cíl,“
uvedl Lubomír Baláš.

Velká sláva. Zástupci Prostějova se na Pražském hradě za přítomnosti ministra vnitra v demisi Martina Peciny právem chlubí prestižní
cenou. Uprostřed tajemník magistrátu Lubomír Baláš a první muž
radnice Miroslav Pišťák.
Foto: Magistrát města Prostějova

Dvůr radnice V NOVÉM HÁVU

Prostějov/mik - Zatímco rekonstrukce fasády radnice se oddálila, na dvoře bezmála
stoleté budovy se několik měsíců čile pracovalo. Zvelebení tohoto prostoru si vyžádalo
náklady za bezmála čtyři a půl milionu korun a minulý týden byla dokončena.
„Ve středu jsme převzali dokončené dílo - rekonstrukci obou částí nádvoří prostějovské
radnice. Společnost Insta totiž zvládla práce
v objemu čtyř milionů a čtyřset tisíc korun
v předstihu,“ pochvaloval si Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního města Prostějov. „Nešlo přitom pouze o výměnu dlažby,
ale většina prací probíhala vlastně v podzemí.
Jednalo se především o rozsáhlou rekonstrukci inženýrských sítí, které byly v dezolátním
stavu. Například kanalizace zde byla původní, tedy vybudovaná společně s radnicí
v roce 1914,“ připomněl Fišer s tím, že voda
částečně keramickou a částečně betonovou
Hotovo! Stavební firma předala magistrátu zrekonstruované prostory radničního dvoru.
kanalizací prosakovala a podmáčela suterén
2x foto: Magistrát města Prostějova
radniční budovy. „Projekt na rekonstrukci
počítal také s vybudováním bezbariérových dlažba před podatelnou musela být zvýšena, vozíčkářů, kteří museli dříve překonávat něpřístupů do jednotlivých vchodů magistrát- aby se srovnala s chodníkem. Učinilo se tak kolikacentimetrový schodek,“ dodal náměsních oddělení na dvoře radnice. Například na základě početných připomínek ze strany tek prostějovského primátora.

„Jsem optimistka, nalezneme řešení i ohledně cyklostezky,“ věří Milada Galářová
Prostějov - Městská část Vrahovice je pro ni, jak
k sama říká, srdeční záležitostí. Prostějovská radní a předsedkyně
sedkyně
vrahovického osadního výboru Milada Galářová vyjádřila
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník v rámci pravidelnéavidelného seriálu této rubriky notné uspokojení nad nově
vě sestaveným rozpočtem města na rok 2014. Hlavně směrem
měrem k
investicím mířícím právě do Vrahovic.
Michal Kadlec
Za pár dní budete na semináři probírat návrh rozpočtu
na příští rok. Jak jste spokojená či nespokojená s plánovanými investicemi do Vrahovic?
„Považuji rozpočet za velmi
dobře sestavený. Zejména
v oblasti investic jsou zapojeny
všechny dostupné prostředky,
aby město mohlo jako řádný
hospodář zvelebovat a udržovat svěřený majetek. Vraťme
se však k vaší otázce. V Prostějově nemáme zvolené radní
s odpovědností za jednotlivé

m tedy velměstské části, musím
at všechmi objektivně vnímat
davky na
ny oprávněné požadavky
investice a nedávat přednost
baže jsou
některé lokalitě, třebaže
eční záVrahovice mojí srdeční
ležitostí. Mám však dobrý
u propocit vždy, když jsou
říklad
středky vázané například
na opravu chodníků, autobusových zastávek, výsadzšíření
bu zeleně či na rozšíření
stovácyklostezek proinvestovátských
ny v okrajových městských
chován
částech, pokud je zachován
princip spravedlnostii a vyváženosti, abychom nevyost třeba
volávali další řevnivost
ory vzámezi osadními výbory

Také do Vrahovic míří peníze na stavební investice
Ta

Koneck
jemně. Koneckonců
to je jeden
pro před osmi lety
z důvodů, proč
vznikly.“
S čím tedy nový
rozpočet
počítá
r
ohledně samotných
samot
Vrahovic?
vychá z návrhů, kte„Mám-li vycházet
ré během roku dostal náš výbor,
př
považuji za přínosné,
že máme
mě
podporu města
při realizaci
investičního záměru cyklostezky, kde dojde také k výauto
měně autobusové
zastávky.
po
Vítám pořízení
projektové
dokumen
dokumentace
na revitalizaci vrah
vrahovického sídlišproje na kanalizaci
tě, projekt
v ulici Jano Köhlera,
a také menší investice
napříkl
například
na posílení
veřejn
veřejného
osvětlení.
n
V neposlední
řadě
potěš i řadu žadapotěším
telů, kteří navrhovali
Foto: archiv Večerníku
úpra přístupových
úpravu
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cest ve vnitřním areálu hřbitova
a rozšíření urnových míst.“
V poslední době
jsme několikrát
informovali o sporu radních
s dopravní policií ohledně výstavby cyklostezky ve Vrahovické ulici. Jak se na celou věc
díváte vy?
„Jsem optimistka a věřím, že
nalezneme vhodné řešení, které
přispěje k posílení bezpečnosti
provozu na této komunikaci.
Podotýkám, že Vrahovická ulice
držela smutné prvenství v počtu
nehod na území našeho města...“
Ve Vrahovicích
přibylo další místo, kde se na veřejnosti nesmí
požívat alkohol. To byla v okolí večerky „U bábinky“ situace
tak zlá?
„Nejsem příznivcem neustálých
změn ve vyhláškách města, ale
na situaci v této lokalitě obdržel

osadní výbor i městská policie
mnoho oprávněných stížností. Městská policie po dlouhou
dobu věnovala zvýšenou pozornost řešení závadného chování
konzumentů alkoholu, ale nakonec byla zvolena úprava zmíněné vyhlášky jako nejvhodnější
opatření. Doufejme, že splní
svůj účel.“
Na Základní škole Majakovského
působí od září nová ředitelka.
Jak jste zatím spokojená s její
prací, a dají se na škole očekávat nějaké změny?
„Změny očekávám pozitivní,
protože nová paní ředitelka pracuje s velkým nasazením, ale nezlobte se, neodvážím se vynášet
soudy o její práci po tak krátké
době.“
Odlehčená otázka na závěr. Je
pro vrahovické občany při-

praven nějaký veřejný vánoční program? A jak se na Vánoce těšíte vy osobně?
„Začnu u sebe. Na Vánoce jsem se
vždy těšila, protože máme s manželem čtyři děti a svátky jsme slavili v tradičním duchu a pro jejich
potěšení. Nákupní a uklízecí horečce nepodléhám, pracovní vytížení celé naší rodiny bylo v tomto
roce docela velké, a tak jsme se
rozhodli prožít svátky spíše jako
jedno velké nicnedělání a budeme vychutnávat pohodu i klid.
Nabídka vánočního programu je
bohatá pro celou prostějovskou
veřejnost. Co se týče Vrahovic, tak
samozřejmě, že organizace jako
základní škola, dobrovolní hasiči,
některé další spolky nebo místní
farnost své plány na vánoční oslavy mají. A nyní dovolte, abych
prostřednictvím Večerníku popřála nám všem příjemné prožití
adventních svátků.“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
MÁTE POSLEDNí šanci!
na rok 2014
tu nejlepší mo
žnou
nabídku jsme pro vás
prodloužili ještě
pro tento týden!
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Neopakovatelná atmosféra výstavy DOTEK VÁNOC rozzářila DVA A PŮL TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ
Jedenáctý ročník výstavy Dotek Vánoc navštívilo během
uplynulého týdne přes dva a půl tisíce lidí. Nejrozsáhlejší
akce v regionu svého druhu byla zahájena v úterý
26. listopadu v okouzlujícím prostředí smržické fary,
kterou připravilo zahradnické centrum Marciánová
společně s Obcí Smržice. Krása a pohlazení pak
vyvrcholilo v sobotu 30. listopadu, to vše za účasti
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, mediálního partnera.
Prostějov/akr
Jak je již zvykem, k vidění byla
doslova „fůra“ originálních
vánočních dekorací, ozdob, svícnů
či aranžmá z přírodních materiálů.
Ještě předtím, než návštěvníci
shlédli
samotnou
výstavu,
proběhla úterní vernisáž. Ta byla
zahájena hudebním vystoupením,
k němuž bylo přichystáno výborné
občerstvení a nechybělo ani vynikající selátko na rožni.
„Selátko bylo ohromné a to nemluvím ani o svařáčku a koláčcích,

opravdová lahoda, ale třešničkou
na dortu je podle mě samotná
výstava. Tolik krásy najednou je
k vidění vždy jen tady,“ svěřila se
Večerníku Martina Vyroubalová.
Takřka po celý uplynulý týden
probíhal na smržické faře pestrý
program. Například středeční
večer byl zpestřen o povídání
a degustaci vín z Šlechtitelské
stanice vinařské z Velkých Pavlovic. Součástí vinařství je i chov
včel, část večera byl tak věnován
i povídání o medu a jeho ochutnávce. O tom, že byl úspěšný,

Smržice ožily. Pětidenní akce Zahradnického centra Marciánová
vzbudila velký zájem.
Foto: Aneta Křížová
svědčil nejen přeplněný stan, kde
akce probíhala, ale také to, že
veškerá vína byla během chvíle
vyprodána a dokonce i chybělo...
Závěrem zajímavého povídání
o vínech pak somelier předvedl

vrchol umění svého odvětví,
a to když otevřel láhev sektu šavlí.
Vánoční program koled, písniček
a vyprávění Romana Doležela či
dalších hostů tento večer uzavřelo.
Ve čtvrtek pak byla pro děti

přichystána klauniáda s klaunem
Huberem, kterou navštívilo přes
čtyřicet dětí. Na dětský program
následně navázal dechový kvintet. V pátek večer se již tradičně
slavnostně rozsvítil vánoční
strom obce Smržice. V sobotu
odpoledne se smržickou farou
opět nesly jiskry dětských očí,
když si děti samy mohly zkusit
vyrobit vánoční dekorace či
malování baněk. „Po celou dobu
výstavy si návštěvníci mohli zakoupit mimo jiné vánoční hvězdu,
jejíž výtěžek bude předán
SDRUŽENÍ ŠANCE, což je
sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s., které sbírku organizuje. Výtěžek pak bude použit
pro zlepšení podmínek léčby
malých pacientů na Hematoonkologickém oddělení Dětské
kliniky FN a LF UP Olomouc,“
poznamenal pro Večerník Josef
Marcián.

„O HÁDKÁCH JSME DALŠÍ DEN UŽ NEVĚDĚLI,“ shodují se platinoví manželé
Marie (90) a Jaroslav (91) Ježkovi se vzali 25. listopadu 1943. Ve spokojeném manželství žijí dodnes

Prostějov/mls - Tohle se dnes
hned tak nevidí. Marie a Jaroslav Ježkovi jsou manžely
neuvěřitelných sedmdesát let.
Vzhledem k tomu, že dnešní
„mladí“ do manželství vstupují stále později, a navíc každý
druhý sňatek končí rozvodem,
dá se předpokládat, že mnoha
platinových manželství se v budoucnu nedočkáme. Snad každého přitom okamžitě napadne,
jak to ti dva spolu vůbec mohli
vydržet? Při setkání se sympatickým párem vám to však už
tak nemožné nepřijde.
Pan Jaroslav Ježek pochází z Klenovic na Hané, paní Marie z Obědkovic. Společně se seznámili přibližně rok po okupaci republiky
Německem. Stalo se to na fotbale
a Marii tehdy bylo sedmnáct let.
„Můj budoucí manžel hrál za Klenovice v zápase na hřišti Lobodic.
Já jsem tam ještě s dalšíma holkama jela Klenovice povzbudit. Byl

to vypjatý zápas, fandila jsem tak,
že mi domácí dokonce vyhrožovali, jak mě hodí do Moravy... Už
nevím přesně, čím mě vlastně můj
muž zaujal, po zápase jsme však
jeli domů na kolech společně.
A od té doby jsme spolu začali
randit,“ zavzpomínala Marie Ježková, která muže doprovázela i na
dalších utkáních. „Vždycky jsem
se vykřičela na fotbale a nemusela
pak řvát doma,“ nabízí s úsměvem
jeden z možných důvodů harmonického vztahu paní Marie.
Vztah obou mladých lidí se upevnil
během druhé světové války. „Mariin
otec mě zachránil, abych nemusel
na nucené práce do Rakouska, kam
jsem měl už namířeno. Nakonec
jsem se z nádraží i se sbalenými
kufry mohl vrátit domů. Od té chvíle
jsme začali plánovat svatbu,“ přiblížil Jaroslav. Mladý pár už dokonce
čekal potomka, nicméně vše nešlo
tak rychle, jak by si oba představovali. Jeho matka totiž měla se synem
docela jiné plány a se sňatkem nesouhlasila. Proto museli snoubenci
počkat, až Jaroslav dosáhne plnoletosti, která tehdy byla ohraničena

jednadvacátým rokem. Necelé tři
týdny po oslavě svých narozenin si
už Jaroslav vedl milovanou Marii
k oltáři. To už však byl na světě jejich syn, který dostal jméno po svém
otci. Rok po svatbě se narodila dcera
Marie. Nyní už oběma manželům
dělá radost celkem pět vnoučat
a osm pravnoučat. Nejstarší pravnuk
David má už třiadvacet let, zatím
nejmladší Honza jedenáct.

Šťastný pár. Svatba
jednadvacetiletého Jaroslava a o rok mladší Marie se konala v kostele v
Klenovicích na Hané na
svátek svaté Kateřiny 25.
listopadu 1943. Původně
to mělo být dřív, kvůli nesouhlasu ženichovy maminky však musel mladý
pár veselku odložit.
Foto: Martin Zaoral

Jak s úsměvem přežít
dlouhověké manželství
Pár žil dlouho v Obědkovicích,
teprve koncem šedesátých let se
přestěhoval do Prostějova. „Myslím, že pro každý vztah je důležité
hodně spolu mluvit a hlavně si
vzájemně naslouchat. My jsme si
spolu vždycky hodně povídali a to
o všem možném. Často u toho byla
i velká legrace. A když nám něco
vadilo, tak jsme si to hned řekli.
Třeba jsme se i pohádali, ale druhý
den jsme o tom už nevěděli a bavili se o něčem úplně jiném. Něco
jako tichá domácnost u nás nikdy
neexistovalo. Jábych to ani nikdy

nevydržela,“ svěřila se Marie. Její
muž pak za podstatné považuje i to,
že se nikdy nemuseli hádat kvůli financím. „Celou svoji výplatu jsem
vždy předal manželce. Když jsem
pak něco potřeboval, tak mi peníze
dala. Moc často to však nebylo. Nikdy jsem nekouřil, ani nechodil do
hospody. Na zahraniční dovolené
jsme byli v životě pouze jednou
a to v Rusku. Ze začátku se stávalo, že jsem svoji dovolenou
strávil jako brigádník v družstvu,
kde žena pracovala. Na tahle léta
moc rád vzpomínám,“ dodal pan

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
MÁTE POSLEDNí šanci! tu nejlepší
možnou nabídku jsme pro vás
prodloužili ještě pro tento týden!
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Vánoční punče znovu voní náměstím

Prostějov/red - Prostějovské náměstí
je již v těchto dnech provoněno vánočními punči všech možných názvů
a značek. Můžeme si vybrat punč
Vánoční, Francouzský, Námořnický,
Finský, Švédský. Ale stále ještě nejsou
otevřeny všechny...
Jak Večerník zjistil, i letos se připravuje
otevřít svůj stánek a nabízet originální
punč prostějovský ROTARY Klub. Stane se tak již příští pondělí 9. prosince
a stejně jako loni bude k dostání každý den jiný ROTARIÁNSKÝ vánoční
punč. Každý den připraví punč jedna
z prostějovských rotariánských rodin,
přičemž stane se tak trošku s jiným poměrem a s úplně odlišnými ingrediencemi, načež vám jej až do neděle 22. prosince osobně nabídne někdo jiný.
Rotariáni nakupují na přípravu punče víno, alkohol a další ingredience za
vlastní prostředky, následně pake celý
výtěžek z prodeje punče je použit na
charitativní účely, dle rotariánských
zásad.
Pro připomenutí uvádíme, že loni ROTARY klub Prostějov z prodeje punče
získal téměř padesát tisíc korun, které

Pro dobrou věc. U stánku prostějovského klubu Rotary se každoročně rojí skupinky
lidí, kteří se rádi napijí dobrého moku a ještě pomohou.
Foto: agentura VENDI
rozdělil mezi Klub stomiků Prostějov
(sdružení pacientů se stomií) a Domov
„Na zámku“ v Nezamyslicích (domov
pro děti i dospělé s mentálním postižením
v kombinaci s jiným postižením).
I letos veškerý výtěžek z prodeje Rotariánského Vánočního punče půjde
na charitativní účely, a pokud i vy,
vážení čtenáři, si u jejich stánku dáte

punč, tak vás možná zahřeje dvakrát.
Samozřejmě při jeho konzumaci,
a poté při pomyšlení na skutečnost, že
vaše peníze budou použity na dobrou
věc. A pokud se ptáte na co konkrétního, zeptáme se za vás a příští pondělí se to u nás dočtete. Stejně tak to
určitě bude uvedeno i na Rotariánském stánku.

Legenda československého heavy metalu

Citron vystoupí v Prostějově!
Prostějov/pr - Kapela, která zaplnila na jaře tohoto roku sedm sálů,
z nichž většinu vyprodala, svým oddaným příznivcům slíbila, že se ještě
letos na pódia vrátí. CITRON - Fany
Michalík, Jarda Bartoň, Jirka Šperl,
Vašek Vlasák a Radim Pařízek - slib
plní a po obrovském úspěchu oznamují druhou část svého úspěšného
„Radegast a Plni energie Tour
2013“. V jejím rámci zavítají také
do Prostějova, a to již příští neděli
15. prosince!

Skupina na své podzimní šňůře navštíví
města a místa, která v programu první
části nebyla (tedy až na domovskou
Ostravu - pozn.red.). A i tentokrát dá
minimálně sedm koncertů v Čechách a na
Moravě. V jejich průběhu opět kompletně
odehraje své první dvě kultovní desky
„Plni Energie“ (1986) a „Radegast“
(1987), ovšem nejen je.
Skupina na každém koncertě druhé části
turné uspořádá autogramiádu a ke koupi
nabídne obě legendární alba na CD. Pozor! Speciálním hostem, který zazpívá

hity s touto rockovou legendou, bude opět
zpěvačka TANJA. Jako předkapely se na
turné představí i kytarová hvězda 80. a
90. let DANIEL KROB, kterého svět zná
z FERAT, ARAKAIN nebo KREYSON
a příjemná kytarovka z Brna TIBET.
Vyperte si džísku a přijďte zakalit
s muzikou, při níž každý omládne!
Předprodej vstupenek na prostějovský
koncert je v plném proudu, lístky jsou
stále k dostání v sítích Ticketportal, Ticketpro i v kavárně Společenského domu
Prostějov.

INZERCE

Jaroslav, který za své dobré zdraví
vděčí mimo jiné právě sportu.
Jeho žena pak byla dlouhá léta vášnivou tanečnicí. Ještě letos v létě si
pár, který má dohromady už 181
let, společně zatančil. „Bylo to na
vnukově svatbě a bylo to moc krásné. Všichni nás obdivovali a fotili si
nás,“ rozzářila se paní Marie při této
vzpomínce.
Co dodat? Snad jen tolik, že redakce Večerníku přeje oběma oslavencům do dalších společných let
hodně zdraví, pohody a životního
elánu.

Výstava na smržické faře sice
1. prosince skončila, ale zájemci se
mohou až do Štědrého dne nadále
inspirovat či zakoupit vánoční ozdoby i přízdoby v Zahradnickém
centru Marciánová v Kostelci na

Hané. Další možnost vidět floristické umění zahradnického centra Marciánová mají zájemci již
22. - 23. ledna v Národním domě
v Prostějově na již pátém ročníku
„Květiny ve společnosti“.

Krása. Ve Smržicích bylo k vidění mnoho pěkných věcí a výrobků,
což dokazuje tento snímek.
Foto: Aneta Křížová

Chcete s Proměnami do předvánoční Prahy?

Prostějov/red - Kdo se vypravil Proměny si pro své první vystouve čtvrtek v podvečer na kon- pení připravily repertoár složený
cert pěveckého sboru Proměny ze tří bloků. V prvním zazněly
do Paxu na Brněnské ulici, byl lidové písně, v druhém klasické
překvapen ihned u vstupu. Pořa- latinské sborové skladby a třetí část
datelům avizovalo předem účast byla věnována populárním písním
více návštěvníků, než je Pax a spirituálům.
schopen pojmout, a tak na po- Sbormistryně Anna Králová
slední chvíli přesunuli pro jistotu vždy krátce skladby představila
koncert do kostela. Tento krok se a vystoupení mělo správný spád.
rozhodně vyplatil. Kostel se totiž A soudě podle síly potlesku, se
během několika minut zcela za- Proměny skvěle trefily posluchaplnil a vytvořil tak pro premiéru čům do vkusu a nálady. Zejména
Proměn důstojnou kulisu.
závěrečná temperamentní a souNa úvod se posluchači dověděli časně dojemná část posluchače
něco o zrodu sboru, který se začal doslova zvedla ze sedaček.
formovat na jaře letošního roku. K Na závěr, jako přídavek, zazpíval
první zkoušce se několik zpěvaček, sbor skladbu Aleluja, kterou pozval
pod vedením Anny Králové, sešlo posluchače na svůj vánoční konpřesně 3. dubna. Více než polovina cert 16. prosince. Ještě před tím ale
členů se ale přidala a začala zkoušet Proměny vyjíždějí do Prahy, kde
až po prázdninách, v průběhu září v rámci mezinárodního festivalu
či října. Díky nadšení a intenzivní- Adventní zpěvy zazpívají na otemu nácviku však již nyní mohl sbor vřeném pódiu na Staroměstském
předstoupit před posluchače.
náměstí.
Zájezd je plánován na sobotu 7. prosince a Proměny zvou k účasti
i své fanoušky. Lístky do sborového autobusu můžete získat i vy a podívat se s Proměnami zdarmo do Prahy.
Stačí správně odpovědět na níže položenou jednoduchou otázku, poslat
odpověď do redakce Večerníku (formou e-mailu na adresu souteze@vecernikpv.cz , případně SMS na číslo 608 906 042) a při jejím správnosti
budete zařazeni do slosování o pět lístků.
OTÁZKA ZNÍ: KDY SE KONALA PRVNÍ ZKOUŠKA
SBORU PROMĚNY?

Zpravodajství
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Aleš Deutsch z Prostějova se stal světovým rekordmanem

Mikulášský nářez v „Kasku“

Ze všech lidí na planetě dokázal nabídne rockové legendy
nejrychleji vytáhnout ježka z klece
Prostějov, Praha/mls - Tak
tohle už asi nikdo nepřekoná! Osmadvacetiletému Aleši
Deutschovi z Prostějova se
uplynulou sobotu 23. listopadu
podařilo vytáhnout ježka z klece ven za neuvěřitelných 2,68
sekundy, čímž vytvořil nový
světový rekord! Stalo se tak
během třináctého ročníku Memoriálu Jana Tleskače, který
se konal ve společenském sále
kláštera Emauzy v Praze.
Aleš Deutsch je lidem z Prostějova známý jako bývalý herec
divadla Point, kde jako působil
celkem devět let, a to až do roku
2008. Zahrál si ve filmech svého
spolužáka z GJW a pozdějšího
studenta pražské FAMU Jana
Koblera. Nejvýraznější roli ztvár-

nil po boku Jiřího Lábuse ve filmu
Ctibor a pan Sadílek. Později se
naplno vrhl do studia na lékařské
fakultě v Olomouci a herecký kostým pověsil na hřebík. Čemu však
zůstává po celý svůj život stále
věrný, tak to jsou knihy Jaroslava
Foglara. Ty se mu staly inspirací
i pro jeho fotografickou tvorbu, na
konci listopadu jej přivedly i do
netradiční foglarovské soutěže.
Aleš Deutsch se na originální klání připravoval se ctižádostí sobě
vlastní. Hlavolam nosil stále při
sobě a při každé možné příležitosti
se snažil osvobodit ježka z klece.
Přestože měl „natrénováno“, tak
rychlost, s jakou se mu to podařilo
ve finále Memoriálu Jana Tleskače, jej samotného překvapila.
Jeho výkon navíc už pravděpo-

Rekordman. Aleši Deutschovi (uprostřed) se při jeho první účasti
ve foglarovské soutěži podařilo uspět v konkurenci celkem 76 zkušených harcovníků ze tří evropských zemí.
Foto: Zdeněk Prokš
dobně nikdo oficiálně nepřekoná.
Seriál originálních akcí svým třináctým ročníkem totiž napsal svůj
historicky poslední díl. „Hlavní
organizátor a ředitel soutěže Slavomil Janov po třinácti letech nabídl předání pořadatelských otěží

dalším zájemcům. Žádní se však
nepřihlásili. Tím se uzavírá možná
ne jen jedna dlouhá kapitola této
originální akce, ale pravděpodobně i její historie,” uvádí se v internetovém foglarovském magazínu
bohoušek.cz.

NÁVOD, jak vytáhnout ježka z klece ven....
„Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším
jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme
za vyčnívající osten ježkem, až na jeho protilehlé straně dostaneme do
kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá
vpředu. Popostrčíme předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad
sebou se nacházející ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven.
Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak zadní
dva vyčnívající ostny dovolí, a poněkud doleva. Tím ježek dostane v kleci
takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překážejí jeho
vyklouznutí ven , zmizí z jiných otvorů klece v jejím vnitřku a zaujmou
příznivou polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už jen ježkem kroutit za
nejdelší vyčnívající osten střídavě sem a tam. Přitom se osvobozuje ježek
stále víc a více svými ostny z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává
způsobem přesně opačným. To už je snadné!“
Jan Tleskač

VYHRAJTE LÍSTEK NA... KEKS&KONTAKT!

Zdenička: „Vladkovi jsem vítězství přála“
První a poslední účastnice VyVolených se do Prostějova už VRÁTIT NECHCE

Prostějov/mls - Vítězství ve
čtvrté řadě VyVolených v pátek bujaře slavil fenomén této
televizní reality show Vladko
Dobrovodský. Za tříměsíční
pobyt ve vile si odnesl výhru
pět milionů korun. Ostatní
účastníci utřeli nos. I když ne
tak docela, za každý natáčecí
den, který strávili ve vile,
dostanou zaplaceno. A tak jim
to nevadilo v tom, aby v pátek
bujaře nezapíjeli Vladkovo
vítězství. Při této příležitosti

nemohla chybět ani Zdeňka
Soušková z Kralic na Hané.
Jediná prostějovská účastnice
končící reality show VyVolení
během soutěže zaujala zejména svými umělými ňadry
a vztahem se svalovcem
Thomasem. Zdeňku jsme v sobotu vzbudili o půl druhé
odpoledne. Stále totiž vyspávala páteční večírek, který se
konal u příležitosti definitivního konce VyVolených na
televizní obrazovce. Navzdory

svému stavu s námi ochotně
komunikovala. „Na večírku
jsem se cítila úplně perfektně,
jako bych byla někde na táboře.
Všichni byli uvolnění, dobře
se bavili, panovala tam skvělá
atmosféra,“ pochvalovala si
rozespalým hlasem Zdeňka
Soušková, která dle svých
slov Vladkovi vítězství přála.
„Je to člověk, který dokázal
lidi skutečně zaujmout a bavil
je, takže si vítězství podle mě
zaslouží,“ vyjádřila se Zdeňka,

která se chce i po skončení
VyVolených
s
některými
z účastníků nadále setkávat.
„Zrovna v neděli pojedu za Luckou do Pardubic,“ zmínila se.
Do Prostějova se však vrátit
rozhodně nehodlá. „Ráda se
přijedu na pár dní podívat, ale
bydlet chci určitě v Praze. Mám
tu nějaké nabídky, tak uvidím,”
nastínila svůj další osud první
a zároveň poslední účastnice
populární reality show z Prostějovska.

POLICISTÉ už po Tomáši Zaoralovi NEPÁTRAJÍ
Ústavní soud bude zjišťovat, zda nebyl odsouzen protiústavně

Prostějov/mls - Tak je to přece
jen pravda. Několikaměsíční
policejní pátrání po pětatřicetiletém Tomáši Zaoralovi
skončilo. Nikoliv však vůbec
tak, jak se původně očekávalo,
bývalý realitní makléř do
vězení alespoň prozatím nastoupit nemusí...
Pátrání po bývalém realitním
makléři skončilo kvůli odložení
jeho nástupu do vězení. Tomáš
Zaoral, který je upoután na invalidní vozík, byl za podvody

při obchodování s nemovitostmi
pravomocně odsouzen ke čtyřem
letům do vězení.
„Ústavní soud bude nyní
přezkoumávat pravomocné rozsudky obecných soudů. Existuje
přitom možnost, že tyto rozsudky
budou zrušeny,” reagoval na
dotaz Večerníku Pavel Kvíčala,
právní zástupce Tomáše Zaorala.
Jeho případem se přitom bude
zabývat česká justiční elita.
„V senátu zasednou předseda
Ústavního soudu Pavel Rychet-

ský, Dagmar Lastovická a Jiří
Nykodým,“ přidal jednu zajímavost Kvíčala. Termín, kdy
Ústavní soud rozhodne, není
v tuto chvíli znám. „Může to být
za týden, nebo třeba za rok...,“
přiblížil Kvíčala.
Po zveřejnění skutečnosti, že
Ústavní soud se vložil do případu
Tomáše Zaorala se redakci ozval, jak hledaný muž, tak člověk,
kterému bývalý realitní makléř
už řadu let dluží více jak milion
korun.

Hledaný muž. Tato fotografie
zmizela z databáze hledaných
osob. Foto: archiv Policie ČR
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Prostějov/mls - Legendární kapely Keks a Kontakt se budou po sériích střídat během dvojkoncertu, který se koná v sobotu 7. prosince
v prostějovském „Kasku“. Lidé se tak po úspěšné
loňské premiéře mohou opět těšit na čertovsky
dobrý bigbít.
Přijít se pobavit a zavzpomínat se starými přáteli mají
šanci všichni, kteří v sobotu vyrazí do Společenského
domu v Prostějově. Čekají na ně dvě z donedávna
nejnavštěvovanějších regionálních kapel, jimiž za
dobu jejich existence prošla celá řada muzikantů.
„Kapely Keks a Kontakt vytvářely hudební historii
v dobách sice ne až tak dávno minulých, ale v řadě
směrů značně odlišných od současnosti. Byly to časy,
kdy se mladí lidé dokázali bavit s větším nadšením
a spontánností, kdy sály vesnických hospod, sokoloven i městských tančíren byly plné k prasknutí
často už dlouho před zahájením koncertu, při kterém
pak vždy panovala prostě úžasná atmosféra,“ uvádějí
organizátoři akce z agentury MAMUT AGENCY
s tím, že na takovou pravou vesnickou tancovačku
se dlouho předem těšilo celé široké okolí. „A stejně
tak i muzikanti. Vždyť pokaždé bylo narváno až po
střechu,“ dodávají pořadatelé.
Koncert začíná v osm hodin večer, organizátoři budou do sálu pouštět fanoušky už o hodinu dříve. Celé
vystoupení bude perfektně ozvučené a nasvícené, 100 korun, na místě pak bude o padesát korun dražší.
akce bude zaznamenána na kameru tak, aby z ní S Večerníkem ale můžete tradičně jít zadara, do telemohlo vzniknout DVD. Vstupné činí v předprodeji fonické soutěže dáváme hned půltucet „volňásků“...

MÁTE POSLEDNí šanci! tu nejlepší možnou nabídku
jsme pro vás prodloužili ještě pro tento týden!

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

PROSTĚJOVSKÝ V
Večerník,
č ík jjakožto
k žt mediální
diál í partner,
t
pro vás
á ve spolupráci
l á i s pořádající
řád jí í agenturou
t
MAMUT AGENCY, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na mimořádný koncert rockových legend
s čertovsky dobrým bigbítem. V rámci „mikulášské nadílky“ se v něm už TUTO SOBOTU ve Společenském domě v Prostějově představí věhlasné skupiny KEKS a KONTAKT! A dá se předpokládat,
že „kulturák“ bude opět praskat ve švech. Díky Večerníku má hned šest z vás opět šanci být u toho
ZADARMO! V naší soutěži totiž můžete během nadcházejících čtyř dnů vyhrát jeden z PŮLTUCTU
věnovaných LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 2. do čtvrtku 5. prosince.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ: ZNÁTE CELÝM JMÉNEM ALESPOŇ JEDNOHO ČLENA SKUPIN KEKS A KONTAKT?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KEKS a
KONTAKT“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu
na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 5. PROSINCE, 15.00 hodin. Šestici výherců budeme co nejdříve kontaktovat
telefonicky, takže nezapomeňte uvádět na sebe nejlépe mobilní spojení...

Prostějovští průzkumníci slavili

deset let od založení v plné parádě

Prostějov/peh - Elitní vojenská
jednotka, prostějovský 102.
průzkumný prapor generála
Karla Palečka, oslavila významné jubileum. Už celé desetiletí členové praporu slouží vlasti
a dělají čest nejen městu
Prostějov, ale jako jediná vojenská jednotka průzkumníků i celé
České republice.
102. průzkumný prapor vznikl
1. prosince 2003 sloučením
čtyř průzkumných praporů a do
současnosti je tak jediným
průzkumným praporem Armády
České republiky. V roce 2006
u příležitosti jednašedesátého výročí
ukončení druhé světové války byl
udělen 102. průzkumnému praporu
historický název „generála Karla
Palečka“. Od té doby uběhla spousta let a vojáci „stodvojky“ stihli
vykonat mnoho dobrého. Vždyť jen
letos se prostějovští průzkumníci
účastnili misí v Afghánistánu,
pomáhali při povodních a přispěli
bezmála čtyřiceti tisíci na speciální
polohovací židli pro nemocnou Verunku Vévodovou.
V pátek 29. listopadu byla na
programu dne ale nejen chvála, ale i povýšení do hodností
a udělování pamětních mincí
a odznaků, a také položení
kytic k pietnímu místu padlých

Uznání za kvalitní službu vlasti. Pamětní medaile a povýšení
do hodností převzalo několik desítek vojáků i několik významných
hostů.
Foto: Petra Hežová
kolegů, kteří se desátého výročí
nedočkali. Uznání za kvalitní
a spolehlivé plnění úkolů i nad rámec povinností se všem členům
oddílu dostalo z úst velitele
praporu podplukovníka René Sabely, primátora statutárního města
Prostějov Miroslava Pišťáka,
který nedávno získal rytířský titul
katolického řádu, jehož je členem,
i velitele pozemních sil generálmajora Jána Gurníka: „Mrzí mě, že
tak kvalitní jednotka, jakou je 102.
průzkumný prapor nedisponuje
modernějším vybavením, jaké je
zvykem v zahraničních oddílech.

Na druhou stranu si prostějovský
oddíl vede velice dobře i s tím co
má, a při tuzemských i zahraničních
misích si jejich práce nesmírně
váží. To hlavní, co ‚stodvojka‘ má,
je totiž obrovský lidský potenciál,
díky němuž jsou tak dobří i bez
toho supermoderního vybavení.“
A co popřát ‚stodvojce‘ do
minimálně další desítky? „Hlavně
štěstí, protože to je i ve vojenském životě opravdu hodně
potřeba a samozřejmě mnoho
dalších úspěchů,“ usmívá se velitel
102. průzkumného praporu podplukovník René Sabela.

Více jak dvouměsíční policejní vyšetřování PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je minulostí

Případ rasismu v našich článcích byl odložen,
Prostějov/mik - Po více než
dvouměsíčním vyšetřování, je-hož součástí byly i výslechy
redaktorů Večerníku, je celá,
dle našeho názoru až zbytečně
nafouknutá, záležitost kolem
„obyčejné“ koláže a dvou reportáží u konce. Předpovědi mnoha
rádoby odborníků a škarohlídů,
že celou redakci „zavřou“, či
v lepším případě budeme platit
statisícové pokuty za hanobení
národa a rasy, za podněcování
rasismu a ještě dalších bůhvíjakých trestných činů, se nenaplnily. Státní zastupitelství a v dalším případě i Policie ČR totiž
všechna trestní stíhání zastavila!
Nepopíráme, že k našemu dobrému pocitu. Především z faktu,
že i nadále se může v naší zemi

psát svobodně a tak, jak se věci
skutečně stanou... To je ze všeho
nejpodstatnější.
„Daná věc byla Územním odborem Policie ČR v Prostějově
prověřována podle ustanovení
paragrafu 158, odstavce 1 trestního řádu, zda nedošlo ke spáchání
přečinů hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny osob
a podněcování k nenávisti vůči
skupině osob nebo k omezování
jejich práv a svobod. Začátkem
listopadu byl usnesením policejního orgánu případ odložen, neboť
ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Ano, standardním šetřením celého
případu byla prostějovskou policií
v souladu se zákonem věc odlože-

na. Nicméně pokud odhlédneme
od zákonů, musím upřímně říci,
že všechny ne vždy dobře uvážené
a šťastné výroky v článcích mohou
v řadách některých extrémistických
skupin či hnutí vyvolat zdání něčeho, co v tomto regionu není a neděje
se tady. Osobně nejsem zastáncem
toho, aby po podobných reportážích tady v Prostějově extrémisté
vyvolávali další napětí a spory mezi
občany,“ reagovala a žádost Večerníku o komentář Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově a pokračoval: „Takže,
z pohledu policie bych apeloval víc
na uvážlivost při zpracování různých komentářů, byť ke konkrétním
událostem a případům. Já samozřejmě budu rád, když tento region zůstane i nadále bezpečným. Mluvím
o tom, že kriminalita v Prostějově
je opět nižší než v loňském roce
a naopak objasněnost vyšší.“

jistá pachuť po tom všem ale zůstává...
Šéf prostějovské policie následně
tak trochu zabrousil i do novinářského řemesla. „Chápu, že když
se jakéhokoliv trestného činu dopustí člen nejmenovaného etnika,
pro média je to zajímavé a určitě
to zvýší prodej jednotlivého periodika. Jenomže současně všechny zveřejněné informace mohou
policii zkomplikovat situaci při
vyšetřování těchto případů. My
v žádném případě nechceme před
veřejností nic tajit, informujeme
ji prostřednictvím novin až ve
chvíli, kdy to nemůže ohrozit vyšetřování,“ svěřil se nám v pátek
odpoledne Pavel Novák.
Pro Večerník je však i přes určité námitky ze strany policie
důležité, že nyní je oficiálně po-

tvrzeno, že můžeme otevřeně
informovat o trestné činnosti
Romů. A to bez toho, že bychom
měli mít obavy či dokonce strach,
napsat nějaké ostřejší slůvko
o komkoliv, kdo se dopustil prohřešku vůči zákonům této země.
„Situaci jsme v redakci přijali
pochopitelně kladně. Jsme rádi,
že policie vzala v potaz naše argumenty a zavnímala, že jsme
v žádném z těchto, ani dalších
jiných článků, nechtěli nikoho
rasisticky urážet a už vůbec ne
nabádat k jakýmkoliv rasistickým projevům. Naším záměrem
bylo, je a bude ´pouze´ pravdivě
a bez obalu informovat veřejnost o všech událostech, které se
na území Prostějovska stanou.

A jestliže víme, že se jich dopustil Rom, cikán či kdokoliv jiný,
a zjistíme, jak a proč se jich dopustil, neznáme žádný objektivní
důvod tyto informace zatajovat.
Naším cílem a vlastně i povinností je přinášet čtenářům ty nejzajímavější a nikterak zkreslené
informace. A tak budeme činit
i nadále. V opačném případě bychom naštvanost těch slušných
občanů ještě více rozpálili,“
okomentoval celou situaci Petr
Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. „Zastávám názor, že pokud se problém
vyřeší hned a otevřeně, je to vždy
lepší, než jej zatloukat či dokonce nevidět. A v případě projevů
nepřizpůsobivých občanů to

platí dvojnásob,“ uvedl vedoucí
nejčtenějšího regionálního periodika. „Musím ještě podotknout,
že nejen mě celá štvavá kampaň
celostátních médií zaskočila
a nemile překvapila. Dny, kdy
jedno periodikum opisovalo stejné a hlavně nepřesné informace
od druhého, z něhož to přebírali ti
další, nebyly ukázkou ani kolegiality, natož hledání pravdy. Nikdo
se totiž za celou dobu nezajímal o
samotné případy, které se skutečně odehrály. Řešila se jen v kontextu celé záležitosti nepodstatná
ilustrační koláž a tři výrazy... A to
mě na tom všem mrzí i poté, co
bylo trestní stíhání vůči redakci
Večerníku odloženo a zastaveno,“ dodal Petr Kozák.
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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!

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

A GRATULUJEME!!!

Adéla Bartová
13. 11. 2013 46 cm 2,10 kg
Prostějov

Tomáš Barto
13. 11. 2013 46 cm 2,45 kg
Prostějov

Eliška Nadymáčková
22. 11. 2013 46 cm 2,60 kg
Seloutky

Kája Nadymáček
22. 11. 2013 48 cm 2,85 kg
Seloutky

Klára Kalabisová
21. 11. 2013 46 cm 2,95 kg
Prostějov

Sofie Leznová
24. 11. 2013 52 cm 3,25 kg
Prostějov - Vrahovice

Tobiáš Hataš
23. 11. 2013 47 cm 2,40 kg
Prostějov

Jakub Švec
25. 11. 2013 51 cm 3,00 kg
Prostějov

David Vojáček
25. 11. 2013 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Z NEMOCNICE ...

Prostějovská nemocnice slavila ve středu 125. výročí svého založení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘILÁKAL LÉKAŘSKÉ I POLITICKÉ CELEBRITY
Zajímavé bylo i setkání všech ředitelů špitálu po roce 1989

Velká sláva se uprostřed minulého týdne udála
v prostějovské nemocnici. Dnem otevřených dveří
vyvrcholily oslavy 125. výročí vzniku našeho „špitálu“, k nimž přijely do Prostějova pogratulovat politické i lékařské špičky Olomouckého kraje. Současný
ředitel Tomáš Uvízl tak přivítal mimo jiné své předchůdce, kteří ředitelovali nemocnici postupně od
roku 1989 - Bohumila Hrubana, Pavla Navrátila,
Marii Marsovou a Ivo Vlacha. Úvodním slavnostním
proslovům přihlíželi i další významní hosté. Chybět
pochopitelně nemohl ani Večerník!
Prostějov/mik
„Do funkce ředitele tehdejšího
Okresního ústavu národního zdraví jsem nastoupil po jednadvaceti letech chirurgické praxe dne
1. července 1989. V té době byla
lůžková část OÚNZ rozmístěna
na pěti místech po celém Prostějově. Většina oddělení byla ve
starém areálu v Brněnské ulici,
oddělení patologie, plicní a infekční fungovala už v novém areálu
za Plumlovskou, kožní oddělení
působilo U milosrdných bratří ve
Svatoplukově, oční v Rejskově
ulici a porodnice v Plumlovské.
Provozování takto dislokovaných

pracovišť bylo velmi složité a finančně náročné,“ zavzpomínal
na staré časy Bohumil Hruban.
„Události po listopadu 1989 byly
velmi bouřlivé i v prostějovském
zdravotnictví, proběhla privatizace prakticky celé ambulantní
sféry, hlasovalo se o důvěře či
nedůvěře jednotlivých členů
vedení, nemocnice procházela
častými personálními změnami.
V roce 1992 mělo dojít k privatizaci i starého areálu v Brněnské
ulici s tím, že nová nemocnice
za Plumlovskou bude ponechána
vlastnímu osudu. To pro mě bylo
nepřijatelné, začali jsme usilovat o
přestěhování všech lůžek pod jed-

O Nemocnici Prostějov

Nemocnice Prostějov patří ke
středně velkým nemocnicím, zajišťuje zdravotní péči lůžkovou
i ambulantní pro obyvatele Prostějovska, v některých oblastech
je její působení nadregionální
- např. implantace trvalých kardiostimulátorů, radioterapie, dialyzační léčba. V současné době
nemocnice disponuje 400 lůžky
akutní péče, 30 lůžky léčebné
rehabilitace a 72 lůžky v léčebně
pro dlouhodobě nemocné.
Interní oddělení provádí kardiostimulace a specializovaná kardiologická vyšetření i pro okolní okresy
Vyškov a Blansko. Na chirurgickém oddělení jsou rutinně prováděny laparoskopické operace.
Na ortopedickém oddělení jsou
prováděny náhradní kyčelních
a kolenních kloubů s velmi dobrými výsledky i díky návaznosti
ortopedie - rehabilitace - lázeňská
léčba ve Slatinicích.
Na gynekologickém oddělení jsou
prováděny náročné operace, roste
laparoskopická operativa. U třicet
procent porodů byl přítomen otec,

nastávající maminky jsou připravovány v poradně pro těhotné.
Rodičkám nabízíme metodu bezbolestného porodu v epidurální
anestezii.
Naše nemocnice se může pochlubit také moderně vybaveným
centrem pro léčebnou rehabilitaci, která nemá obdobu v širokém okolí. Unikátní je také
centralizovanýkomplement,slučující 11 úseků laboratorní medicíny
v jeden celek, a to i vč. oděrového
střediska transfuzní služby. Samozřejmostí jsou vyšetřovací a léčebné složky společné pro ostatní
obory, včetně rentgenologického
oddělení, dialyzačního střediska,
gastroenterologického pracoviště,
klinické onkologie a radioterapie.
Celý areál nemocnice je propojen
počítačovou sítí, takže informace
o pacientovi jsou dostupné všem
ošetřujícím lékařům.

nu střechu do nového areálu. Nakonec se idea dokončení výstavby
nové nemocnice postupem let začala realizovat až do dnešní podoby,“ dodal Bohumil Hruban, který

Bohumil Hruban

který tehdy zaměstnával čtrnáct
stovek lidí. Za mého ředitelování
intenzivně pokračovala výstavba
nové nemocnice. Z původního
plánu jednoho tisíce lůžek došlo

Pavel Navrátil

Ivo Vlach a Marie Marsová
se v roce 1995 vrátil k chirurgii a
ve funkci ředitele nemocnice ho
vystřídal Pavel Navrátil. „Já jsem
byl posledním ředitelem OÚNZ,

k redukci zhruba na polovinu.
Stavba nemocnice za Plumlovskou ulicí probíhala úspěšně i díky
firmě Pozemstav, zde přítomného

majitele a prostějovského radního
Zdeňka Peichla,“ připomněl Pavel Navrátil, dříve rovněž dlouholetý prostějovský zastupitel.
Po něm se žezla nad prostějovskou nemocnicí ujala v roce 1999
Marie Marsová. „Před dvaceti
lety jsem se do Prostějova přistěhovala ze Svitav a začala pro mě
nová éra života se srdeční záležitostí, kterou se okamžitě stala prostějovská nemocnice. Když jsem
později byla jmenována do funkce ředitelky, následných pět let mě
stálo hodně psychických sil. Za
toto období jsme totiž měli hned
dvakrát zastavenou stavbu nemocnice. Před Vánoci roku 2001
jsme dokonce obdrželi dopis z ministerstva, ve kterém stála neuvěřitelná zpráva, že špitál dostavěn
nebude vůbec, a že nedostaneme
už ani korunu na žádné investice.
Nakonec jsem v září 2002 přivezla z Prahy dokument, který povolil další pokračování výstavby,
ovšem jen za cenu toho, že získáme vlastní peníze. Díky úvěru se
podařilo získat sto milionů korun,
které jsme následně spláceli. Poté
se už nová nemocnice zásluhou
společnosti Pozemstav rychle

BYLI JSME
U TOHO!

Návštěva z kraje. Současný ředitel prostějovské nemocnice
Tomáš Uvízl (na snímku vpravo) přivítal při Dni otevřených dveří
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a jeho náměstka pro
zdravotnictví Michaela Fischera.
Foto: Michal Kadlec
rozrostla do současného stavu,“
připomněla složité časy s dobrým
koncem Marie Marsová.
Mezi ní a současným ředitelem
Tomášem Uvízlem šéfoval prostějovské nemocnici ještě následující tři roky Ivo Vlach. „Má
pozice nebyla jednoduchá, jsem
ekonom, žádný lékař. Ze začátku
jsem cítil jakousi nedůvěru ze strany odborného personálu, která se
však záhy rozptýlila. Jsem rád, že
se mi nemocnici podařilo vytáhnout z červených čísel. V závěru
mého období jsem nebyl příliš
nakloněn privatizaci a nástupem

společnosti Agel, měl jsem jiný
projekt. Ovšem nyní vidím, že
přeměna nemocnice byla určitě
k jejímu prospěchu,“ nechal se
při středeční slavnosti slyšet Ivo
Vlach.
Ještě předtím, než si hosté za doprovodu lékařského personálu
a vedení šli prohlédnout nemocnici zevnitř, poděkoval všem zaměstnancům za příkladnou péči
hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil, jeho náměstek pro zdravotnictví Michael Fischer i náměstkyně prostějovského primátora statutárního města Ivana Hemerková.

něco málo z historie zdravotnického zařízení v Prostějově
V Rakousko-Uhersku byl v roce
1870 ve vídeňském parlamentu
prosazen zákon o veřejné správě zdravotní. Obdobné zemské
zákony byly přijaty mnohem
později - na Moravě roku 1884
v Čechách roku 1888. Konec devatenáctého století je také spjat
se stavbou městských a zemských nemocnic v našich zemích.
V Prostějově byl návrh na založení
městské nemocnice podán již roku
1869, ale k jeho realizaci z finančních důvodů nedošlo. Až v březnu 1885 bylo obecním výborem
města Prostějova přijato usnesení
vybudovat městskou veřejnou všeobecnou nemocnici a v říjnu 1885
obecní zastupitelstvo schválilo plány nemocniční budovy a stavební
rozpočet. Potřebný kapitál poskytla
spořitelna města Prostějova, která
každoroční úroky a umořovací
částku věnovala městu jako dar. S
kopáním základů se začalo v květnu 1886. O rok později byl kolem
nemocničních budov založen park
a na podzim téhož roku dokončena
stavba a vnitřní úprava nemocničních budov. Na podzim pak byla

stavba předána městu. Od poloviny
roku 1888 byla v nově postavené
veřejné všeobecné nemocnici zahájena vlastní zdravotnická činnost
přijímáním prvních nemocných.
Při zahájení činnosti bylo tedy k
dispozici 118 lůžek. Péče o nemocné byla svěřena městským lékařům
MUDr. Otto Borákovi, městskému fyzikovi a praktickému lékaři
MUDr. Janu Foltinovi.
Teprve v roce 1896 se usneslo
obecní zastupitelstvo zřídit v nemocnici dvě samostatná lékařská
místa, a to místo primáře a místo
sekundanta. Prvním samostatným
primářem nemocnice byl jmenován MUDr. Jaroslav Mathon (na
jeho počest byla pojmenována ulice, na které se nachází areál nové
nemocnice), který přišel do Prostějova po svém působení na chirurgických klinikách ve Vídni. Počet
sekundárních lékařů byl postupně
rozšířen na čtyři. Po jednoročním
působení primáře dr. Mathona byla
započata přístavba operačního sálu
a strilizační místností na východní
straně chirurgického pavilónu.
V této době byla vybudována

nová obytná budova pro lékaře,
správce nemocnice a sestra - ošetřovatelky. Budovy byly předány
do užívání roku 1903 a o dva roky
později se začalo operovat v nově
vybaveném operačním sále. Tím
vzrostl počet lůžek na 160.
Po vybudování chirurgického
pavilónu se pozornost obrátila na
nemoci vnitřní a byl vypracován
projekt infekčního pavilónu. Vybudováním nového infekčního
oddělení se zvýšil počet lůžek
v nemocnici na 200. Proto se městské zastupitelstvo usneslo rozdělit
nemocnici na tři samostatná oddělení: chirurgicko-gynekologické,
interně-infekční a oční. Řídícím
primářem nemocnice a primářem
chirurgicko-gynekologického
oddělení byl jmenován MUDr. J.
Mathon, očního MUDr. L. Mlčoch
a přednostou interně-infekčního
MUDr. J. Navrátil. Současně přibylo i nemocničních lékařů a sester.
Další rozvoj nemocnice pokračoval po první světové válce,
v roce l923 bylo zřízeno nové
rentgenologické oddělení, v roce
l928 postaven nový chirurgicko -

porodnický pavilon se 70 lůžky a
v roce l931 nové infekční oddělení s dalšími 78 lůžky. Tímto datem
bohužel téměř navždy skončila
výstavba lůžkových zařízení v nemocnici na Brněnské ulici, ačkoliv
již od padesátých let se datuje snaha o řešení nevyhovujícího stavu
nemocnice po stránce provozní a
hygienické. Proto bylo v roce l955
přistoupeno ke zpracování projektového úkolu, kde bylo navrženo
většinu budov zbourat a postavit
nové. Projektová příprava nakonec byla zastavena z mnoha důvodů: nemocnice byla v ochranném
pásmu letiště a plánované dálnice.
Přednost dostala tedy výstavba „na
zelené louce“, při které nemusejí
být vynaloženy žádné finance na
bourání a rozsáhlé rekonstrukce
a starý areál lze využít pro sociální
účely. Nicméně problematika dostavby byla oprášena až v letech
l968-69 a výsledkem bylo vyhledání staveniště pro novou nemocnici
na Plumlovské ulici. Vlastní stavba
probíhala v několika etapách: ta
první byla zahájena v lednu l980
a dokončena v roce l985, byly při

ní vybudovány objekty infekčního
a plicního oddělení, patologie, centrální prádelny, kotelny a provozní
zázemí. Druhá etapa byla zahájena
v rámci bytové výstavby na sídlišti Hloučela, byla při ní otevřena
nová poliklinika, v roce l993 byla
dokončena stavba dalších oddělení
- dětského, ORL, kožního, oddělení léčebné rehabilitace, dialyzačního střediska a endoskopického
gastroenterologického pracoviště.
Dokončení dostavby a modernizace nemocnice bylo zahájeno
po mnoha obtížích schválením
přípravné dokumentace v roce
l995, vlastní stavba byla započata
v říjnu l996. Po jejím skončení
došlo v prosinci 2003 k přemístění
všech základních oborů, která byla
umístěna v areálu ulice Lidická
v nevyhovujících prostorech - a to
oddělení chirurgie, ARO, interny,
ortopedie, gynekologie, porodnice
a centrální sterilizace. Současně
došlo k reorganizaci příjmu pacientů, centrálních operačních sálů
a jednotek intenzívní péče.
převzato
z www.nemocniceprostejov.agel.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


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
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
vozíky, WC křesla, chodítka pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým
a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
úterý 3. prosince - Mikulášská
nadílka - dopoledne v přednáškovém sále Národního domu - pro
předem nahlášené. V tento den
neprobíhá běžný provoz v MC
Cipísek.
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let - vždy
v pondělí od 15 do 17 hodin. Na
tyto herny není potřeba se hlásit předem. Herny probíhají do
16. prosince.

Semtamník SONS
pondělí 2. prosince - 14.30 - 15.30
hod - Rehabilitační cvičení pro
posílení tělesné kondice a zraku.
středa 4. prosince od 14.15 hod
- „Předvánoční posezení“ v sále
restaurace U Tří bříz.
- od 13.45 hod prezentace a výběr
členských příspěvků
- ve 14.00 hod zahájení, krátké
info z činnosti a sociálně právní
oblasti. Na klávesy nám zahraje a
zazpívá paní Zdislava Krausová,
občerstvení zajištěno, drobné dárky do tomboly jsou vítány.
čtvrtek 5. prosince - 9.00 až 12.00
hod. - Pletení z pedigu v klubovně
SONS
pátek 6. prosince - Výlet do Otinovse za „předvánočním nákupem“. Odjezd z Pv autobusem od
Alberta v 9.00 hod. ze stan. č.10,
odjezd z Otinovse v 10.58 hod.
Předem nahlášená účast nutná!
Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá pro své členy i nečleny dne
6.12.2013 „Mikulášské společenské setkání tělesně postižených a seniorů“ v restauraci
„Centrum Haná“ v Plumlovské
ul. v 16.00 hodin. Jste srdečně zváni. Závazné přihlášky
v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
588 000 167, 724 706 773.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. prosince 2013

TIP Večerníku

KINO METRO 70

Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers budou házet Perly swingu
KDY: pondělí 2. prosince 2013 v 19.00 hodin
KDE: Městské divadlo Prostějov
Téměř po dvouleté přestávce se v předvánočním čase do Městského divadla v Prostějově vrátí Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers. Koncert Perly swingu je na programu v pondělí 2. prosince v 19 hodin.
„Náš milý diváku! Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty vůbec nejkrásnější hudební perly,
jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal.
Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné
sladké melodie. Žhavý americký swing zvedá
ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb však věz, že
hned po prvních vteřinách strhující show plné
rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty
Juraje Bartoše, Ti zazáří... „Plaménky v očích
Tvých...!“
Těmito slovy pozval svoje příznivce na nejnovější koncert zpěvák, speakr, tanečník a umělecký ředitel Melody Makers Ondřej Havelka.
Vystoupení Melody Makers sledují pokaždé
do detailu dobové způsoby – počínaje kostýmy
a účesy interpretů a celkovou režií představení
konče.

V neděli 8. prosince 2013 v 15.00
hodin se koná Vánoční koncert
Zdislavy Krausové - Otrubové
na zámku v Plumlově.

Hanácký soubor písní a tanců
KLAS společně s dětskými soubory KLÁSEK a KLÁSEČEK
z Kralic na Hané vás zvou v sobotu 7. prosince 2013 od 17.00
hod do kulturního domu v
Kralicích na Hané na Adventní
posezení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
pondělí 2. prosince od 15 do 17
hodin - Mikuláš v knihovně
středa 4. prosince od 17 hodin
v podkrovním sále se koná cestovatelská beseda Na sedmitisícovku s kardiostimulátorem
čtvrtek 5. prosince - Poradna SOS
od 15 do 17 hod.

Statutární město Prostějov pořádá předvánoční setkání dětí a
žáků speciálních škol a uživatele
sociálních služeb pod záštitou náměstkyně primátora RNDr. Aleny
ICM Prostějov,
Raškové s názvem „ŽIJÍ MEZI
Komenského 17, Prostějov
NÁMI“ dne 12. prosince 2013
od 8:30 do 12:00 hodin v kul- úterý 3. prosince Den internetu
turním klubu DUHA, Školní 4, zdarma. Přijít můžete od 14 do
17 hodin (max na 1 hod.)
Prostějov.

Český svaz chovatelů, Základní
organizace č.1, Prostějov pořádá
„Hanáckou výstavu holubů a
holubů rysů“ dne 7. prosince od
10.00 do 17.00 hod. a 8. prosince
2013 od 8 do 13.00 hod. v areálu
Plumlovské ul. 50 v Prostějově.
Dne 7. prosince od 10.00 hod. se
zároveň uskuteční speciální výstava Moravských, bílých králíků vyšlechtěných na okrese Prostějov.

Foto: internet
„Koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers jsou nejen strhujícím hudebním zážitkem, ale také skvělou oduševnělou zábavou.
Jsme rádi, že se nám opět podařilo získat Melody Makers v období před Vánocemi. Není
to snadné, protože o vánoční koncert Melody
Makers usiluje každý pořadatel,“ uvedla ředitelka Městského divadla Jana Maršálková
s tím, že vstupenky jsou k zakoupení v místě
konání akce.

Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá charitativní sbírku,
která se koná v pátek 13. prosince
2013 od 10 do 15.30 hodin v ZŠ
Jana Železného na Sídlišti Svobody a ZŠ a RG Studentská. Sbírá
se: oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky,
knihy aj. vše balené v sáčcích a
pytlích. Info na adrese: OS Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov.
Tel.: 582 335 251, 734 575 711

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Domovní správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion

Bruslení pro školy
školky a pro
veřejnost
úterý 3.12.

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...
Karel Pelc 1943
Smržice
Marie Dřímalová 1936
Prostějov
Zdeněk Procházka 1954 Prostějov
Rudolf Holman 1940
Lešany
Jarmila Ptáčková 1942 Prostějov
Vlasta Pilišová 1939
Bílovice
Růžena Spisarová 1919 Prostějov
Irena Syslová 1941
Prostějov
Augustin Hanák 1929 Mostkovice
Vlasta Kadlčíková 1923 Hluchov
Bohumil Mičkal 1952 Prostějov

Marie Navrátilová 1920
Kralice na Hané
Ludmila Koudelková 1923 Prostějov
Josef Režný 1930
Výšovice
Bedřich Korbař 1944
Prostějov
Josef Otáhal 1959
Olšany u Prostějova
Václav Zbořil 1926 Stařechovice
Miloš Čejka 1967
Vrahovice
Božena Augustinová 1948
Vřesovice

Rozloučíme se...

projektu je odhadnuta na 225
tisíc korun, z toho možná dotace
činí maximálně padesát procent
uznatelných nákladů.
V oblasti obnovy staveb drobné
architektury pak město předloží
projekt obnovy hrobu básníka Jiřího Wolkera na městském hřbitově v Prostějově při zachování
stávající architektonické koncepce. Rekonstrukce hrobu prostějovského básníka přijde na šestasedmdesát tisíc korun s možností
padesátitisícové dotace. „Stávající sokl z travertinových desek

sobota 7.12.

Opravit! Kancelář tiskové mluvčí magistrátu je vybavena ještě původním nábytkem z roku 1914, který potřebuje opravu. Foto: Magistrát města Prostějova
bude nahrazen novou kamennou deskou. V konečné úpravě okolí
obrubou. Současně budou repa- bude doplněn oblázkový obsyp
sovány stávající kamenné a ko- hrobu a výsadba květin,“ uvedl
vové prvky pomníku s pamětní k této investici Fišer.

inkontinence, Arteterapie atd.
Zkušené a již dlouholeté lektorky
kurzu, jinak vyučující odborných
předmětů na škole, Ivana Vychodilová a Ivana Halouzková vedly
své posluchače nejen při teoretických přednáškách, ale také při
nejrůznějších cvičeních přímo
v tělocvičně školy, kde si mohli
účastníci kurzu vyzkoušet cviky
na posílení různých svalových
skupin, bazální stimulaci a také
meditační cvičení pro posílení duševního zdraví.
Na závěr kurzu obdrželi všichni
účastníci z rukou vedení školy
osvědčení o absolvování, a jak
se při předávání shodli ředitelka

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

sobota 7. prosince
9:00 O myšce a medvědovi
francouzský animovaný film

MĚSTSKÉ DIVADLO
V PROSTĚJOVĚ
pondělí 2. prosince
19.00 Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers
házejí dávají perly swingu
neděle 8. prosince
17.00 Adventní koncert
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

SPOLEČENSKÝ DŮM
PROSTĚJOV
sobota 7. prosince
20.00 Exkluzivní vystoupení
prostějovských legend
KEKS&KONTAKT

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014
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volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

17.00 - 18.00 hodin

Senioři
slavnostně zakončili svá studia na „zdravce“
Prostějov/mm - Na prostějov- tivita v běžném životě, Prevence školy Marie Dostálová a její zá-

ské Střední zdravotnické škole
byl v podzimních měsících realizován již šestý běh kurzu pro
seniory, který má název „Odpovědným přístupem ke svému
zdraví, k vitalitě a spokojenosti
ve stáří“, a jenž je pořádán díky
finanční podpoře magistrátu
statutárního města Prostějova.
Letošní ročník kurzu měl podtitul Jak zůstat psychicky a fyzicky fit ve stáří a v celkem takřka
třech desítkách hodin seznámil
účastníky s tématy jako například: Náročné životní situace,
Techniky pomáhající zvládat nároční životní situace, Psychosomatika a somatopsychika, Aser-

na e-mail: vecernik@pv.cz

KULTURNÍ KLUB DUHA

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

Město bude usilovat o dotace z programu památkové péče kraje
kde má kancelář tisková mluvčí
magistrátu. „Místnost je částečně
obložena vestavěnými skříněmi
ve dvou řadách nad sebou, které jsou rozděleny pochozí galerií s žebříkovým schodištěm.
V rámci projektu bude provedeno
odstranění nevhodných doplňků,
očištění, odstranění nepůvodních
nátěrů a tmelů. Dále dojde k opravení jednotlivých konstrukčních
prvků,“ popsal rekonstrukční práce Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Předpokládaná výše nákladů

SVÉ TIPY na zajímavé
akce nám posílejte

pátek 6. prosince
20.00 Klementova
mikulášská nadílka
= 100 piv zadara!

9.00 - 10.00 hodin

OPRAVÍ SE HROB J. WOLKERA i radniční kancelář
Prostějov/mik - Prostějovský
magistrát se bude ucházet
o dotace z Programu podpory kultury a památkové péče
v roce 2014, který vyhlásil
Olomoucký kraj. Rada města
schválila dva projektové náměty z podprogramů Obnova
kulturních památek a Obnova
staveb drobné architektury
místního významu.
V rámci obnovy kulturních památek předloží město projektový
námět renovace dřevěného zařízení interiéru v místnosti radnice,

pondělí 2. prosince
14:00 Pondělní Bijásek
- Pán zlodějů
17:30 Konzultant
americký krimithriller
20:00 Konzultant
úterý 3. prosince
14:00 Pondělní Bijásek
- Pán zlodějů
17:30 Konzultant
20:00 Vlhká místa
německá komedie
středa 4. prosince
17:30 Konzultant
20:00 Konzultant
čtvrtek 5. prosince
17:30 Přijde letos Ježíšek?
český romantický film
20:00 Přijde letos Ježíšek?
pátek 6. prosince
15:30 Ledové království 3D
americký rodinný film
17:30 Přijde letos Ježíšek?
20:00 Přijde letos Ježíšek?
sobota 7. prosince
15:30 Ledové království 3D
17:30 Přijde letos Ježíšek?
20:00 Oldboy
americký akční thriller
neděle 8. prosince
10:00 Adventní filmové
dívánky
- Pohádky pod stromeček
15:30 Ledové království 3D
17:30 Přijde letos Ježíšek?
20:00 Oldboy

stupce Martin Mokroš, patří právě
účastníci kurzu pro seniory k nejvzornějším studentům školy, neboť mají stoprocentní docházku,
jsou pečliví, zodpovědní a pilní
a nezbývá, než jim za jejich píli
zatleskat, což oba udělali i s oběma školitelkami, které pak zase na
oplátku obdržely květiny.
Okamžitě po ukončení kurzu se
spokojení absolventi zajímali o to,
zda bude realizován další ročník,
neboť se domnívají, že zajímavých
témat na probírání je dost a dost.
Vyjádřili tak naději, že se setkají při
sedmém pokračování a sedmička
je přece šťastné číslo. Pokud se tak
stane, Večerník bude u toho....

středa 4. prosince
17.00 Vánoce s Prostějovským
Žesťovým kvintetem
pátek 6. prosince
S čerty nejsou žerty aneb Mikulášská nadílka
16.30 - 17.00 Zpívání nejen pro Mikuláše
17.00
Mikulášská nadílka
18.00 - 18.30 Zpívání nejen pro Mikuláše
sobota 7. prosince
Vánoční odpoledne s Míšou
9.00 - 12.00 Promítání pohádky
O myšce a medvědovi
13.00 - 15.00 Vánoční minidílna pro děti
15.00 - 17.00 Popletení čertíci

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 2. 12. DO 8. 12. 2013

TELEFON 582 344 130

Čtvrtek v 18:00 hodin přednáška ŽENY V KOSMU. Vstupné
40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná každý den v 14:00 hodin,
pouze za bezmračné oblohy. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se s výjimkou
čtvrtka koná každý den v 18:30 hodin a ve středu pro malé děti
od 17:30 hodin, pouze za bezmračné oblohy. Vstupné 20 Kč.
Ve středu v 15:30 hodin POHÁDKA JAK MARTIN
S LENKOU ŠLI HLEDAT VÁNOČNÍ HVĚZDU.
Ve středu v 16:30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK.
V neděli od 15:00 hodin probíhá SOUTĚŽ PRO DĚTI
KOSMONAUTIKA-RAKETOPLÁNY.
Výstavu STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici
OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku výše uvedených
pozorování.

jak senioři prošli výukou...
3x foto: Martin Mokroš

Úterý 3. prosince 2013
Jaromír Němec 1922 Otaslavice 13.00 kostel Otaslavice
Středa 4. prosince 2013
Karel Volena 1923 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Kaštylová 1954 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 6. prosince 2013
Josef Říha 1944 Prostějov 9.30 Obřadní síň Prostějov
Alice Nedomová 1933 Olšany 10.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Vybíhal 1951 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Zapletalová 1935 Sněhotice 11.45 Obřadní síň Prostějov

www.vecernikpv.cz

Zahájení kurzu. Protřelé lektorky Ivana Vychodilová a Vždy plno. O kurz na Střední zdravotnické škole v Prostě- Předání osvědčení. Ať jste prvňák, nebo již protřelý škoIvana Halouzková jsou představeny "novýmů studentům. jově bývá tradičně velký zájem.
lák, po skončení studia je potřeba přijít k tabuli...

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor s úspěšnou zpěvačkou, kterou proslavily hity Karla Svobody

„DO PROSTĚJOVA JSEM JEZDILA ZA POEZIÍ I ZMRZLINOU“
S Leonou Machálkovou o nakupování, Wolkerově Prostějově i Vánocích...

Prostějov - Otevření Zlaté brány návštěvníkům nenabídlo pouze moderní obchody. Popřát vše nejlepší novému
obchodnímu centru dorazila i řada známých osobností
českého showbyznysu. Například samotné zahájení měla
v moderátorské moci Gábina Partyšová, zpívali Petr Bende
či Maxim Turbulenc, ale zřejmě největší hvězdou třídenního
programu byla zpěvačka Leona Machálková. Po svém vystoupení se fanouškům ještě dlouho podepisovala a ještě
větší trpělivost projevila, když ji lidé žádali o společné foto.
Nikoho neodmítla. Teprve poté dostal Večerník možnost
šestačtyřicetiletou sympatickou dámu vyzpovídat. A exkluzivního interview jsme si mohla dosyta a ve smíchu užívat...
Martin Zaoral
Vystupovat při otevření obchodního centra asi není nic
úplně snadného. Dokázala jste si
to užít?
„Určitě. Lidi, kteří přišli, byli moc
milí. Nenašel se nikdo, kdo by vyrušoval. Přestože všichni mohli chodit
po všech těch obchodech, tak tady
stáli a soustředěně poslouchali. Moc
jsem si to užila, za což bych všem
chtěla poděkovat.“
Své dětství jste prožila v nedalekém Přerově. Jezdili
jste někdy nakupovat do prostějovského Prioru?
„To už si opravdu nepamatuji..
(úsměv) Faktem je, že tehdy za socialismu se o nějakém shoppování
nedalo moc mluvit. Ve všech obchodech bylo zboží v podstatě stejné.
Co ale vím jistě, tak do Prostějova
jsme vždycky jezdili na vyhlášenou zmrzlinu. Kromě toho jsem zde
v dobách svého bohémského studentského mládí vystupovala jako
recitátorka na Wolkerově Prostějově
a to buď sólově, nebo s recitátorskou
skupinou SKIP.“
Jak na to vzpomínáte?
„Bylo to krásné období. Když
tak vzpomínám, v Prostějově jsem
vlastně poprvé v životě přišla o hlas..
(smích) Byl to večírek a my jsme
pak do rána zpívali před městským

divadlem. Když jsem se pak vrátila
domů, ptal se mě tatínek, co jsem
v tom Prostějově dělala. A já jsem
jenom zasýpala: ´nevím...´ (úsměv).“
Tehdy jste určitě byla velká
bohémka...
„Dříve jsem se opravdu považovala
za velkou rebelku a odvážnou holku. Účastnila jsem se spousty bezstarostných celonočních mejdanů,
bláznivých jammsession a podobných akcí. Byla jsem vášnivá fanynka poezie, jazzu a divadla. Užívala
jsem si na plné pecky. Nyní však,
i kvůli synovi, musím daleko více
hospodařit s časem i energií. Věřím
však, že kus té Leony-lvice ve mně
stále zůstal...(smích)“
Při nedaleké olomoucké
univerzitě jste na pedagogické fakultě vystudovala češtinu
a historii. Nyní se však živíte něčím jiným. Myslíte, že vám vaše
vzdělání k něčemu bylo, nebo že
vás pouze „zbrzdilo“ při rozjezdu
vaší kariéry?
„Humanitní vzdělání mi určitě
hodně pomohlo a to minimálně
v tom, že jsem získala určitý kulturní přehled. Snad i díky tomu
jsem nedlouho po přestěhování do
Prahy získala angažmá v divadle
Semafor, jehož jsem byla velkým
fanouškem. Schopnost spisovně
se vyjadřovat mi pomohla také při
práci v rozhlase a televizi. Teprve

„Dříve jsem se opravdu považovala za
velkou rebelku a odvážnou holku.
Účastnila jsem se spousty bezstarostných
celonočních bláznivých mejdanů,
a užívala jsem si na plné pecky...“
Tuzemská hvězda showbyznysu LEONAMACHÁLKOVÁ
vzpomíná na své ranné začátky mezi touto společností
později přišly první muzikály, kterým se věnuji dodnes.“
Proslavily vás především
hity napsané Karlem Svobodou, se kterým vás pojil i blízký
vztah. Jak na něj vzpomínáte?
„Podobnou otázku jsem dostala,
když jsem měla napsat několik vět
na obal desky s jeho skladbami. Byl
to pro mě strašně těžký úkol. Dlouho
jsem si s tím lámala hlavu. Nakonec jsem napsala, že Karel Svoboda
byl stejný jako jeho hudba: veselý
i smutný, energický i zasněný, vášnivý i melancholický...“
Ve svém vystoupení jste se
několikrát dotkla písní s vánoční tématikou. Zazpívala jste
i jazzové úpravy tradičních koled.
Jak vy sama prožijete letošní Vánoce?
„Hlavně doufám, že s rodinou
a v klidu. Přijedou za mnou rodiče.
Moje sestra čeká v lednu miminko,
takže ta letos nedorazí, ovšem viděli
jsme se nedávno. Štědrý večer budeme se synem a rodiči trávit doma
v Praze a budeme navštěvovat kamarády. Ty další dny pojedeme buď na
hory, nebo na chatu, jak se nám bude
chtít. O Vánocích nemáme žádné zaběhnuté zvyky, rozhodujeme se vždy
podle momentálního nápadu.“
Při vaší postavě předpokládám, že sladkosti o Vánocích moc nemlsáte…

Zlatou bránou zněly hity. Leona Machálková při svém pátečním vystoupení zazpívala výběr z těch největších muzikálových šlágrů a také písně s vánoční tématikou.
Foto: Martin Zaoral
„Já nejsem vůbec moc na sladké.
Občas na cukroví chuť dostanu, ale
dám si vždy tak dva, tři kousky a stačí mi to. Odjakživa mi chutná spíše
maso a zelenina.“
A cukroví na Vánoce pečete, nebo kupujete?
„Každý rok nějaké cukroví upeču,
ale jsou toho maximálně tři druhy.
Rozhodně o sobě nemůžu prohlásit,
že jsem nějaká skvělá pekařka. Ale
na Vánoce se už moc těším. I bez
hald cukroví jsou to pro mě ty nejsladší svátky v roce....“
Co plánujete do budoucna?
„V současné době vystupuji
například v divadle Kalich v muzikálu
Robin Hood, kde hraji postavu čarodějnice. V prosinci pak v Pardubicích
a Hradci Králové vystoupím s ´Piráty´,
což je kapela specializující se na vlastní swingové aranže rocku a popu. Pira-

INZERCE

te swing, jak se jmenují, zvolili skladby, které se mi moc líbí. Navíc celé to
zorganizoval můj dlouholetý kamarád
Jiří Ševčík, který je frontmanem ´Pirá-

tů´. Znám ho jako strašného puntičkáře, který chce mít všechno dokonalé.
To mně osobně imponuje. I proto se na
oba koncerty moc těším.“

kdo je

Leona Machálková?

Známá
á á zpěvačka
ě čk se narodila
dil se 24. května
k ě 1967
96 ve
Zlíně. Dětství prožila v Přerově, kde brzy začala inklinovat k hudbě i divadlu. Po maturitě nastoupila
na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala obor český jazyk a dějepis.
V Praze se prosadila zejména jako muzikálová zpěvačka. Od roku 1993 hrála v muzikálech West Side
Story,
y, Jesus Christ Superstar,
p
, Dracula,, Mise,, Monte Cristo. 11. ledna 2003
porodila v Thajsku svému příteli Bořku Šípkovi syna Artura. Před čtyřmi
lety se se známým architektem po jeho nevěře rozešla, od té doby dosud
nenašla vhodného životního partnera a svého syna vychovává sama.

Jaký je Váš názor na otevření vzdělávacího
programu Sportovní management
na SOŠ podnikání a obchodu?
Jako bývalý vrcholový sportovec záměr otevřít vzdělávací program Sportovní management vítám a vřele doporučuji. Tento program zajistí podporu sportu v různých odvětvích a vychová odborně připravené mladé lidi, kteří mohou dále šířit lásku ke sportu a
pohybu vůbec.
Pro současnou mládež je sport motivací k využití volného času, ať už je prováděn rekreačně nebo vrcholově. Obojí je záslužná činnost. Jak víme, sport nemá vliv jen na zdraví, ale
je s ním spojeno i přátelství a charakter člověka.
Domnívám se, že nový vzdělávací program obohatí město Prostějov o další zajímavou možnost studia pro mladou generaci a kdo ví, třeba se mezi těmito studenty najde nový olympionik.
Otokar Hořínek
držitel stříbrné olympijské medaile ve sportovní střelbě z Melbourne 1956
čestný občan města Prostějov
partneři vzdělávacího programu:

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER:

INZERCE

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

MÁTE POSLEDNí šanci! tu nejlepší možnou nabídku
jsme pro vás prodloužili ještě pro tento týden!

JEN 720 Kč Platí pouze do 6. prosince

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

17

sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

17

/ 48

Pondělí

Číslo

2. prosince 2013

TRHÁK TÝDNE

duel osobností
CO ČEKÁ HOKEJ?

Večerník položil stejné
otázky M. Tomigovi
a Z. Zabloudilovi
čtěte
na straně

vs.

DALŠÍ KOREKCE VE VEDENÍ PROSTĚJOVSKÝCH JESTŘÁBŮ:

26

rozhovor
ŠEVČÍK JEŠTĚ NEODEŠEL...

Exkluzivní interview
s nestárnoucím
čtěte
na straně

lední hokej

JIŘÍ VYKOUKAL JE NOVÝM

SPORTOVNÍM MANAŽEREM!
Prostě
Prostějov/jim

32
SOBOTA 7. 12.

13:30
3:30

ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU - 16.KOLO
O

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC OLOMOUC "B"

Foto: Jiří Možný

Zimní stadion v Prostějově
vě

SOBOTA 7. 12.
NEDĚLE 8. 12.

13:00
:00
11:30
1:30

LIGA JUNIORŮ U19 - 10. A 11. KOLO

ORLI PROSTĚJOV - SAM BŠM BRNO
ORLI PROSTĚJOV - BC VYSOČINA
hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

házená

SOBOTA 7. 12.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 11. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
SK KUŘIM
sportovní hala v Kostelci na Hané

volejbal

SOBOTA 7. 12.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 11. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VK SG BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

NEDĚLE 8. 12.

9:30
14:00

EXTRALIGA KADETEK – 17. K. A 18. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VK KRÁLOVO POLE BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 8. 12.

17:00

MATTONI NBL – 17. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BK DĚČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

DOSU PŮSOBIL POUZE V ROLI MENTÁLNÍHO KOUČE JESTŘÁBŮ
DOSUD
A NA LEDĚ SE S HRÁČI POTKÁVAL JEDNOU TÝDNĚ. NYNÍ SE BÝVALÝ
REPREZENTANT JIŘÍ VYKOUKAL BUDE ÚČASTNIT ALESPOŇ TŘÍ TRÉNINKŮ
REPR
TÝDNĚ A SPOLEČNĚ S TÝMEM ABSOLVUJE VŠECHNY ZBÝVAJÍCÍ
TÝDN
ZÁPASY, KTERÉ MU ČAS DOVOLÍ. STAL SE TOTIŽ PO JOSEFU MÁLKOVI
ZÁPA
PETRU ZACHAROVI JIŽ TŘETÍM SPORTOVNÍM MANAŽEREM KLUBU
A PET
ROZEHRANÉM ROČNÍKU! KROMĚ VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH POSIL DOV ROZ
STANE I VÝRAZNĚJŠÍ PROSTOR
STAN
ohlasy zainteresovaných čtěte na straně 27
PRÁCI S OBRÁNCI...
PRO P

Bývalý český reprezentant a prostějovský boxer
byl zvolen předsedou celé DTJ!

PETR NOVOTNÝ Kočiová odešla z VK AGEL!
Í
NA VLASTN

ŽÁDOST

Vyslanci Prostějova chtějí alespoň

DVA REPUBLIKOVÉ TITULY

Prostějov/jim - Sedmička
Hamo Aperjan, Miroslav
Šerban, Robert Bilík, Emil
Kocvelda, Jan Mužík, Vasil
Ducár a Dominik Musil se
v tomto týdnu vydá do Jičína,
aby navázala na mistrovství
republiky ve středních Čechách na loňskou pětinásobně zlatou partu z Rakovníka.
Kouč prostějovského týmu
BC DTJ Petr Novotný sice
neočekává žádné lehké souboje, přesto věří, že se na Hanou
vrátí výprava minimálně se
dvěma zlatými medailemi.
„Bude to nabité a koná se to v Čechách, což je vždy o něco těžší...
Navíc je to turnajovým způsobem
a boxuje se bez helmy. Zápasy
jdou rychle po sobě a může dojít
ke zranění, boxeři si navíc musí
držet váhu, takže to budou náročné
tři dny,“ domnívá se bývalý úspěšný boxer, jenž se ještě loni stal republikovým šampionem.

V každé hmotnostní kategorii
se představí osmička startujících, v pátek 6. prosince přijde na řadu čtvrtfinále, o den
později semifinále a v neděli
pak finále. „Očekávání jsou
veliká. Může to být ostřejší a víc
zápasů skončit před limitem.
Utkají se špičky ve svých kategoriích a snad pro nás vše dobře
dopadne, je to vrchol sezony,“
doufá Novotný.
Mezi favority počítá ze svých
oveček Aperjana i Šerbana, přestože ten by ve finále
pravděpodobně narazil na
olympionika Zdeňka Chládka,
věří ale i Bilíkovi, Kocveldovi
a dalším zástupcům lídra extraligy, na jejichž podpoře se
rovněž podílí město Prostějov
a Olomoucký kraj. „Honza
Mužík je mladý a perspektivní, jednadevadesátka bude jedna z nejtěžších a Vasil Ducár
vnínarazínaHoška,Táborského,

Eliáše, silnou konkurenci bude
mít i Dominik v nejtěžší kategorii,“ odhaduje Petr Novotný.
Vystoupení
prostějovských
svěřenců bude sledovat stejně
jako jeho asistent Pavel Duda
přímo na místě a těší ho, že
jsou na tom všichni zdravotně dobře. „Vše jde podle plánu, některé jsem na tréninku
v Kroměříži viděl i na vlastní oči. Teď je důležité vyladit
formu. Držte nám palce, ať to
dobře dopadne,“ poprosil fanoušky alespoň o telepatickou
podporu.

Prostějov/son - Ještě před
měsícem hodně široký hráčský kádr prostějovských
volejbalistek
momentálně
čítá už jen dvanáct jmen. Po
nedávném odchodu Barbory
Gambové na hostování do
Frýdku-Místku totiž „Agelky“ opustila další plejerka
Kateřina Kočiová, a to rozvázáním smlouvy k 30. listopadu.
Foto: archiv Večerníku
„Katka za mnou přišla, že chce
a potřebuje hrát mnohem víc, než v letošní sezóně za náš tým
hraje. To jsem jí v tvrdé konkurenci, kterou na smečařském postu
momentálně máme, nemohl zaručit. Proto jsme na Katčin návrh dohodli ukončení hráčské smlouvy ve VK s tím, že si sama
hledá nové angažmá,“ vysvětlil odchod Kočiové hlavní trenér
Miroslav Čada.
Více nejen o odchodu této sympatické plejerky, ale i o probíhajících soubojích se Schwerinem najdete na stranách 30 a 31.

Kdo do zimní přípravy „eskáčka“?
Prostějov/tok - Uplynulý čtvrtek byl definitivně posledním
„pracovním“ dnem fotbalistů 1.SK Prostějov. Po ranní
dárcovské akci v prostějovské
nemocnici, o níž píšeme straně
21, následoval poslední dobrovolný trénink třetiligového souboru a pak večerní rozlučka na
kuželkách v areálu Aquaparku
u svaté Anny...
I na závěrečné akci se projevila
soutěživost hráčů, promyšlené
sestavení družstev a v neposlední řadě aktuální kondice jednotlivců. Večer příjemně uplynul,
do svých domovů se někteří
rozjeli ještě ten samý den a „pražáci“ pak v pátek ráno. Jak stráví
prosinec, je jen na nich samotných. „S kondičním tréninkem
začínám hned zítra,“ sliboval
položertem Lukáš Zelenka.

„S testy mám svoje zkušenosti
a s běžeckým pásem obzvášť,
na něj musí být fakt dobrá příprava,“ vysvětlovala největší
hvězda prostějovského týmu
a hráč se zkušenostmi z Ligy
mistrů své předsevzetí.
V jakém složení se tým 1.SK
v půli ledna sejde, není stále
úplně jasné. Jistotou je absence
Tomáše Hunala, kterého v zimní
přípravě a velmi pravděpodobně
i v jarní sezóně vystřídá odchovanec prostějovského fotbalu Aleš
Rus, který se na podzim kvalitně
rozehrál v divizních Určicích.
Podle informací Večerníku by
mělo dojít k výměně ještě jednoho až dvou hráčů, vše je ale
zatím v jednání. Jak naznačil
trenér František Jura, dost možná
se vedení klubu definitivně rozhodne už v pondělí 2. prosince, .

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

správně 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 premiérově usilovat o další zajímavou cenu, kterou je poukázka na masáže v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč. Tu věnovalo ayurvédské studio, jež

Správná odpověď z č. 47: na snímku byl dům na ulici Pod Kosířem 1, v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jenž získává
lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul.,
Prostějov, se stal Libor NAKLÁDAL, Ptení 256.
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
5. PROSINCE, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme tradičně v
PONDĚLÍ 9. PROSINCE 2013. Dnes se nově zápolí o poukaz
na PRAVÝ MED v celkové hodnotě 400 korun, který věnovala
firma LAHŮDKY JELÍNEK,



OPĚT LUŠTÍME S VIBROSTATION

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

JEDINĚ U NÁS NAHRAĎTE TUKY ... HMOTOU

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

TIP
k obrazovce
JAK BÁSNÍCI
PŘICHÁZEJÍ O ILUZE
FILM ČR (1984)

NEDĚLE 8.12. 2013

17:25 HODIN

ANALÝZA, BĚLMO, ČIRÝ, DÍLO, CHVOJ, KNĚZ, KNÍRY,
KYRYS, LÍNI, LODR, LOOK, MIKRON, NITĚ, OMYL, PYSK,
SAZE, SETKÁNÍ, SHYB, SUMO, SUPL, SVATYNĚ, TLACH,
TRYSK, ÚČET, UZDĚNÍ, VĚŠTĚNÍ, VĚŽNÝ, ZMIJE

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 5. PROSINCE 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „PORADENSTVÍ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Markéta
KOMÁRKOVÁ, J. Zrzavého 14, Prostějov, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém
dějství byl premiérově second hand MÓDA LA PET, sídlící
v Kravařově ulici! POUKAZ NA NÁKUP V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč 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 rádi
udělají něco pro své tělo...
Partnerem dalšího kola je dnes STUDIO VIBROSTATION,
sídlící v Olomoucké ulici! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování o POUKAZ NA
SLUŽBY V HODNOTĚ 400 Kč, tj. 2 volné vstupy plus
40% sleva na permanentku!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku PROSPĚŠNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, a to tradičně v PONDĚLÍ 9. PROSINCE 2013.
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se stalo naším novým partnerem tohoto zápolení!
V minulém, celkovém součtu
již stosedmatřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Pavla
Vrbu. Někdejšího bývalého hráče prostějovského fotbalového
týmu Železáren z ročníku 19811982, který v uplynulých dnech
oznámil už jako trenér jeden
velký přestup z plzeňské Viktorky k české národní reprezentaci,
poznala opět celá řada čtenářů...
Z porce 422 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na
výherce, kterým se stal Stanislav RŮŽIČKA, Ptení 108.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla firma
BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod a
graficky mírně poupravili někdejšího bývalého člena ČSSD,
dnes předsedu poslaneckého
klubu jednoho z hnutí, které
uspělo v nedávných parlamentních volbách...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stoosmatřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
5. PROSINCE 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 , zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to
2. PROSINCE 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Dušan Klein
Hrají: Pavel Kříž, Míla Myslíková, Eva Jeníčková, Zdeněk Svěrák, David Matásek,
Adolf Filip, Jan Přeučil, Joseph Dielle, Václav Svoboda
Druhé setkání se Štěpánem
Šafránkem, tentokrát coby studentem prvního ročníku medicíny. Je tedy čas seznámit se s
novými Štěpánovými spolužáky: sebevědomým Honzou Antošem, Moravákem Venošem
a černochem Numirou Cassou
Thombem, jemuž spolubydlící
začnou říkat stručně Mireček.
Štěpán nevykročí do školního
roku zrovna nejšťastněji, protože se nepříliš dobře uvede u do-

OSMÁ PARTIE PRO STUDIO VISAGE

I první číslo posledního
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
POOSMÉ 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
opětovně 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 5. PROSINCE 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 2 - 7 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově
stošestadvacátou výherkyní stala
Kamila CETKOVSKÁ, E. Beneše 6, 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 9. PROSINCE 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

Jolanta Černá
centa anatomie Sejkory, a navíc
dostane svatební oznámení od
Borůvky. Přestože mají všichni
učení nad hlavu, jediný Štěpán
ne a ne najít správnou metodu,
jak vše zvládnout.

NEJEN O TOMTO DÍLU ÚSPĚŠNÉ SÉRIE
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

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

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

Vylosovanou výherckyní z minulého čísla je Lenka MIKEŠOVÁ, nám. E. Husserla 9, PROSTĚJOV
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Kvalitní a značkové šperky
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 5. 12. 2013.

Řádková a sloupcová inzerce

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
2+1 Italská
k jednání 750.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
2+1 Hybešova 51m2
989.000Kč
3+1 Výšovice 74m2 garáž zahrada 990.000Kč
3+1 sídl. Svornosti 80m2, cihla 1.250.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Doloplazy po rek.
389.000Kč
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.300.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD Kostelec n. H.
RD 3+1 Klopotovice zahrada
RD Vrchoslavice
RD 3+1 Rozstání i na splátky
RD 3+kk Kostelec po rek.
RD Plumlov
RD 4+1 Němčice zahrada
RD 2x3+1 u Němčic garáž
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.

350.000Kč
395.000Kč
445.000Kč
400.000Kč
650.000Kč
800.000Kč
699.000Kč
cena v RK
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+1 Pv-Vrahovice
RD 4+kk Plumlov
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
RD 4+kk Kelčice

2.180.000Kč
2.392.000Kč
2.724.000Kč
2.800.000Kč
2.970.000Kč
2.870.900Kč
3.080.000Kč
3.281.000Kč
3.685.200Kč
3.340.000Kč
2.665.740Kč

CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku,
provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo
klasická zděná stavba. Nízké garantované ceny,
prověřená kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká po rek.
5.500Kč vč. ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
Volejte: 723 335 940
1+kk Mlýnská
1+1 Kostelecká 45m2
2+kk Olomoucká 60m2
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Čelechovice
2+1 Olomoucká 100m2
3+1 Němčice 74m2
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

5.500Kč vč.ink.
5.000Kč+ink
5.000Kč+ink
5.500Kč +ink
7.500Kč vč.ink
8.000Kč vč.ink
5.000Kč+ink
9.000Kč+ink
15.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Vícov 2.000m2
v RK
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž B. Němcové 20m2
175.000Kč
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.
Odkoupení orné půdy Tel.:723 335 940

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu rodinného domů 5+1 na klíč
Jedná se o patrový dům. Pozemek 347m2. Užitná
plocha 109m2. Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Volejte: 739 322 895

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:
1) RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.300 tis.Kč
2) RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
180 tis. + provize
3) Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
2.350 tis.Kč
4) RD 5+1 Kobeřice- po rek., 783 m2
5) 1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
1.300 tis.Kč
6) RD 2+kk Lidická, 298 m2
PRONÁJMY:
1+kk nám. Spojenců - pro nenáročné
2 tis.Kč + ink.
1+1 V.Ambrose
6 tis.Kč vč.ink., trv.pob.
2+1 Úprkova - nový byt
7 tis.+ ink.
2+1 Dr.Horáka, se zahr.
5 tis.+ ink.- po novém roce
2
5,8 tis.+ ink., trv.pob.
3+1 Husserlovo nám., 113 m
BYTY:
1+kk OV - M.Pujmanové
350 tis.Kč
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
550 tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
2+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
3+1 DR Zahradní, Šumperk
1 mil.Kč
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
2
590 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
530 tis.Kč
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
2
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč,
Raková - chalupa 640 tis.Kč
Pozemky:
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
2
Kostelec - 1160 m , zasíť.
1.320 tis.Kč
1750 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m2
Komerční prostory:
Obchodní prost. - Kostelecká, 40 m2 = po rek. 8,5 tis.Kč + ener.,
+ 60 m2 6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Pronájmy - Brněnská, Lidická, Plumlovská, Krasická, Domamyslice
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

REALITY
Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895.
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
3.080.000 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.Svolinského 1.350.000 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 Smržice
1.218.000 Kč
* Pozemek Náměšť n/H 952.600 Kč
* Chata Plumlov.přehrada 1.300.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
* byt 1+1, 2+1 sídl.Hloučela, Svobody
* RD do 10 km od PV
* 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
Sháním pozemek pro stavbu chaty
nebo domku v okolí Pv, min. 1 500 m2.
Nejsem RK. Pouze SMS 775 498 916
nebo email: rerehyk@seznam.cz

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+kk na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Pozemek
325m2. Vnitřní užitná plocha 81m2. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční
cena jen 2.180.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

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
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REALITY

FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV.
Tel.: 776 527 711

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

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

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

Pronajmu byt 2+1, Prostějov, ul.
Olomoucká po rekonstrukci. Nájem 8000 Kč (včetně inkasa), kauce 8000 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
Koupím byt 2+1 (1+1) i pův.stav,
platba ihned. Tel. 776 460 300
Hledám podnájem 2+1 do 6000 Kč
vč. inkasa. Zařízený, s balkonem,
přípojkou na internet, s možností
trvalého pobytu, bez kauce. Tel.:
721 610 097 Ne RK!
Prodáme pěkný dům 4+1 se zahradou, 6 km od PV, cena dohodou.
774 409 430
Pronajmu garáž na Krasické ul.
v Pv. Tel.: 732 215 683
Pronajmu 2+1,centrum.723565897
Pronajmu 1+1 ve Vrbátkách. Cena
3000 Kč + ink. 773 618 011
Pronajmu garsonku, blízko centra,
po rekonstrukci. Nájem 5.500 Kč
vč. ink. Tel.: 774 371 945
Pronajmu byt po renovaci 3+1,
60m2. Na sídl. E. Beneše, 2. patro.
Tel.: 776 561 214
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
Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
Nabízím hotovostní půjčky. Vyřízení
do 24 hodin. Pouze seriózní jednání.
Tel.: 777 467 046
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.
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO s.r.o.
Volejte: 777 551 492
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracujeme pro více věřitelů. Volejte:
777 551 492
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Nabízím rychlou hotovostní půjčku.
Seriozní a rychlé jednání. 774 119 937

Prodám garáž u rybníka. Tel.:
774 664 966

Půjčka až 50.000 Kč s nízkým úrokem, rychlé vyřízení na ruku od
firmy DOOR FINANCIAL. Tel.:
734 152 789

Pronajmu byt 2+1, Šárka, 2. patro.
Plastová okna, kompletně zařízený původním nábytkem. Cena
7000 Kč/měs. vč. inkasa. Tel.:
724 764 748

Půjčíme i z vlastního kapitálu,
snadno a rychle. Pro schválení stačí
zaslat na 734 234 671. Jm., příjmení,
rč, tel., okres, jakýkoli příjem
a částku půjčky. Výsledek obdržíte.

Pronajmu 1+1. T.: 602 860 298
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
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 3+1 v Prostějově. Neprůchozí pokoje – nejlépe vstupy
z centrální předsíně. Od 1.1.2014
Tel.: 702 655 333
Otec a dvě dcery hledají pronájem,
podnájem bytu 2+1 nebo větší
1+1. Pomůžeme se vším. Bez RK.
Zima na krku. 732 193 145 nebo
720 343 446
Nabídka k pronájmu: nově zavedená
hospoda v centru Pv. 8000 Kč měs.
Je plně vybavená i se zbožím - předám za odstupné. Tel.: 603 882 881
Nabízím správu domů i jednotlivých bytů v osobním vlastnictví.
Výběr nájemníka, sepsání všech
dokumentů, přepis energií, zabezpečení chodu nemovitosti včetně
technického stavu. Spolehlivě.
Osobní přístup. Tel.: 776 808 064

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.
Ředitelství MŠ a ŠJ Kralice na
Hané vyhlašuje mimořádný zápis
dětí k předškolnímu vzdělávání do
nově otevřené třídy pro školní rok
2013/2014 s nástupem od 2. ledna
2014. ZÁPIS DĚTÍ PROBĚHNE V ÚTERÝ DNE 10. 12. 2013
V DOBĚ OD 13 DO 16 HOD. V
1. TŘÍDĚ MŠ. Nutné tiskopisy:
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu zdělávání (obdrží na místě),
rodný list dítěte, občanský průkaz
rodiče. Zúčastnit se mohou i rodiče
dětí mimo obec Kralice n/H.
Dárek na míru pro každého: masážní
a mycí houba 2v1 s prodlouženou
ohebnou rukojetí - do vany, do sprchy, do sauny. K DOSTÁNÍ POUZE U NÁS! Od 5.12. Obchůdek
pro seniory, nám. T.G. Masaryka 24.
www.filemon-baucis.cz Tel.: 728 337 983
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RUBRIKY
PRODÁM, KOUPÍM,
AUTO-MOTO
A VZPOMÍNKY,
NAJDETE
NA STRANĚ 22

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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
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
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
Instalatér Olomouc – J. Pospíšil.
Drobné práce, opravy a výměny.
Telefon: 606 154 911,
www.vodoservis.cz
Zahrajeme na svatbě, plesu, silvestru apod. T.: 608 539 783

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE pro další číslo
je v PÁTEK 6. prosince
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
Nekr servis s.r.o., Držovice přijme
do HPP konstruktéra. Tel.: pan
Hloušek 777 743 604
Nabízím možnost snadno a rychle
pořešit originální vánoční dárek,
ušetřit a pokud budete chtít, trvale
si více či méně přivydělávat i bez
ŽL. Záleží jen na Vás. Stačí mít
doma PC a umět běžně komunikovat s lidmi. Vhodné pro kohokoliv,
zvláště pro maminky na MD, důchodce a nezaměstnané. Více info
na tel. 605 850 850
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
9-12 h www.studio365.eu
Hledáme samostatnou účetní Ježek software na zkrácený úvazek. Nástup od 6. ledna. Kontakt:
605 483 602
Přijmeme do Moravské pivnice servírku – brigádně. Tel.: 602 824 413
nebo 721 120 292
Přijmu na poloviční úvazek prodavačku (ČID) do vyhřívaného
stánku na nám. T.G.M., možno
i v novém roce. Tel.: 728 33 79 83

SEZNÁMENÍ
Úspěšný mladý muž – 25 roků se rád
vážně seznámí s dívkou nejlépe z vesnice. Tel.: 734 511 496
Starší ženatý muž hledá přítelkyni
na občasné schůzky. Pomůžu ti finančně. Tel.: 721 548 269
Po 50 se prý dá ještě žít, chci tomu
věřit, chci to zkusit a začít znovu.
Vánoce. Tel.: 777 231 952

RŮZNÉ
Doučím český jazyk a literaturu.
Tel.: 739 616 096

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
MÁTE POSLEDNí šanci! na rok 2014
tu
nejlepší možnou
nabídku jsme pro vás
prodloužili ještě
pro tento týden!

Kče
7260
JEpN
sinc
ro
ouze do . p
Platí

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

Prezentace

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,-

v okolí Prostějova

Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav

nerozhoduje

Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Orná půda nebo velká zahrada v k.ú. Určice, Dětkovice

Byty – pronájem
Pronájem bytu 1+kk, Netušilova ul., 2. NP, 34 m2, v centru
Prostějova, volný ihned. Cena: 5.500,- Kč/měs. vč. inkasa
NOVINKA! Pronájem bytu 1+1, Tylova ul., 2. NP, 32 m2,
částečně zařízený v blízkosti centra PV, volný 1/2014.
Cena: 5.000,- Kč/měs. vč. inkasa
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Fotbalisté 1.SK Prostějov jdou příkladem v darování krve
Prostějov/tok - Návštěvníci
prostějovské polikliniky na
Mathonově ulici vcházeli
ve čtvrtek po půl osmé nezvyklým špalírem. Před
výstupem do druhého patra
na transfuzní stanici se zde
totiž shromažďovali hráči
a někteří funkcionáři fotbalového klubu 1.SK Prostějov.
Po oficiálním přivítání vedoucím lékařem transfuzní
služby Nemocnice Prostějov,
patřící do sítě Agel, MUDr.
Jiřím Šlézarem, který poskytl
praktické informace těm,
kteří se dnes rozhodli krev darovat poprvé, nadešlo rutinní

kolečko vyšetření krevního
obrazu, dotazníků a vlastního odběru. Mezi prvními
šli darovat nejvzácnější tekutinu generální manažer
a trenér František Jura, jeho
asistent Roman Popelka, vedoucí pořadatelské služby
a organizačního zabezpečení
klubu Pavel Hloch a otec
záložníka Zdeňka Fládra, toho jména starší.
Z hráčského kádru se odběru
zúčastnila zhruba polovina,
nacházející se v bezvadné
zdravotní kondici.
„Chceme navázat na podobnou akci prostějovských

volejbalistek a jít v rámci
našeho regionu příkladem
také ostatním fotbalovým
klubům. Doufáme, že se
připojí také další aktéři
našeho
nejpopulárnějšího
kolektivního sportu. Dárců
krve všeobecně ubývá, proto
chceme dát nový impuls, a kde
nejlépe hledat vhodné dárce,
než mezi sportovci,“ svěřil
se Večerníku František Jura,
generální sportovní manažer
1.SK Prostějov. „Nikdo nikdy Na památku. Tým 1. SK s personálem Tranfuzní služby prostějovské nemocnice. Foto: Tomáš Kaláb
neví, kdy bude krev potřebovat
sám, jeho děti nebo někdo perativem každého zdravého Kolem desáté hodiny byly s dobrým pocitem, že dnešní
z blízkých. Proto by darování občana,“ vyjádřil Jura nejen všechny odběry dokončeny a dopoledne rozhodně neprokrve mělo být morálním im- svůj postoj k této problematice. všichni zúčastnění odcházeli marnili.

Fotoreportáž

jjak
akk fo
fotbalisté
otbbaliistté ppřišli
řiššli o nnejcennější
ejccenněějšší ttekutinu...
ekkutinuu...
3x foto: Tomáš Kaláb

Byty – prodej

SLEVA! Byt

dr./panel, 3+1 (možnost předělání na
4+1) Okružní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč

Rodinné domy

SLEVA!

Řadový RD 4+kk
Kralice na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci, CP pozemku 211 m2, obytná pl.
125 m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
Cena : 2.070.000,VELKÁ SLEVA! RD 2+0 se
zahradou Kaple – Čelechovice
na Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod,
plyn před domem, volné ihned,
Cena: 400.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl.
112 m2, užitná plocha RD 162 m2. Cena: 2.590.000,- Kč

Zelí byl v pohodě. Špílmachr na lůžku aneb Lukáš Zelenka da- Upekli to. Vedoucí lékař transfúzní stanice Nemocnice Prostějov Zatím s úsměvem. Generální sportovní manažer a hlavní treruje svou krev. Klíčová opora "eskáčka" šla v akci celému týmu MUDr. Šlézar s Františkem Jurou (vpravo) a Pavlem Hlochem star- nér 1.SK Prostějov František Jura na kontrolním odběru krevního
obrazu.
ším.
příkladem.

Nedokončená hrubá stavba
RD, Víceměřice, ZP 270 m2,
voda vl. studna, přípojky el.,
plynu, kanalizace, zahrada 519
Cena: 340.000,- Kč
m2.

Pozemky

INZERCE

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD,
komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke
komerčnímu využití, přístup po asfaltové silnici, výměra
7.925 m2.
Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2
s možností výstavby zahradního domku. Cena 75.000,-

Komerční prostory
Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl.
vchodem, kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní
část, sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

INZERCE
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ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ MLADÉHO A ŽIVÉHO MÉDIA NA ROK 2014

MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI! TU NEJLEPŠÍ MOŽNOU NABÍDKU
JSME PRO VÁS PRODLOUŽILI JEŠTĚ PRO TENTO TÝDEN!
PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
...ještě

+

KAŽDÉ PONDĚLÍ

jen
DO VAŠÍ SCHRÁNKY
č
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0
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 72
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pros
do 6.
í
t
a
l
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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

Vzpomínky, fotbal

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
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
1500 Kč. Tel.: 728 271 010

Na lavičce Plumlova

VZPOMÍNKY

PRODÁM
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

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

Dne 6. prosince 2013
by se dožil 100 let
pan Josef ŠÁLEK.
S láskou vzpomínají děti
Josef, Františka, Marie
a Pavel s rodinami.

Zůstala jsi navždy
v našich srdcích…

Děkuji všem,
kteří se přišli rozloučit
dne 25. října 2013
na poslední cestě
s paní Věrou VRTALOVOU
z Prostějova.
Také děkuji pohřební službě
A.S.A. Prostějov za vysoce
profesionální přístup,
za krásně navázané květiny
a panu Knejpovi za citlivé
smuteční rozloučení.
Mgr. Eva Handlová

Kdo ve vzpomínkách žije,
Kdo Tě znal, ten zná naši
bolest, ten ví, co jsme v Tobě
ztratili. V našem srdci žiješ
věčně dále – spi sladce, vždyť
se opět shledáme.

Prodám konzumní brambory
z Vysočiny. Cena 12 Kč/kg. Tel.:
607 816 893

Dne 5. prosince 2013
vzpomeneme nedožité
61. narozeniny naší
milované maminky,
babičky a dcery
paní Miroslavy
SMRŽOVÉ.
S láskou a úctou
vzpomínají dcery
s rodinami a maminka.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tě miloval,
nepřestane vzpomínat.

Prodám velmi pěknou rohovou
sedací soupravu, béžová (Ikea) za
7.000 Kč, pětiramenný křištálový
lustr za 2.500 Kč. Dále starší, dřevěný, zachovalý nábytek z r. 1972
vše za 2.000 Kč. Tel.: 723 691 185

Dne 5. prosince 2013
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Anežky HORÁČKOVÉ
z Pivína.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 1. prosince 2013
jsme vzpomenuli
5. výročí úmrtí
pana Josefa ZELENÉHO
z Výšovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

KOUPÍM
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
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.
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále.
Tel.: 602 953 842
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

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

Dne 3. prosince 2013
si připomeneme nedožité
70. narozeniny
paní Zdeňky KLEMEŠOVÉ
z Prostějova
a dne 5. prosince 2013
vzpomeneme 12. výročí
jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina.

www.vecernikpv.cz

Dne 1. prosince 2013
jsme vzpomenuli 4. výročí
úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka
pana Františka PLAJNERA
z Křenůvek.
Za vzpomínku děkuje
manželka, dcera Marie
s rodinou a syn František.

Dne 3. prosince 2013
uplyne 3. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
pan Vladimír BUŠINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
dcera Ivana
Dne 4. prosince 2013
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše
KONUPČÍKA
z Prostějova - Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 24. listopadu 2013
by se dožila 85 roků
paní Marie MIČKOVÁ
z Otaslavic.
Vzpomíná syn Josef
Dne 6. prosince 2013
uplyne 30 roků,
co nás opustila naše
drahá maminka,
babička a prababička
paní Julie KEJÍKOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina
Krejčí a Petříková.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
6. prosince v 10.00 hodin

končí Petr Kiška

Plumlov, Prostějov/jim - K poloviční
změně na trenérském postu došlo
po skončení podzimní sezony
v Plumlově. Úvodních patnáct
zápasů odkoučovala rovnocenná
dvojice Petr Kiška-Pavel Voráč,
pro jaro se týmu ujme pouze druhý
jmenovaný. Důvodem pro změnu
není nespokojenost s výsledky ale
skutečnost, že devětatřicetiletý Kiška
stále aktivně působí v Rakousku.
„Nešlo to ideálně skloubit. Byli jsme
velmi vytíženi a stíhali prakticky jen
třetinu plumlovských zápasů, jinak se
nám to krylo. Nyní chci tedy pouze hrát
a případně někde dělat asistenta,“ vysvětlil
bývalý hráč Určic či právě Plumlova.
Půlroku v roli lodivoda ale nelituje,
dodalo mu to nové zkušenosti. „Bylo
zajímavé dívat se na to z druhé strany,
není to tak jednoduché. Splnilo to ale mé
očekávání, obnášelo to obvolávání hráčů
i nutnost počítat se zraněními,“ zmínil.
V roli hráče se mu na podzim celkem
dařilo a své výkony hodnotí Kiška

Dne 7. prosince 2013
uplyne druhé smutné
výročí ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná dcera a sestra
paní Ing. Iveta MÍKOVÁ.
Vzpomíná maminka
a bratr Roman s rodinou.

pozitivně, relativně úspěšnou polovinu
ročníku prožilo i jeho družstvo jako
celek. „Loni jsme sice byli druzí a teď
jsme pátí, ale panuje spokojenost. Měli
jsme špatný začátek, kdy jsme byli
kolem desátého místa, na konci jsme ale
pětkrát v řadě zvítězili,“ pochlubil se.
Změnu na trenérském postu potvrdil
i sekretář klubu a člen oddílového
výboru František Kocourek, se svým
svěřencem ze sálové kopané v barvách
Relaxu Prostějov ale počítá i dál. „Petr
má sice hráčské závazky v Rakousku
a nebude tak moci být u všech jarních
zápasů, v týmu ale budeme věci konzultovat a mohl by nám pomáhat i jako
vyhledávač vhodných typů hráčů,“ nastínil Kocourek budoucí spolupráci.
Jak dále doplnil, Petr Kiška i Pavel
Voráč si dělají trenérskou licenci „B“
v Olomouci, v listopadu absolvovali první
kurz, v lednu a únoru je čekají zbývající
dva. Do startu jarní části by tak měli své
studium uzavřít a disponovat kvalifikací
pro trénování i v krajském přeboru.

Kouč Určic si licenci nevylepší

Určice, Prostějov/jim - Evžen Kučera
povede i v jarní části fotbalisty Určic s trenérskou „B“- licencí. Ta sice
opravňuje k trénování maximálně v
krajském přeboru, samotný trenér
ale neuspěl v přijímacím řízení na
zvýšení své kvalifikace a musí se i druhou půlku divizního ročníku spokojit
s nižším stupněm.
„Přijímačky jsem dělal, ale hlásilo se
nás velké množství a brali jich jen pěta-

Prodám 3 směnky. Za 35%.
Tel.:732 274 087
Prodám nové ocelové zárubně od
498 Kč. Tel.: 608 539 783
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dvacet. Žádná komplikace by to pro mě
ale být neměla, jakmile to půjde, opět se
přihlásím a snad již budu úspěšnější,“
svěřil se.
S žádným dopadem nemusí kalkulovat
ani samotný oddíl, postihu se obávat nemusí. „Vůbec nic to pro nás neznamená,
nikomu nic nezakáží. Prostě bylo hodně
zájemců a brali málo lidí, povede se to
v dalším kole,“ nedělal z toho vědu ani
sekretář určického Sokola Petr Kouřil.

Kouč Jedlička dostal pokutu

Olomouc, Prostějov/jim - Finančním trestem ve výši pět set korun
potrestala krajská fotbalová disciplinárka konického trenéra Romana Jedličku. Důtku a pokutu si
podle komise vysloužil za nevhodné
výroky v tisku, které byly v rozporu
se zásadami fair play a pravidly fotbalové morálky.
Vše souviselo s určením náhradního
termínu původně nesehraného duelu krajského přeboru se Zlatými
Horami, kdy své názory sdělil zcela
otevřeně.

Do krajské fotbalové pokladny přispěje
rovněž několik regionálních fotbalistů.
Kvůli nesehrání dostatečného počtu
utkání byl potrestán obránce Kralic na
Hané Jakub Jamrich, jenž zaplatí osm
set korun, o tři stovky méně zaplatí
fotbalisté Nezamyslic Marek Pavelka
s Radkem Fialkou.
Ze stejného důvodu potrestala
Sportovně technická komise Olomouckého krajského fotbalového
svazu celkem jednoho hráče z krajského přeboru, sedm hráčů z I.A
třídy a třináct hráčů z I.B třídy.

zprávy od
zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání
dne 27. listopadu 2013 rozhodla:
1. Odehraná utkání:
II. třída 17. kolo bez závad, pro nezpůsobilý terén nesehrány duely TJ Smržice - TJ
Sokol Zdětín a TJ Sokol Určice „B“.
III. třída 17. kolo bez závad, pro nezpůsobilý terén nesehrány duely FK Výšovice FC Dobromilice a TJ Sokol v Pivíně „B“ - TJ Sokol Mostkovice „B“. K utkání Sokol
Bedihošť - Sokol Zdětín „B“ se nedostavil hlavní rozhodčí Petr Motal. Předáno komisi
rozhodčích.
2. STK potvrzuje výsledky:
Turnaj přípravek 5. října 2013 v Kralicích na Hané: 1.SK Prostějov „C“ - Sokol
Mostkovice 17:1, 1.SK Prostějov „D“ - FC Kralice na Hané 4:8, 1.SK Prostějov „D“ Sokol Mostkovice 6:8, 1.SK Prostějov „C“ - FC Kralice na Hané 13:3.
3. STK na svém řádném zasedání rozhodla:
Neodehraná utkání 17. kola II. i III. třídy budou sehrána dle termínové listiny pro jaro
2014 o víkendu 29. a 30. března 2014.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
VE SPOLUPRÁCI S KOMISÍ
ROZHODČÍCH BLAHOPŘEJE
K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU 70 LET
P. LUĎKOVI NEVRLÉMU

www.vecernikpv.cz
.cz

a zároveň mu děkuje za dlouholetou práci ve funkci fotbalového
rozhodčího a delegáta. Nyní ještě stále působí na pozici ligového delegáta
FAČR. Aktivně se podílí na vzdělávání perspektivních rozhodčích nejen
v rámci OFS, ale i konvence UEFA. Než začal vykonávat nelehkou funkci
rozhodčího a delegáta chytal ve fotbalovém oddíle Železárny Prostějov.

Tenis
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NA BĚLEHRAD ANEB PROSTĚJOVŠTÍ TENISOVÍ FANS BYLI OPĚT PŘI TOM!
Finále Davisova poháru v Srbsku byla osobně přítomna i početná skupinka fanoušků z Hané

Bělehrad (Srbsko) / externí
zpravodaj Večerníku Oldřich Lošťák - Slavný Švejkův výrok invalidy, mávajícího berlemi, ze známé
knížky Jaroslava Haška, nás
provázel celou cestu za „salátovou mísou“. Před areálem
TK Agrofert Prostějov jsme
se ve čtvrtek brzy ráno shromáždili v obvyklém počtu
a autobusem vyrazili do srbské metropole.
Mezi všemi tenisovými fanoušky panovala výborná
nálada, kterou jsme ještě podpořili plánovanou návštěvou
termálních lázní v maďarském
Györu. Když jsme se navíc dověděli, že Srb Tipsarevič není
nominován k finálovému zá-

Jdem na to. Prostějovští fandové jsou vždy tou nejpočetnější výpravou, která je hnacím motorem českých
tenistů doma i v zahraničí.
Foto: Zdeněk Pěnička

Hráč navíc. To jsou oni - prostějovští fans a jejich hlasivky v plné ráži. Povyk, který je patrný i z tohoto snímku, nepotřebuje další komentář...
Foto: Vratislav Jeništa
pasu Davisova poháru, teplota
navzdory horké lázni rapidně
stoupla a stejně tak i náš optimismus.

Na srbských hranicích jsme
dostali policejní doprovod,
prý až do Bělehradu pojede
před námi blikající policejní

Srbsko v plné kráse. Soutok Sávy a Dunaje pod pevností skýtal
pohled, který vedle tenisu pohladil po duši. Foto: Vratislav Jeništa

vozidlo. No asi osmdesát kilometrů před cílem to posádka
policejního auta vzdala a ponechala nás svému osudu. Asi
jim skončila pracovní doba...
A tak po sedmnácti hodinách
jízdy jsme konečně uviděli
světla Bělehradu a vstupovali
do hotelu Majestic, po jehož
schodech kráčela i slavná Liz
Taylorová.
Po ubytování jsme spřádali
plány na další den. Všeobecně
se tipovalo, že by to po prvním
dnu mohlo být 1:1 a o celkovém vítězi by tedy měla rozhodnout sobotní čtyřhra.
V pátek po snídani vyrazili někteří do města na zelný trh, který oplývá nespočetným množstvím ovoce, zeleniny, masa,
ryb a ostatních sušených pro-

Cesta za zlatým hattrickem začne v Ostravě
O sestavě na Nizozemí bude kapitán Navrátil
jednat před Vánocemi

Zůstanou spolu? Kvarteto vítězů Davis Cupu 2013 se zastupujícím kapitánem se ze zisku "Salátové mísy" hodně
těšili. Jestli ve stejné sestavě půjdou za třetím triumfem v řadě, není dnes jisté... Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
Ostrava/lv - Již delší dobu
je známo, že v prvním kole
Davisova poháru nastoupí
dvojnásobní vítězové, tenisté České republiky proti
Nizozemí. Dnes už je jisté,
že hrát se bude od 31. ledna do 2. února 2014 v Ostravě. Zatím ale není jisté,
v jaké sestavě obhájci trofeje nastoupí. Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil ale
věří, že tým půjde do utkání kompletní. I s Tomášem
Berdychem a Radkem Štěpánkem.
„Ještě jsem o tom s nimi na
tohle téma nemluvil, nejdříve si musí oba odpočinout.
S Radkem se spojíme před
Vánocemi, s Tomášem se
uvidíme na tenisové extrali-

ze. Jsem optimista. Věřím, že
budeme kompletní,“ prozradil
Večerníku Navrátil.
Nizozemí budou pravděpodobně reprezentovat především Robin Haase a Igor
Sijsling. V obou případech
jde o hráče první světové
stovky. Pokud půjdou Češi
do utkání kompletní, budou
favorité. „V případě neúčasti
dvou nejlepších bychom měli
problémy,“ uznává Navrátil.
Ostravská ČEZ Aréna dostala
přednost před několika zájemci o pořadatelství. „Přes řadu
jiných nabídek jsme se rozhodli pro Ostravu, protože je to
město zaslíbené sportu. Máme
tu podporu města i kraje, kluci
tady hrávají rádi,“ zdůvodnil
volbu Miroslav Černošek, ma-

jitel pořádající agentury Česká
sportovní. Hrát se bude na povrchu novacrylic ultracushion,
který bude mírně pomalejší,
než tomu bylo v předcházejících zápasech.
V historii tým proti Nizozemí
nastoupil pětkrát, naposledy
před sedmi lety. Čtyři zápasy
Češi vyhráli. Pokud budou
úspěšní také na začátku příštího roku, bude na ně čekat lepší
z duelu Japonsko versus Kanada. „To je ještě daleko. Teď se
hlavně těším na ostravské fanoušky, kteří klukům vždycky
vytvoří skvělé prostředí,“ řekl
Navrátil.
Předprodej začne v síti Ticketportal ještě v prosinci, třídenní lístky budou za 590 a 790
korun.

duktů či další místní exotiky.
Příznivci válečné techniky navštívili rozsáhlé venkovní muzeum plné starých děl, tanků
a jiné vojenské výzbroje, zbytek účastníků se připravoval
v zázemí hotelu na odpolední
boje našich a domácích tenistů.
Zejména kuchař Vašek vymýšlel slavné tituly na zástěry
s ještě populárnějším menu,
které už tvoří nezbytný kult
našich výprav. Ve 14.45 hodin
jsme odjížděli od hotelu a po
čtvrthodině jízdy vstupovali do
„Belgrade Areny“. U vchodu
jsme byli důkladně prohlédnuti a poté jsme se usadili v hale
v očekávání věcí příštích.
V prvním zápase nastoupil za
domácí Srbsko Novak Djokovič proti Radku Štěpánkovi.

Je to doma! Děkovačka staronových vítězů Davisova poháru.
I když se Radek snažil „Nolemu“ vzdorovat, po setech 7:5,
6:1 a 6:4 získali domácí první
bod. No s tím jsme taky počítali.
Po krátké pauze nastoupil Tomáš Berdych proti Dušanu Lajovičovi a také po třech setech
6:3, 6:4 a 6:3 srovnal skóre zápasu na 1:1.
Velkou nepříjemností byla
v hale neukázněná srbská grupa, která laserem oslňovala
naše hráče a fanoušky. Po bouři nevole byl nebezpečný rádoby fanoušek místní ochrankou
vyveden z haly. Celá naše ekipa byla opět doprovázená místní policií, protože o týden dříve
se porvali do krve „fanoušci“
Partizanu a Crvene zvezdy Beograd a právě v těch dnech se
prý měla konat odveta.
To nás ale nemohlo zastavit
před vlastním sportováním
a prohlídkou památek Bělehradu, nákupem suvenýrů
či posezením v místních kavárničkách. Sedm statečných
v čele se Standou Husaříkem
se rozhodlo prohlédnout si visutý most přes řeku Sávu, který
je nejvyšším lanovým mostem
světa, zavěšeným na pouhém
jednom pilíři. Celková výška
mostu je dvě stě metrů, délka
jeden kilometr a náklady na
jeho stavbu byly sto dvacet
miliónů eur. Při jízdě po cyklostezkách na zapůjčených
kolech najezdili po Bělehradě
každý dvacet kilometrů a byla
to pro ně dobrá příprava před
čtyřhrou.
Do deblu nastoupili za Srby
Bozoljac a Zimonjič a za nás
osvědčená i Davis Cupem
protřelá dvojka Berdych se

Štěpánkem.“ Že by se Djokovič bál anebo ho trenér šetří?“,
míhalo se nám hlavou.
Domácí se proti nám pojistili
a za hurónského křiku napochodovala do haly „kutálka“
místních zaměstnanců pohřební služby. Sváděli s námi
vyrovnaný souboj, ale po dvou
prohraných setech vyklidili
pole a přesunuli se na protější
stranu haly. Nad českou skupinou totiž visel velký prapor
s Berdychem a Štěpánkem
s heslem „Na Bělehrad!“.
Naše dvojice po vyhraných setech 6:2 a 6:4 nechala domácí
také trochu vyniknout, a aniž
by ztratila v zápase jediný servis, dotáhla zápas do vítězství
v tie-breaku 7:6 (tie-break 7:4).
Dostalo se jí obrovských ovací
od českých fanoušků, naopak
zklamaní domácí opouštěli
arénu už v průběhu zápasu...
Večer byl opět věnován prohlídce nočního Bělehradu
a jeho pověstným venkovním kavárničkám s plynovým
a elektrickým ohříváním.
V neděli po snídani jsme předali pokoje a vydali se za „asi-

Foto: Zdeněk Pěnička
stence“ opět do haly, kde se
mělo v závěrečných dvouhrách
rozhodnout o držiteli „salátové
mísy“. Věřili jsme, že pokud
vše dopadne podle předpokladů, tak Davis Cup bude náš!
V první dvouhře se utkal Novak Djokovič s Tomášem
Berdychem a oba předváděli špičkový tenis. V prvním
setu odvrátil „Berďa“ devět
brejkbolů a prohrál až desátý.
O vítězi druhé sady musel rozhodnout tie-break a po vyhraném třetím setu srovnal Djokovič na 2:2.
O vítězi celého Davisova poháru se tak muselo rozhodnout
v závěrečné dvouhře Radka
Štěpánka s Dušanem Lajovičem. Náš tenista po úvodním
prohraném gamu zabral, nedal
domácímu mladíčkovi žádnou
šanci a po setech 6:3, 6:1 a opět
6:1 získal potřebný třetí bod.
Takže se nám podařilo obhájit loňské vítězství a „salátová
mísa“ bude opět u nás. Hráči
i fanoušci si vzájemně děkovali a vzduchem létalo něco
jako „vítej zlatý hattricku“.
Ale to zase až za rok...

Foto: Česká Sportovní, Pavel Lebeda

Blíží se tenisová extraliga smíšených družstev

Kvitovou v roli hlavní hvězdy TK Agrofert
nahradí Polka Agnieszka RADWAŇSKÁ

Prostějov/lv - Poslední významnou tenisovou akcí
roku bude tradičně Extraliga smíšených družstev, ve
které tým TK Agrofert Prostějov bude obhajovat loňské
vítězství. O poslední letošní
titul se bude hrát od 13. do
19. prosince, obhájci trofeje
vstoupí do soutěže 16. prosince. „Chceme opět získat
zlato,“ říká šéfka prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková. Pro TK
Agrofert by bylo letos již
šesté. Všech pět předcházejících titulů získaly mládežnické týmy.
Systém soutěže zůstal stejný
jako v loňském roku. V základních skupinách v Liberci a Milovicích se představí
družstva Liberce, Pardubic,
Mariánských Lázní, TK Neridé, Jihlavy a Lasvitu. Vítězové
si zajistí postup do semifinálové skupiny. Jedna z nich se
bude hrát v Přerově za účasti

domácího výběru a 1. ČLTK
Praha. V prostějovské skupině
má účast jistou TK Agrofert
a pražská Sparta.
„Soupeři se na extraligu posilují, a proto chceme nastoupit v co nejsilnější sestavě.
U mužů bude soupiska podobná jako v minulém roce.
V ženské sestavě dojde určitě
ke změně na postu jedničky.
Chybět nám bude určitě Petra
Kvitová. Její pozici nahradí
Agnieszka Radwaňská, aktuálně pátá hráčka světa,“ uvedl
Jaroslav Navrátil, kapitán prostějovského výběru.
Vítěz extraligy smíšených
družstev získá 300 tisíc korun, finalista o sto tisíc méně.
Vstup na zápasy je volný.
Kompletní program extraligy, veškeré novinky a soupisku TK Agrofert Prostějov
vám přineseme v příštím
čísle, nebo si po úterní tiskové konferenci klikněte na
www.vecernikpv.cz!

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

e
Platí pouze do 6. prosinc

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

Program tenisové extraligy v prostějovské hale:
16.12. Sparta - Prostějov
17.12. Sparta - vítěz skupiny Liberec
18.12. Prostějov - vítěz skupiny Liberec
FINÁLE:
19.12. vítěz skupiny Prostějov - vítěz skupiny Přerov

Semifinálová skupina Liberec
1. LTK Liberec
2. LTC Pardubice
3. TCF PURUM Mariánské Lázně

Semifinálová skupina Milovice
1. TK Neridé
2. TK Spartak Jihlava
3. LASVIT

Finálová skupina Přerov
1. TK Precheza Přerov
2. I.ČLTK Praha
3. vítěz skupiny Milovice

Finálová skupina Prostějov
1. TK Agrofert Prostějov
2. TK Sparta Praha
3. vítěz skupiny Liberec

Fotbal Extra - 1. díl
Celkem šestnáct fotbalových víkendů i několik vložených střed se podařilo téměř bez komplikací odehrát,
hráči, trenéři, funkcionáři i diváci tak mají před sebou
několikaměsíční pauzu, kterou si mohou vyplnit třeba
jiným sportem. Nastal tak čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci toho, co se v uplynulých týdnech
na trávnících od třetí ligy dospělých a až po nejnižší
okresní fotbalové soutěže událo. Dneska se dostává
na úvodní ohlédnutí za mužskými soutěžemi, za týden pak dostane stejný prostor mládež a poté přijde
na řadu podrobnější náhled do jednotlivých soutěží.
Příznivci nejvýše postaveného regionálního týmu, to
znamená účastníka MSFL 1.SK Prostějov, se mohou těšit na čtyřstránkovou přílohu, která se pro vás
chystá právě již v těchto dnech a najít byste ji měli jako
součást jednoho z nejbližších dvou čísel Večerníku.
Úspěšného divizního nováčka z Určic, ale i krajský
přebor v podání Kralic na Hané a Konice podrobíme
monitoringu na přelomu starého a nového letopočtu.
Již v roce 2014 se dočkají rovněž fanoušci Klenovic
na Hané, Čechovic a Hané Prostějov v I.A třídě a
osmička regionálních zástupců v I.B třídě, následně
přijdou ke slovu i zástupci v soutěžích pořádaných
Okresním fotbalovým svazem Prostějov.
Texty a foto: Jiří Možný

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

Platí pouze do 6. prosince
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

PODZIMNÍ TABULKY MUŽSKÝCH SOUTĚŽÍ

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

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

Mužstvo
SK Sigma Olomouc „B“
SFC Opava
HFK Třebíč
1.FC Slovácko „B“
1.SK Prostějov
SK Sulko Zábřeh
1.HFK Olomouc
SK Spartak Hulín
SK Uničov
FC Hlučín
SK Slavia Orlová-Lutyně
FC Fastav Zlín „B“
MSK Břeclav
FK Mikulovice
SK HS Kroměříž
FC Žďas Žďár nad Sázavou

Z V
16 10
16 8
16 9
16 8
16 7
16 6
16 7
16 7
16 5
16 5
16 4
16 3
16 4
16 4
16 3
16 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

+/(8)
(6)
(6)
(6)
(2)
(1)
(0)
(0)
(-3)
(-5)
(-7)
(-8)
(-8)
(-9)
(-11)
(-13)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
10 – Pohanka (Žďár nad Sázavou), 7 – Bačík (Zábřeh), 5 – Pospíšil
(Prostějov), Kopečný (Hulín), Korčián (1.HFK Olomouc), 4 – Pavlík,
Krč (oba Prostějov), Tomáš (Orlová), Holek (Slovácko „B“), Nekuda,
Wirth (oba Opava).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE - SKUPINA E

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

Mužstvo
MFK Havířov
FC TVD Slavičín
SFC Opava „B“
TJ Sokol Určice
FK Real Lískovec
FK Nový Jičín
FK Mohelnice
MFK OKD Karviná „B“
FC MSA Dolní Benešov
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
Lokomotiva Petrovice
FK SAN-JV Šumperk
FC Elseremo Brumov
TJ Valašské Meziříčí
FC Viktoria Otrokovice

Z V
16 10
16 8
16 8
16 7
16 6
16 7
16 6
16 7
16 6
16 6
16 5
16 4
16 4
16 4
16 4
16 2

R
1
5
3
5
6
3
5
2
4
4
5
6
6
5
2
6

P
5
3
5
4
4
6
5
7
6
6
6
6
6
7
10
8

S
28:25
24:14
26:25
21:16
32:23
22:23
21:16
22:22
29:24
18:18
18:21
23:21
18:28
18:31
24:33
23:27

B
31
29
27
26
24
24
23
23
22
22
20
18
18
17
14
12

+/(7)
(5)
(3)
(2)
(0)
(0)
(-1)
(-1)
(-2)
(-2)
(-4)
(-6)
(-6)
(-7)
(-10)
(-12)

PODZIMNÍ STŘELCI URČIC
4 – Svozil, Vaněk, 3 – Los, Rus, 2 – Zbožínek, Bokůvka, Haluza,
1 – Kopečný

Přebor OLOMOUCKÉHO KFS

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

Mužstvo
Kozlovice
FK Nové Sady
1. HFK Olomouc „B“
FK Troubky
FC Želatovice
FC Šternberk
FC Kralice na Hané
TJ Medlov
TJ Tatran Litovel
FC Hněvotín
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FK Slavoj Kojetín-Koválovice
Sokol Konice
TJ Sokol Ústí
FC Dolany
TJ Zlaté Hory

Z V
17 13
17 9
17 9
17 9
17 8
17 7
17 6
17 6
17 7
17 6
17 5
17 5
17 5
17 3
17 4
17 2

R
3
6
3
3
3
5
5
4
1
3
5
4
4
7
4
4

P
1
2
5
5
6
5
6
7
9
8
7
8
8
7
9
11

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. prosince 2013

S
38:12
43:23
30:23
35:34
35:27
26:24
38:36
29:31
25:31
33:27
31:34
24:25
24:38
23:32
29:43
21:44

B
42
33
30
30
27
26
23
22
22
21
20
19
19
16
16
10

+/(15)
(9)
(3)
(3)
(3)
(2)
(-1)
(-5)
(-5)
(-6)
(-4)
(-5)
(-5 )
(-11)
(-8)
(-17)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
17 – Papica (Nové Sady), 14 – Novák (Medlov), 13 – Jurečka (Šternberk), 12 – Dlouhý (Želatovice), 11 – Navrátil (Kozlovice), Kováč (Velké
Losiny), 9 – Cibulka (Kralice na Hané), Jakubec (Troubky), 8 – Schön
(Konice), Lehký (Kralice na Hané), Čech (Dolany), Pospíšil (Hněvotín).

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

Fotbalové ohlédnutí


608 706 148

sport @ vecernikpv.cz
sport@

a další...

Sumář podzimní části
sezony 2013 - 2014
od MSFL až po „čtyřku“

www.vecernikpv.cz

Euforie Určic pokračuje i v divizi, Jesenci s Protivanovem patří okres
Černou kaňkou první poloviny je odstoupení konické rezervy. Nejásají ani v TJ Haná Prostějov

Více než padesát procent z celkového počtu zápasů, naplánovaných pro sezonu 2013/2014,
se podařilo odehrát a díky
příznivým povětrnostním podmínkám začala fotbalistům zimní
přestávka, přesně podle naplánovaného scénáře. Početné řady
fotbalových oddílů z Prostějovska
měly své zástupce hned ve dvou
moravských, čtyřech krajských
a třech okresních soutěžích, i letos
se některým z nich daří útočit na
příčky zaručující postup. V I.B
třídě to platí pro trio Pivín-Lipová-Vrchoslavice, v I.A třídě pro
Klenovice na Hané, v okresních
soutěžích se v rámci fair play
perou Jesenec s Protivanovem,
Kralice „B“ se Skalkou a Kladky
s Protivanovem „B“ a Brodkem
u Prostějova „B“.

MSFL:

Tým 1.SK se tak při pěti remízách
a čtyřech porážkách drží tak vysoko zejména díky velké vyrovnanosti startovního pole a ztrátám svých
soupeřů, největší rozdíl oproti první
sezoně nastal asi ve hře dopředu.
Nedaří se totiž navázat na loňské
přestřelky se Zábřehem, Kroměříží,
Žďárem či Zlínem „B“ a závěrečné
číslo čtyřiasedmdesáti nastřílených
branek po třiceti odehraných zápasech se zdá v nedohlednu.
Aktuálně totiž šestnáct kol přineslo
jen šestadvacet gólových radostí,
což značí průměr přibližně jedné
a půl branky na zápas, zatímco za
celou předešlou sezonu to bylo
zhruba o celou branku víc. Mírný
pokrok naopak i přes ztráty přišel
v defenzivě, zde se oproti podzimu
2012 snížil počet obdržených branek
o šest na dvaadvacet.
Moravskoslezská
divize „E“:

„Eskáčko“ se v závěru vytáhlo

Svěží vítr z Určic

I rok od postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy bylo cílem
fotbalistů 1.SK Prostějov pohybovat
se na absolutní špici třetí nejvyšší
domácí soutěže. Při premiéře ve
třetí lize se to dařilo, letošní podzim
až tak úspěšný nebyl. I přesto je
z toho umístění alespoň mezi nejlepší
pěticí. A ve vyrovnané tabulce znamená šestadvacet nasbíraných bodů
jen nepatrnou ztrátu šesti bodů na
vedoucí Sigmu Olomouc „B“.
„Podzim mohu hodnotit jako
vcelku úspěšný, zatím držíme pátou příčku. Škoda některých zakolísání v Kroměříži, se Slováckem
nebo Žďárem,“ ohlédl se v kostce
předseda klubu Petr Langr za uplynulými šestnácti koly.
Prostějovskému „eskáčku“ utekl
již start ročníku. Nejprve totiž přišla
těsná porážka v Uničově, po výhře
nad nováčkem z Třebíče to byla
remíza v Kroměříži a těžký direkt 0:5
doma od 1.HFK Olomouc. Zdálo se,
že obrat nastane po následné výhře
4:0 na půdě zlínského „béčka“,
jenže místo toho došlo na remízy se
Slováckem „B“ i Břeclaví a jasnou
porážku v Zábřehu. Poté sice nastala nejpovedenější pasáž podzimu
v podobě výher nad Orlovou, Hulínem i Hlučínem a vydřeného bodu s
vedoucí Opavou, ale objevil se ještě
jeden výpadek - porážka 2:1 v Mikulovicích.
O to sladší byla prakticky historická
výhra nad rezervou Sigmy Olomouc, místo téměř povinných tří
bodů proti Žďáru se ale prostějovští
hráči vrátili z Vysočiny jen s jedním.
Závěr ale dopadl dobře, o což se při
rozlučce s Tomášem Hunalem postarala výhra 3:1 nad Uničovem.

Abecedně poslední z pěti divizních
skupin je regionálním fanouškům
známá ještě z nedávného působení
1.FK Prostějov. A po roční pauze opět
míří na Hanou celky ze severní Moravy i Slezska, tentokrát zásluhou Určic.
TJ Sokol Určice prožil snovou
sezonu 2012/2013 a elán mu nevyprchal ani nyní. Přes léto se sice
složení kádru v mnohém pozměnilo,
když mimo jiné odešel kanonýr Petr
Vodák a naopak se vrátil odchovanec
Stanislav Dragon a z Prostějova
zamířili vypomoci Ivo Zbožínek,
Martin Svozil a několik talentovaných mladíků.
Kouči Evženu Kučerovi se ale přes
všechny zásahy do kádru podařilo
opětovně vytvořit fungující partu, jíž
se nevyvedl prakticky jen zápas ve
Valašském Meziříčí, kde porážka 1:4
byla ještě milosrdná.
Hned v prvním kole přišla historická
výhra 1:0 nad Karvinou „B“, po
prvním divizním bodu z venku,
pak Určičtí doslova vypráskali
havířovského lídra 4:0. Po prohře
u rezervy Opavy přišly čtyři duely
bez porážky, to se dokonce formou
tří výher a jedné remízy opakovalo
i po Valmezu.
V závěru sice přišla zakolísání
s Lískovcem a Přerovem, rozlučka
s podzimem ale byla vítězná, když
Určice i napodruhé zdolaly Karvinou – díky gólům Vaňka a Rusa 2:0.
Mužstvo se mohlo po celou dobu
opřít o kvalitní obranu podpořenou
výkony Dragona a Nejezchleba
v bráně, dokazuje to pouhých
šestnáct obdržených branek a hned
šestkrát vychytané čisté konto a v
dalších šesti případech pouze jeden
inkasovaný gól.

Krajský přebor:
Kralicím „hoří“ obrana,
Konici útok
Po suverénní cestě Určic do divize má
Krajský přebor Olomouckého KFS
i letos zatím neochvějného vládce.
Před rokem totiž disponoval lídr po
šestnácti kolech dvanáctibodovým
náskokem, nyní mají Kozlovice
na čele třináct zápasů před koncem
devítibodové vedení. To se zrodilo po
sérii přesvědčivých výsledků, neboť
hned šestkrát zvítězili hráči Kozlovic
alespoň o tři branky.
Skalpem vedoucího celku se mohou
chlubit pouze ve Šternberku, tamější
FK totiž doma hned ve druhém kole
vyhrálo 3:0. Poté přišlo pět výher
v řadě, bezgólová remíza s Medlovem, další čtyři výhry a v posledních pěti podzimních duelech tři plné
zisky a dva nerozhodné výsledky.
Aktuálně tak série neporazitelnosti
Kozlovických čítá patnáct zápasů.
Velice příznivě se dlouho vyvíjela
podzimní část i pro hráče Kralic
na Hané. Tým Petra Gottwalda
byl zárukou, že bude padat spousta
branek na obou stranách, dokázaly
to nejen remízy 3:3 v Troubkách
a se Zlatými Horami, ale i výhry
6:3 v Medlově a 4:3 nad Velkými
Losinami či porážky 2:4 na půdě
1.HFK Olomouc „B“, 3:4 v Nových
Sadech. Až do konce září se mužstvu
podařilo pravidelně bodovat a sbírat
výhry doma, poté ale nastalo déle
než měsíční čekání na tříbodový zisk,
během něhož došlo i na tři porážky
v řadě. Návrat zpět přinesly až poslední tři kola, během nichž Kralice
inkasovaly celkem netradičně pouze
tři branky a získaly pět bodů z devíti.
„Cílem bylo umístit se do osmého
místa, takže sedmá příčka je spíše
lepším výsledkem. Hratelná je navíc
třetí až čtvrtá příčka, na níž existuje
minimální bodová ztráta,“ zhodnotil
podzim vedoucí „A“- mužstva Václav Répal s tím, že na jaře se tak
ještě pokusí posunout se trochu výš.
Základem k tomu bude zapracování
na defenzivní činnosti, vždyť hned
v osmi ze sedmnácti případů dostali Kraličtí tři a více branek. Síla
mančaftu naopak tkví v ofenzivě
a nejen díky devíti brankám Josefa
Cibulky a osmi Jaroslava Lehkého
zakončil své účinkování v tomto
kalendářním roce s mírně pozitivním
skóre 38:36.
Ještě větší starosti zavládly v Konici. V létě dlouho nebylo jasné,
kdo zůstane a kdo skutečně odejde, v okresním kole Poháru České
pošty pak skončila cesta Sokola
hned v prvním kole na kopačkách
s nadšením hrajícího Hvozdu.

Mužstvo
S
+/Z V R P
B
FKM Opatovice
14 9 2 3
37:18
29
(8)
TJ Sokol Klenovice na Hané 13 9 1 3
33:18
28
(7)
TJ Štěpánov u Olomouce
14 8 1 5
31:23
25
(4)
TJ Sokol Čechovice
14 7 1 6
27:24
22
(-2)
FC Beňov
13 7 0 6
34:34
21
(3)
SK Slatinice
14 7 0 7
30:30
21
(0)
SK Hranice „B“
14 7 0 7
32:33
21
(0)
TJ Sokol Bělotín
14 6 2 6
20:15
20
(2)
FK Spartak Lipník nad Bečvou 14 6 1 7
18:22
19
(-5)
FK Hlubočky
14 6 0 8
29:44
18
(0)
TJ Soko Dub nad Moravou 14 5 1 8
18:25
16
(-5)
SK Náměšť na Hané
14 3 3 8
27:38
12
(-9)
Haná Prostějov
14 3 2 9
23:35
11
(-10)
Sokol Konice „B“ se odhlásil ze soutěže a je prvním sestupujícím

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
16 – Machač (Beňov), 15 – Tuška (Štěpánov), 10 – Jahl (Čechovice), 9 – Novosad (Bělotín), Vymazal, Prucek (oba Slatinice), 8 – Ferenc (Hranice „B“), Hostaša (Opatovice), Zachar (Štěpánov).

lalo i za cenu pokuty k odhlášení. Do
té doby zvládla domácí remízu 2:2
v derby s Klenovicemi, debakl 0:6
v Beňově, výhru 2:1 nad Dubem nad
Moravou a závěrečné porážky 0:4
s Bělotínem a 0:3 s Opatovicemi.
Tím se její účinkování minimálně do
léta uzavřelo a stala se prvním sestupujícím, současně krajský fotbalový
svaz výsledky Konice „B“ anuloval.
Na opačném pólu se od úvodních
kol prala přibližně polovina startujících a obdoba cyklistického pelotonu se udržela pohromadě až téměř
do konce podzimu. Teprve listopadové zápasy rozhodly, že se mírně
osamostatnily vedoucí Opatovice
společně s druhými Klenovicemi,
jež dělí od sebe pouze jediný bod.
Lepší výchozí pozici do zbyt-


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

Mužstvo
TJ Sokol v Pivíně
SK Lipová
TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Radslavice
TJ FC Kostelec na Hané
FK Býškovice/Horní Újezd
TJ Sokol Mostkovice
Tatran Všechovice
FK Brodek u Přerova
TJ Sokol Plumlov
FK Slavoj Kojetín-Koválovice „B“
TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Haná Nezamyslice

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

a desátého dělí jen čtyři body.
To se ale netýká už Hané Prostějov,
její hráči sledují vše z aktuálně posledního třináctého místa a za čtrnáct
kol sesbírali jen jedenáct bodů. Ty
přinesly překvapivé výhry 2:1 v Opatovicích a 4:1 nad tehdy vedoucím
Štěpánovem, na ně navázaly už pouze
tři body proti Beňovu a nerozhodné
výsledky s Náměští a Bělotínem.
„Naším cílem je zachránit se sportovní cestou. Vzhledem k naší kvalitě,
věku a financím ale asi nemáme na
víc, než abychom hráli o záchranu
I.A třídy. Získali jsme stejně jako loni
jedenáct bodů, ale některé zápasy
jsme mohli odehrát lépe, takže spokojen být nemůžu,“ zmínil trenér i šéf
klubu Daniel Kolář s vírou, že padat
bude pouze jeden celek...

Urputná bitva. Ve III. třídě není po podzimu
nic jasného, postoupit může jak druhá Skalka, tak i třetí Tištín.
Foto: Jiří Možný
sledních sezonách nepadal nikdo
do zdejšího krajského přeboru,
pak by sestupoval pouze poslední,
jímž jsou desetibodové Zlaté Hory.
Na ně tak má Konice poklidný
náskok devíti bodů. Budou-li však
padat dva, čeká ještě tým Romana
Jedličky a Radka Řeháka těžká
šichta, protože Ústí a věčně nepadající Dolany ztrácejí pouze tři body.

I.A třída,
skupina „B“:
Klenovice čeří vodu,
Konice „B“ to zabalila
Nesmírnou vyrovnaností oplývá
letošní ročník I.A třídy. Je to znát jak
na „A“ skupině, v níž Prostějovsko
po dvou sezonách Konice „B“ nemá
svého zástupce, naopak v „béčku“ se
do bojů pustila stejně jako o rok dříve
čtveřice regionálních celků.
Nejkratší byla zápasová prezentace
konické rezervy. Ta stihla odehrát
pouze pět zápasů, poté doplatila na
dlouhodobé potíže klubu s nedostatkem hráčů a vedení oddílu se odhod-

ku ročníku mají ovšem právě
Klenovičtí, ti totiž disponují výhodou jednoho utkání. Na podzim
vybojovali hned devět vítězství
a ještě remízu v Náměšti, s pouhými
osmnácti inkasovanými brankami
jim patří druhé místo i v případě
defenzivy. Na atraktivní souboj
druhého s prvním dojde na konci
dubna příštího roku, první duel pro
sebe vysokou výhrou 6:3 získal jarní
sestupující z krajského přeboru.
Na absolutním čele se chtěli pohybovat i hráči Čechovic a týmu Milana Nekudy se to dlouho dařilo. Po
vysoké výhře 4:0 nad Hranicemi „B“
se dokonce tým z okraje Prostějova
dostal na první místo, po týdenní
pauze způsobené odhlášením
Konice „B“ už ale na své výkony
navázat nedokázal.
Přišly hned tři porážky v řadě s Klenovicemi, Beňovem a Dubem
nad Moravou – dojem spravila až
závěrečná výhra 1:0 nad Bělotínem.
Po ní nastal posun alespoň na
čtvrté místo, ztráta na lídra je ale již
sedmibodová. Zbytek tabulky je
ale nesmírně vyrovnaný, čtvrtého

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

R
1
2
1
1
4
1
3
3
3
3
2
7
1
2

P
5
5
6
6
5
7
6
6
6
6
7
4
9
10

S
32:21
29:21
45:33
22:24
25:17
23:30
31:26
33:30
30:27
24:34
23:22
21:21
13:29
23:39

B
28
26
25
25
22
22
21
21
21
21
20
19
16
11

I.B třída,
skupina „A“:
Regionální celky tvrdí muziku
Úvodních patnáct kol nejjižnější
ze tří skupin nejnižší krajské fotbalové soutěže přineslo nejvíce
radosti celkům z Prostějovska.
Po řadě hubených let se
nečekaně vysoko od úvodních
kol pohybují hráči Pivína, místo
záchranářských starostí se jim
v hlavách mohou rodit myšlenky
na změnu soutěže směrem nahoru. Devět výher a jedna remíza
totiž znamená osmadvacet bodů
a vedoucí příčku mezi čtrnáctkou
celků.
„Překročili jsme vlastní stín a jsme
spokojeni. Současně to ale mohlo
být ještě lepší a je nám líto posledních dvou kol,“ zmínil pivínský kouč
Jaroslav Svozil porážky v Brodku
u Přerova a doma s Vrchoslavicemi.
„V Brodku jsme to měli dobře rozehrané, ale nedali jsme penaltu a dostali
dvě rychlé branky. Holt to ještě není
tak vyzrálý mančaft. A s Vrcho-

I.B třídA O KFS, skUPINA “B”

I.B třídA O KFS, skUPINA “A”

I.a třídA O KFS, skUPINA “b”

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

V kraji pak nejprve přišel debakl 0:4
u nováčka z Medlova, po výhře nad
Litovlí to byly další čtyři porážky v
řadě. To vedlo mimo jiné k odhlášení
„béčka“ z I.A třídy a soustředění se
čistě na jeden mužský výběr, přesto
se posun tabulkou z absolutního dna
dlouho nedařil.
Zlepšování se ale přece jen začalo
postupně projevovat a výsledkem
byly dvě výhry v řadě a celkem
tři zápasy bez porážky. Hráči se
dokázali vypořádat i s některými
zraněními a nutností sehrát duely
proti Kralicím a Zlatým Horám ve
dvou po sobě jdoucích dnech a je z
toho zatím devatenáct bodů, ovšem
při velice negativním skóre 24:38.
Pokud by se situace v divizi vyvinula příznivě a stejně jako v po-

+/(4)
(2)
(4)
(4)
(-2)
(-2)
(0)
(0)
(0)
(-3)
(-1)
(-5)
(-8)
(-10)


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

Mužstvo
TJ Maletín
TJ Sokol Slavonín
TJ Sokol Doloplazy
TJ Doubrava Haňovice
SK Velká Bystřice
FC Hvozd
TJ Sokol Velký Týnec
FC Dubicko
TJ Sigma Lutín
TJ Sokol Kožušany
TJ Sokol Babice u Šternberka
SK Zvole
TJ Sokol Lesnice
SK Červenka

Z V
15 13
15 11
15 9
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 4
15 4
15 4
15 4
15 4
15 3

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

P
0
2
5
5
5
6
6
8
6
8
9
9
11
11

S
71:24
48:23
43:35
39:36
37:33
37:41
35:40
29:43
31:27
35:41
38:48
20:31
25:45
31:52

B
41
35
28
26
24
23
23
19
17
15
14
14
12
10

+/(20)
(11)
(7)
(5)
(3)
(-1)
(-1)
(-5)
(-4)
(-6)
(-10)
(-10)
(-12)
(-11)
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17 – Přikryl (Všechovice), 12 – Holub (Vrchoslavice), 11 – Lacina
(Vrchoslavice), 9 – Dadák (Mostkovice), 8 – Dostál (Lipová), Vymětal
(Kojetín „B“), 7 – Hladký (Plumlov), Bukovec (Tovačov), 6 – Bross (Lipová), J. Přidal (Nezamyslice), Labounek (Pivín), Dolák (Radslavice).

21 – Masopust (Maletín), 17 – Vrba (Červenka), 13 – Drábek (Doloplazy), 12 – Seyfried (Babice), Jurčík (Doloplazy), Zavadil (Haňovice),
10 – Grohar (Dubicko), Přikryl (Haňovice), Michalčák (Maletín), Merten (Slavonín).

slavicemi nás srazil rozhodčí a fůra
neproměněných šancí,“ doplnil.
Hned za záda Pivína se zavěsila Lipová. Tým z dříve třetiligové obce
sice nedokázal po celý podzim podávat vyrovnané výkony a zpravidla
jeden zápas mu vyšel lépe a jeden
hůře, přesto nastřádal dohromady
šestadvacet bodů. Zásluhu na tom
mají nejen tři venkovní výhry, ale
i pět domácích tříbodových zisků.
„Čekal jsem, že budeme mít o čtyři
body víc. Ztrátu zavinily některé
domácí zápasy, zejména remíza
s posledními Nezamyslicemi 1:1
a porážka 1:2 s Brodkem. Pravdou
ale je, že jsme pokaždé museli hrát
do plné obrany,“ zmínil trenér Lipové Pavel Růžička.
Podobně viděl i předváděnou hru,
ani s ní nepanovala stoprocentní
spokojenost. „Vždy se nám nedařilo
to, co jsme si předsevzali. I tak jsme
ale překvapivě nejlepším týmem
venku, tam to nebylo špatné,“ těšilo
Růžičku.
A třetím do party jsou zatím Vrchoslavice. Toto mužstvo se na nejvyšší
pozice dostalo již ve své první sezoně
po návratu z okresního přeboru,
v létě navíc mělo možnost posunout
se o další patro výš. Parta zkušených
hráčů doplněná o několik mladíků
potvrzuje své kvality i tentokrát, byť
se nevyvarovala hned šesti porážek.
Jelikož však Vrchoslavice pouze
jednou remizovaly a zbylých osm
utkání dovedly do vítězného konce,
posunuly se na poslední chvíli zpět
do nejlepší trojice.
„Konkrétní cíle nemáme, jen nechceme hrát o sestup. Spokojenost tu
tedy je, byť to mohlo být ještě lepší.
Zejména herně to špatné nebylo,
chceme totiž předvádět útočnou hru,
ale někdy se nám to vymstí,“ ohlédl
se za odehranými duely lodivod Vrchoslavic Roman Šmíd.
Celá tabulka je ovšem nesmírně
vyrovnaná, a tak jako vedoucí
čtveřici dělí tři body, tak i celky
od pátého do dvanáctého místa
jsou rovněž od sebe vzdáleny
maximálně o jednu výhru.
Vedoucím týmem skupinky o pátou příčku je Kostelec na Hané. Již
tradičnímu účastníkovi I.B třídy
vůbec nevyšel vstup do ročníku
a prvních pět kol znamenalo zisk
pouhých čtyř bodů. Poté se však
mužstvu podařilo vyhrát průměrně
každý druhý zápas a přišly jen dvě
další porážky. Suma sumárum to
tak dává dvaadvacet bodů, tedy
stejný zisk, jaký mají rovněž šesté
Býškovice.
„Na tabulku se nám moc pěkně dívá,
ale je nesmírně vyrovnaná. Jsme
však spokojeni, byť stačilo málo
a byli bychom na opačném pólu. Mít
o tři body míň, tak jsme přibližně
dvanáctí, naopak o tři body víc
a jsme mezi nejlepšími,“ sdělil kouč
Petr Walter, jenž si přeje udržet
současnou pozici a případně ji na jaře
ještě vylepšit.
Na postup ovšem mančaft
nepomýšlí, tak vysoko jeho ambice nesahají. „Tým potřebuje ještě
vyzrát. Do I.A třídy se nehrneme,
vše chce svůj čas. Nechceme ale
oslabovat a všichni hráči by měli
zůstat. Případným příchodům se pak
nebráníme,“ doplnil.
RelativníspokojenostpanujeivMostkovicích, jednadvacet bodů dává
klid do jarních odvet. Týmu se totiž
oproti loňsku podařilo chytit začátek,
v jednu chvíli až pět utkání neprohrál,
a navzdory pozdějším třem prohrám
v řadě zakončil podzim v lepší
polovině.
„Mám smíšené pocity. Něco nám
vyšlo skvěle, se slabšími jsme ale
ztráceli. Někdy vypadali hráči
unaveni, chyběla mi tam větší
bojovnost a nasazení. Vesměs již
nejsou žádní mladíci, starší již
mají rodiny a nesoustředí se jen na

fotbal,“ okomentoval vystoupení
kouč Mostkovic Jiří Kamenov.
Na chvostu skupin, usilujících
o pozici v lepší polovině, se zatím
usadil Plumlov. Mužstvo na jaře
po dlouhých letech sestoupilo z I.A
třídy a prvořadým cílem tak bylo
zejména zabránit pádu o další soutěž
níž, což před tím potkalo Jesenec.
Výsledných dvacet jedna bodů
může dodávat částečný klid, znamená totiž devítibodový náskok na
poslední Nezamyslice a pětibodový
na předposlední Horní Moštěnice.
„Po lehčí obměně kádru se nám
podařila stabilizace, takže můžeme
být spokojeni. Utržili jsme ale čtyři
debakly s pěti šesti brankami, takže
z tohoto pohledu jsem mírně nespokojen,“ mísily se pocity v končícím
kouči Petru Kiškovi.
Nejhůře ze všech se pak na podzim
vedlo fotbalistům Nezamyslic. Tým
zvyklý z poslední doby čeřit vody
v horní polovině tabulky se dosud
neprobral ze zlého snu. Ve druhém
kole sice Haná zdolala Býškovice
3:1, další tři zápasy však prohrála
a dočkala se až po výsledku 4:2 nad
Brodkem.
Zlepšení nepřinesl ani zbytek
kalendářního roku, v devíti zápasech
se urodila pouze výhra Nezamyslic
v derby nad Mostkovicemi a remízy
3:3 s Kojetínem „B“ a 1:1 s Lipovou.
Jedenáct bodů a skóre 23:39 tak znamená čtrnácté místo, navíc s celkem
znatelným odstupem.

I.B třída,
skupina „B“:
Hvozd baví ofenzivní podívanou
Stejně jako v loňském ročníku, tak
i v tom letošním má Prostějovsko
jednoho svého zástupce i v spíše
„olomoucké“ skupině I.B třídy.
Po jednoročním působení Protivanova se do geograficky prostřední
ze tří skupin přihlásil FC Hvozd,
tedy úřadující vicemistr okresního
přeboru.
Tým vedený koučem s divizními
zkušenostmi Karlem Procházkou se
již ve II. třídě prezentoval atraktivní
hrou se spoustou šancí a nastřílených
branek, ne nadarmo se tehdy stal
mužstvem s nejlepší ofenzivou. A na
pětaosmdesát tref ve třiceti zápasech
navázal téměř nezměněný mančaft
i v kraji, důkazem je sedmatřicet
gólů, znamenajících průměr dvě
a půl vstřelené branky. S obranou to
zpočátku tak slavné nebylo a první tři
kola přinesla osmnáct inkasovaných
gólů, pak ovšem nastalo zlepšení, jež se
projevilo dvěma čistými konty a třemi
duely s jedinou obdrženou brankou.
Ve výsledku to tak dělá hned sedm
výher a dvě remízy, celkový součet
třiadvaceti bodů tak i při mírně negativním skóre dělá šesté místo. Jen
o bod výš je přitom Velká Bystřice,
o další dva Haňovice a třetí Doloplazy mají na Hvozd pouze pět bodů
k dobru.
„Je to velké překvapení pro nás pro
všechny. Očekávali jsme bytí o záchranu, ale asi se budeme pohybovat
v klidných vodách,“ líčil optimistickou náladu Procházka.

Přebor OFS
Prostějov:
Na čele se pere Jesenec
s Protivanovem
Podruhé v řadě o šestnácti účastnících se v polovině
srpna rozeběhla nejvyšší
okresní soutěž mužů. Na tým
z výkonnostní II. třídy čekala porce hned sedmnácti kol,
která se díky příznivému počasí podařila v téměř kompletním složení odehrát.
O jeden zápas více tak budou

mít jen v Určicích „B“, Zdětínu, Smržicích a Otaslavicích,
zde začne při mírnější zimě
jarní část již na konci března,
v ostatních klubech pak až na
počátku dubna.
Změnila se hned čtvrtina celků,
když soutěž opustily sestupující
Kralice na Hané „B“ s Výšovice, společně s nimi i postupující
Hvozd a zrušené 1.SK Prostějov „B“. Ty nahradila dvojice
Němčice nad Hanou a Horní
Štěpánov z „trojky“, z I.B třídy
se pak připojil Jesenec i Protivanov. A právě duo se zkušenostmi
z krajských soutěží se zatím usadilo na čele.
Jesenci se vůbec nevydařil
vstup a prohrál 0:1 s Brodkem
u Prostějova, poté už to ale byla
jiná káva. Následovaly výhry
3:1 nad Protivanovem, 4:1 nad
Zdětínem, 3:0 nad Vrahovicemi, 2:0 nad Němčicemi, 5:2
nad Určicemi „B“ i Přemyslovicemi, 3:0 v předehrávce nad
Brodkem, 4:0 nad Čechovicemi
„B“, 2:0 nad Olšany a 8:3 nad
Smržicemi.
Až po deseti výhrách v řadě
došlo na další bodovou ztrátu,
a sice druhou a zatím poslední
porážku. Na výsledek 0:2 z Otinovsi ale daly zapomenout další
tříbodové zisky proti Hornímu
Štěpánovu, Držovicím, Otaslavicím a Hané Prostějov „B“. Na
konci podzimu došlo i na první
dělbu bodů – remízu s Protivanovem.
Jesenci patří kromě bodového zisku a počtu výher v řadě
i další primáty, padesát nastřílených a osmnáct inkasovaných branek nemá konkurenci.
A útočné duo Jiří Tichý, Petr
Tichý vládne tabulce kanonýrů, dohromady obstarali již devětadvacet gólů.
Do pozice vicemistra se povedenou druhou polovinou
půlsezony oděl Protivanov.
V prvních čtyřech kolech sice
hned dvakrát prohrál - doma
s Jesencem i Němčicemi - a po-třetí nebodoval v osmém kole
na trávníku Zdětína, poté ale
následovalo šest výher, remíza,
další výhra a ještě jedna remíza.
Suma sumárum osmatřicet bodů
a druhé místo i v tabulce výher
a porážek i v pořadí vstřelených
a obdržených branek.
Úspěšný podzim prožily rovněž
třetí Olšany, velký skok vzhůru
zaznamenaly také ve čtvrtých
Držovicích a šestém Brodku
u Prostějova, spokojeni mohou
být i ve Vrahovicích, Otinovsi a
Určicích „B“.
Vyrovnanost
mezi
pátým
a osmým celkem se opakuje
i mezi desátým Horním Štěpánovem a patnáctými Čechovicemi „B“, mírně se tomu vymykají jen desáté Přemyslovice
a poslední Otaslavice. Ty naopak zaznamenaly největší propad, vždyť na jaře je pouze bod
dělil od nakonec postupujícího
Hvozdu a nyní šestnáct duelů
přetavili jen do dvanácti bodů.

III. třída:
Skalka opět bojuje o postup
V horních patrech druhé nejvyšší okresní soutěže je situace ještě dramatičtější, než u
své lepší sestřičky. I zde se na
čele sešli dva nováčci, tentokráte ale s odlišným osudem.
Kralické „béčko“ ještě na
jaře bojovalo s okresní elitou a o rok dříve patřilo na
vlastníku k tomu nejlepšímu

z II. třídy, druhá Skalka naopak postoupila ze „čtverky“
až dodatečně díky tomu, že
zbylo místo nejen na vítězný
Plumlov „B“.
Lídr tabulky se dokázal otřepat
z úvodní domácí porážky s Dobromilicemi a dalších šest utkání
vyhrál, po porážce v Krumsíně
přišla pro změnu série pěti vítězných duelů. Tu ukončily až
Mostkovice „B“. Kraličtí však
jako jediní ještě neremizovali,
před zimní pauzou tak ještě získali plný počet devíti bodů ze
závěrečných třech střetnutí.
Úspěšnost Skalky je v mnohém
podobná té kralické, došlo k ní
ale jiným způsobem. Po drtivých
výhrách 8:0 nad Zdětínem „B“
a 13:0 nad Vrahovicemi „B“ se
totiž zrodila prohra v Kralicích.
Ta ale zůstala jediná a od 24. srpna tak hráči Skalky táhnou sérii
čtrnácti utkání bez porážky.
Mezi deset výher se jim vměstnaly i čtyři remízy, ve výsledku
tak ztrácejí z druhého místa přesně dva body. Pokud by ovšem
z I.B třídy nepadal nikdo do
okresu a počet týmů ve II. třídě se
nesnižoval, zajišťovala by i stříbrná pozice postup o soutěž výš.
Jen nepatrně je vzdálený i třetí
Tištín, další třináctka již pravděpodobně do boje o první místo nepromluví, maximálně tím, že by
někoho z favoritů obrala o body.
Velmi dramatická je ale i bitva
o střed tabulky. Páté Výšovice
a osmé Ptení dělí jen tři body, mezi
nimi se nacházejí rovněž šestý Vícov a sedmé Nezamyslice „B“. A
napínavou podívanou slibují i jarní
boje o záchranu. Poslední pozice
dlouhou dobu patřila Bedihošti.
Tamější Sokol totiž poprvé bodoval až v pátém kole, když porazil
Nezamyslice, uprostřed podzimu
pak dokonce prohrál hned pětkrát
v řadě. Vše ale zvrátila závěrečná
výhra 4:1 nad Zdětínem „B“, tyto
tři body z jarní předehrávky odsunuly na chvost právě Zdětínské.
Nic však ještě ani zdaleka není
rozhodnuto, Bedihošť s Plumlovem „B“ jsou vzdáleny na dva
body, Vrahovice „B“ mají o další dva body víc. V neprospěch
Zdětína ale zatím hrají vzájemné zápasy, s Bedihoští již zcela
určitě budou mít jeho fotbalisté
horší bilanci, ve Vrahovicích napoprvé prohráli 0:3 a s Plumlovem remizovali 2:2.

IV. třída:
Kladky neměly dlouho
konkurenci
Pohled na tabulku nejnižší
okresní soutěže nabízel stejnou situaci - s přehledem vedoucí Kladky a za nimi zbytek
startovního pole. I díky tomu,
že úvodních pět utkání sehráli
hráči Kladek doma, měli na
konci září bilanci pěti výher
a skóre 35:0!
Proměna přišla až v následujících kolech. První inkasované góly přivodily porážku 0:2
u rezervy Brodku u Prostějova,
po debaklu 11:1 na účet Tvorovic a vydřenějších třech bodech
proti Biskupicím pak Kladky
podruhé zaváhaly, když podlehly 0:1 Čechám pod Kosířem.
Celkově tak sice poměr branek
51:6 hovoří jasně ve prospěch
týmu z lyžařské obce, co se
ovšem bodů týče druhý Protivanov „B“ ztrácí jen dva body
a Brodek u Prostějova „B“
pouze tři. Další pětice mužstev
v těsném souboji válčí o čtvrté
místo a zbylé trojice o deváté.

PODZIMNÍ TABULKY MUŽSKÝCH SOUTĚŽÍ

II.třídA-PŘEBOR OFS PROSTĚJOV

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

Mužstvo
SK Jesenec
TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Otinoves
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Horní Štěpánov
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Zdětín
TJ Smržice
TJ Haná Prostějov „B“
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Otaslavice

Z V
17 14
17 12
17 11
17 9
17 8
17 8
17 8
16 7
17 6
17 5
17 5
16 5
16 5
17 4
17 5
16 3

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

P
2
3
4
7
6
7
8
5
8
8
9
8
9
9
12
10

S
50:14
44:21
36:23
37:20
34:31
30:33
34:32
27:25
39:36
22:36
26:23
25:38
34:52
20:34
25:47
21:39

B
43
38
35
28
27
26
25
25
21
19
18
18
17
16
15
12

+/(16)
(14)
(8)
(4)
(0)
(2)
(1)
(1)
(-6)
(-5)
(-9)
(-6)
(-7)
(-8)
(12)
(12)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
15 – J. Tichý (Jesenec), 14 – Lofítek (Otinoves), P. Tichý (Jesenec),
13 – Zdráhal (Zdětín), 12 - Hošák (Olšany), 11 – Růžička (Přemyslovice), 10 – Grmela (Protivanov), Preisler (Držovice), 9 – Kaláb
(Otaslavice), Kropáč (Protivanov), Musil (Smržice), Rolný (Držovice),
Studený (Vrahovice).

III.třídA OFS PROSTĚJOV

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

Mužstvo
FC Kralice na Hané „B“
FK Skalka 2011
TJ Sokol Tištín
FC Dobromilice
FK Výšovice
TJ Sokol Vícov
TJ Haná Nezamyslice „B“
FC Ptení
TJ Sokol v Pivíně „B“
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ Sokol Mostkovice „B“
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Vrahovice „B“
TJ Sokol Plumlov „B“
Sokol Bedihošť
TJ Sokol Zdětín „B“

Z
17
17
17
16
16
17
17
17
16
17
16
17
17
17
17
17

V
14
12
12
10
9
8
7
8
6
5
5
5
3
2
3
2

R
0
4
1
2
1
4
5
1
4
5
3
2
4
5
2
3

P
3
1
4
4
6
5
5
8
6
7
8
10
10
10
12
12

S
46:14
59:17
60:25
48:30
42:21
33:23
39:38
41:32
25:24
34:42
25:29
36:40
33:87
34:58
25:72
21:49

B
42
40
37
32
28
28
26
25
22
20
18
17
13
11
11
9

+/(15)
(16)
(13)
(8)
(4)
(4)
(2)
(-2)
(-2)
(-4)
(-6)
(-10)
(-14)
(-16)
(-16)
(-15)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
18 - Konupka (Tištín), 13 – Sekanina (Ptení), 12 - Špaček (Dobromilice), 11 – Mirga (Bedihošť), Vozihnoj (Dobromilice), 10 – Dopita (Nezamyslice „B“), Koukal (Výšovice), Lakomý (Tištín), Nevrla
(Ptení), Spisar (Skalka), 9 – Svoboda (Pavlovice u Kojetína).

IV.třídA OFS PROSTĚJOV

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

Mužstvo
TJ Sokol Kladky
TJ Sokol Protivanov „B“
TJ Sokol Brodek u PV „B“
Sokol Tvorovice
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
FC Morávia Doloplazy
Sokol Ivaň
TJ Biskupice
TJ Sokol Otaslavice „B“
TJ Želeč
TJ Sokol Přemyslovice

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
7
6
5
5
5
4
4
2
2
2

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

P
2
2
1
4
5
5
4
6
6
7
8

S
51:6
33:18
25:19
30:39
28:22
35:30
23:20
22:28
19:36
12:35
14:39

B
24
22
21
16
15
15
14
12
8
7
6

+/(6)
(7)
(6)
(4)
(0)
(3)
(-1)
(-3)
(-7)
(-11)
(-9)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
14 – Křeček (Kladky), 13 – Jozek (Doloplazy), 12 – Navrátil (Kladky), 11 – Kolečkář (Tvorovice), 9 – Klobouk (Brodek u Prostějova
„B“), 7 – Havelka (Čechy pod Kosířem), Nakládal (Doloplazy), Rušil
(Otaslavice „B“), Sekanina (Protivanov „B“), Trávníček (Biskupice).

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
Konečné tabulky podléhají schválení Sportovně-technických komisí
FAČR, Olomouckého KFS i OFS Prostějov.
Statistiky střelců: u MSFL FAČR nezveřejnila oficiální data, čerpáno
ze zdrojů isport.cz; u soutěží O KFS převzaty údaje z ofisport.cz; u
soutěží OFS Prostějov vše schváleno STK a sekretářem p. Peřinou.

fotbalové zpravodajství
www.vecernikpv.cz

Lední hokej
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VSK TECHNIKA BRNO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

0:1

2:1

0:0

Prostějovští hokejisté dvakrát smutnili po samostatných nájezdech

1:0

Branky a nahrávky: 5. Štindl (Látal), 51. Benýšek (Látal, Štindl), 52. Čtvrtníček
(Zábranský), rozhodující nájezd Kozák – 2. J. Jurík (Černý), 32. Polák (Luňák), 47.
Kučera (Antončík, D. Jurík). Rozhodčí: Held – Linhart, Lošťák. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváků: 328.

Sestava VSK TECHNIKA BRNO
Novák (nájezdy Chvátal) – Havíř, Habrovec, Štindl, Klimeš, Zapletal,
Dittrich – Brzobohatý, Bělohlávek, Česnek – Látal, Benýšek, Jurča –
Kozák, Zábranský, Čtvrtníček – Maršálek. Trenér: Roman Kaňkovský.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Jedlička, K
Kořínek,
ř
Švaříček, Veselý,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

Kumstát, Kolibár,
Polák, Malý.

ZRANĚNÝ ŠEBEK si zahraje až v příštím roce
Prostějov – Uplynulý týden Jestřábům příliš radostných zpráv nepřinesl. Prostějovský výběr ukončil svou
sérii neporazitelnosti, když hned dvakrát ztratil dvoubrankové vedení a následně neuspěl v samostatných
nájezdech, ze šesti možných bodů tak získal jen dva
a druhá Poruba se díky tomu zcela dotáhla. Seznam
využitelných hráčů se navíc kouči Petru Zacharovi opět
o jednoho snížil, zranění Davida Šebka (na snímku) z
utkání proti Vsetínu je totiž vážnějšího rázu.
sádru. Pak bude moci začít s rozhýbáváním,“ sdělil smutným hla„David je minimálně do ledna ze sem Zachar. Znamená to tak, že
hry. Má poškozené postranní vazy osmadvacetiletý útočník v nejbližv koleni a na čtyři týdny dostal ších několika týdnech nerozšíří
Prostějov/jim

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

svou dvanáctibodovou bilanci za
pět branek a sedm asistencí a pravděpodobně přijde o dvouciferný
počet utkání.
Už bez něj tak Jestřábi v poslední
třetině promarnili vedení 3:1 nad
Technikou Brno i 2:0 nad Porubou. „Technika hrála jednoduchý
hokej. Když si nevěděli rady, raději vyhodili na zakázané uvolnění.
Byli jsme tak v tlaku a měli šance,
jenže přišla jedna minuta a během
ní nejprve zbytečný faul, pak Brnu
pomohla náhoda,“ popisoval Zachar vyrovnání za pouhých pětatřicet sekund.

Rozhodnout pak mohli jeho hráči
ještě v prodloužení, při početní výhodě však úspěšní nebyli. „Vytvořili jsme si pouze jednu šanci, jinak
to byla katastrofa. Nejsou tam žádné střely, stále někoho hledáme.
To se musí změnit. Možná nám
trochu chybí bojovníci a buldoci,
co by šli jednoduše do brány,“
přemítal při pohledu na technické
typy se smyslem pro kombinaci.
Hlavní kouč je přitom spokojen s
předváděnou hrou, jen mu chybí
větší efektivita a méně zaváhání.
„Prezentujeme se dobrou hrou,
soupeře přehráváme, bohužel

Foto: LHK Jestřábi
se ale dopouštíme zbytečných
faulů a chyb. Je to o hlavách a o
přístupu. Děláme rozbory zápasů,
ukazujeme si na videu jednotlivé
situace, zmínil Petr Zachar jeden z
příkladů, jakým se snaží odstranit
nedostatky.

3 SN
2

HC RT TORAX PORUBA

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
0:1 0:0 2:1 0:0 1:0

Branky a nahrávky: 46. Vrána (Seidler, Peslar), 60. Hruzík, rozhodující nájezd Seidler
– 12. Luňák z trestného střílení, 44. Jurík (Černý, Duba). Rozhodčí: Šutara – Jureček,
Rychlý. Vyloučení: 6:6, navíc Švaříček 10 minut osobní trest. Využití: 1:1. Diváků: 475.

Sestava HC PorubY:
Díky vstřícnosti ze strany všech současných spolumajitelů hokejových Jestřábů přinášíme pohled pod pokličku současného dění
uvnitř prostějovského klubu. Jan Radič se Zdeňkem Zabloudilem
na jedné straně a Michal Tomiga na straně druhé dostali prakticky
identické otázky týkající se nynější situace v druholigovém oddíle.
Podíleli se tak na prvním dílu nové, ale nepravidelné rubriky.

Gleich – Hruzík, Šindelář, Javín, Peslar, Wolf, Slavík, Vajda – Piják,
Zachar, Vaněk, Zuber, Vrána, Seidler, Buček, Chaloupka, Pavlačka,
Videlka, Kilnar. Trenér: Tomáš Sršeň.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Kolibár,
á K
Kumstát
Malý, Polák
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

Jedlička, Kořínek,
Švaříček, Veselý

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

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
22. kolo: VHK Vsetín – HC LVI Břeclav 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Branky: 31.
Blaha (Medřický), 60. Nedvěd. Diváci: 769 * HC Orlová – HC Nový Jičín
3:7 (1:1, 2:2, 0:4). Branky: 5. Szajter (Zientek), 31. Mráz (Pavliš, Štefanka),
40. Plášek (Voznica, Blatoň) – 4. Gebauer (Lehačka), 23. Záhradný (Uhlár,
Kabeláč), 30. Macháček (Heža, Lehačka), 43. Pelikán (Hanák, Uhlár), 49.
Lehačka (Heža), 55. Heža (Kacíř, Gulda), 60. Zedník (Heža, Kacíř). Diváci:
350 * HC ZUBR Přerov – HC Bobři Valašské Meziříčí 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).
Branky: 27. Tomeček (Šťastný D.) – 31. Varga Mir., 37. Matula (Varga Mir.,
Martiník). Diváci: 779 * SHK Hodonín – HC Frýdek-Místek 4:6 (0:2, 2:2,
2:2). Branky: 28. Vrba (Mika, Komárek), 28. Kříž, 48. Miklík (Kučera), 59.
Kuba (Jurásek, Špok) – 4. Slovák (Podešva), 15. Stránský (Ovšák, Ivan), 21.
Sluštík (Krutil), 30. Ivan (Samiec, Podešva), 48. Samiec (Ovšák), 60. Ivan
(Sluštík). Diváci: 930 * HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava 4:2
(2:0, 1:0, 1:2). Branky: 16. Seidler (Vrána), 19. Hruzík (Prokop, Buček), 28.
Vrána (Buček), 46. Buček (Pavlačka) – 52. Kukol (Polok, Vítek), 57. Wolf
(Měch, Galvas). Diváci: 451 * VSK Technika Brno – LHK Jestřábi Prostějov 4:3 po s.n. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0). Branky: 5. Štindl (Látal), 51. Benýšek
(Látal, Štindl), 52. Čtvrtníček (Zábranský), rozh. náj. Kozák – 2. Jurík J. (Černý, Duba), 32. Polák (Luňák), 47. Kučera (Antončík, Jurík D.). Diváci: 328.
23. kolo: VHK Vsetín - HC Orlová 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Branky: 29. Hurtík
(Vaněk), 46. Kajaba (Ambruz) – 3. Badžo (Studený), 8. Pavliš, 59. Sznapka
(Studený, Pavliš). Diváci: * VSK Technika Brno - HC Lvi Břeclav 2:6 (0:2
- 2:3 - 0:1). Branky: 30. Česnek (Zapletal, Bustin), 39. Jurča (Štindl) – 6. Haman (Piskoř, Nedvěd), 15. Kučera (Bartoš, Šaur), 23. Popolanský (Medřický,
Blaha), 26. Popolanský (Höss, Blaha), 27. Procházka (Průdek), 41. Zháňal
(Haman, Piskoř). Diváci: 253 * HC RT TORAX Poruba - LHK Jestřábi
Prostějov 3:2 sn. (0:1 - 0:0 - 2:1 - 0:0). Branky: 46. Vrána (Javín, Peslar),
60. Hruzík (Javín), rozhodující sam. náj. Seidler – 12. Luňák z TS, 44. Jurík
J. (Černý, Duba). Diváci: 475 * SHK Hodonín - HC Slezan Opava 2:3 pr.
(1:0 - 1:2 - 0:0 - 0:1). Branky: 11. Škorík (Kuba), 40. Kříž (Skočovský) –
21. Černý, 30. Wolf (Černý, Měch), 63. Polok. Diváci: 1015 * HC ZUBR
Přerov - HC Frýdek-Místek 6:5 (2:0 - 3:4 - 1:1). Branky: 3. Ditrich (Pala,
Goiš), 17. Blinka (Sedlák), 22. Šťastný D. (Kudělka), 25. Šťastný D. (Ministr),
40. Sedlák (Goiš), 46. Sedlák (Goiš, Osina) – 27. Richter (Podešva), 28. Ivan
(Samiec, Sluštík), 31. Sluštík (Samiec, Stránský), 38. Gogolka (Sluštík, Richter), 55. Ivan (Stránský, Čintala). Diváci: 1035., HC Nový Jičín - HC Bobři
Valašské Meziříčí 1:3 (0:2 - 0:1 - 1:0). Branky: 54. M.Chvostek (Macháček,
Horák) – 8. Deutsch (Martiník), 18. Mar.Varga (Škutchan, Zábojník), 30. Heča
(Hartmann, Mar.Varga). Diváci: Neuvedeno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 23. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
16
12
10
10
10
9
9
7
5
5
5

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

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

3
4
7
7
9
9
11
11
10
13
14
15

111:62
84:51
91:73
72:61
79:70
71:65
74:88
70:76
58:74
61:85
53:95
64:88

52
52
42
40
37
35
32
30
28
23
22
21

Kam příště na 2. ligu - Východ?
24. kolo, středa 4. prosince, 18:00 hodin: HC Orlová - HC Bobři Valašské
Meziříčí, HC Frýdek-Místek - HC Nový Jičín, HC Slezan Opava - HC ZUBR
Přerov, LHK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín, HC Lvi Břeclav - HC RT
TORAX Poruba, VHK Vsetín - VSK Technika Brno (17:30).
25. kolo, sobota 7. prosince, 17:00 hodin: VSK Technika Brno - HC Orlová,
HC RT TORAX Poruba - VHK Vsetín, SHK Hodonín - HC Lvi Břeclav,
HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov, HC Nový Jičín - HC Slezan
Opava, HC Bobři Valašské Meziříčí HC Frýdek-Místek (28.12., 17:00).

ZABLOUDIL

TOMIGA

„Nejde o nákup, ale „Hlavně, aby je člověk sehnal“
zápočet pohledávky“
Před několika týdny se Zdeněk Zabloudil s Janem Radičem stali polovičními
majiteli Jestřábů, stále však marně
čekají na interní materiály popisující
situaci uvnitř prostějovského hokejového klubu. Aktuální prioritou je tak pro
ně provést analýzu hospodaření a fungování klubu za poslední tři roky, poté
by se chtěli zaměřit na zlepšení stavu
mládežnického hokeje. Zásadně pak
odmítají, že by se pokoušeli o ovládnutí
prostějovského hokeje nezákonnou formou, pouze se domáhali svých peněz v
insolvenčním řízení.

Jiří Možný
V jakém stádiu je váš avizovaný nákup padesátiprocentního podílu
LHK Jestřábi o.s?
„Nejde o nákup padesátiprocentního podílu, ale zápočet za pohledávku vůči občanskému sdružení HK Jestřábi Prostějov. Jak
jsme již v médiích uvedli, aktuálně jsme již
padesátiprocentními vlastníky LHK.“
Jak se podle vás rozdělení mezi vícero majitelů projeví v praxi? Co
nového mohou fanoušci očekávat ve fungování celého oddílu?
„Vše je otázkou komunikace a dohod.
Osobně nevidím problém fungování klubu
s několika vlastníky, podmínkou dobrého
fungování je ale naprostá průhlednost hospodaření klubu pro všechny. Co mohou
fanoušci očekávat, je zatím předběžné rozebírat, samozřejmě koncepci máme jasnou,
nicméně zatím vůči nám nebyly splněny
základní podmínky k tomu, abychom měli
jasnější a konkrétní představy o aktuálním
fungování klubu, takže zabývat se vizí do
budoucna je jedna věc, ale podnikat v tomto
směru nějaké kroky stále není bohužel aktuální.“
Jak si spolupráci mezi sebou konkrétně představujete?
„To je otázkou vyjednávání a vzájemných
dohod, bylo by netaktní a předčasné tohle v
současné chvíli rozebírat veřejně.“
Co od dosud stoprocentního vlastníka Michala Tomigy očekáváte?
Jaký by měl být jeho přínos a jaký váš?

„V první řadě očekáváme daňová přiznání a
interní dokumenty klubu, abychom si mohli
jasně analyzovat stav občanského sdružení.
Na základě této analýzy budeme mít jasné
představy o aktuálním stavu klubu a také o
tom, jaký by mohl být přínos jednotlivých
majitelů.“
Na čem musíte přednostně zapracovat, co je aktuálně problémem
číslo jedna?
„Analýza hospodaření a fungování klubu
za poslední tři roky. Bohužel není v naší
moci tohle urychlit. Po sportovní stránce se
jednoznačně musíme zaměřit na znovuobnovení fungování mládeže na Prostějovu
odpovídající úrovni. Nelze ale zahájit tyto
kroky bez perfektní znalosti klubu.“
Jakým směrem se podle vás prostějovský hokej od poslední změny
majitele v roce 2010 ubral?
„Sto lidí, sto názorů! Já ani pan Radič s dosavadním vývojem mládežnického hokeje
spokojeni nejsme a proto jsme se rozhodli
společně se pokusit realizovat naše projekty,
které povedou ke změně ve výchově mládeže a jejího dalšího uplatnění.“
Mohli byste okomentovat, o jaké
zákonné či nezákonné kroky na
ovládnutí prostějovského hokeje se v minulosti z vaší strany jednalo?
„To bychom se také rádi dozvěděli, pokud
někdo bere nárokování si svých peněz v
insolvenčním řízení za pokus ovládnout
prostějovský hokej, tak má moc divokou
fantazii. A pokud jde o nezákonnou formu
ovládnutí prostějovského hokeje, tak nemáme žádnou představu o tom, co konkrétně
tímto nešťastným výrokem bylo myšleno.“
Hodláte veřejnost pravidelně informovat o svých krocích, nebo
půjde o „dělání“ hokeje takzvaně pod
pokličkou?
„Rádi budeme veřejnost a fanoušky prostějovského hokeje informovat o svých
krocích a přinášet jim z hokejového dění
čerstvé informace, nicméně jak jsme již několikrát uvedli, zatím i my jsme již několik
týdnů ve stádiu čekání na zásadní dokumenty a informace, které povedou k zahájení naší aktivní činnosti v klubu.“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
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Prostějov - Přestože se již poněkolikáté kolem jeho osoby sdružují všelijaké spekulace, on nadále zůstává klidný. Jakoby si byl
jistý svým postavením prvního muže prostějovského hokeje. A kdyby jím nebyl, jakoby to nebral za vážnou tragédii. V každém
případě Michal Tomiga je stále předsedou
LHK Jetsřábi Prostějov a trio mocných
bossů nejen z prostředí celého kraje nechává stát za sebou. Ataky na svoji osobu a
řeči, že ztrácí vliv na dění v klubu, bere jako
součást jisté kultury... Podle něj nikdo klub
nekoupil a ani nekupuje.
Petr Kozák

V jakém stádiu je avizovaný prodej padesátiprocentního podílu občanského
sdružení LHK Jestřábi Prostějov?
„Žádný prodej padesáti procent občanského
sdružení se nekonal. Nevím, jak jistý pan novinář
kladl otázky panu Zabloudilovi, ale vstupem do
občanského sdružení se jedinec zavazuje pracovat
ve prospěch klubu, podílet se na činnosti sdružení,
a to rovným dílem. Tak je to dáno ve Stanovách
sdružení. Statutárním orgánem je předseda. Takže
o nějakém odkupu podílu ve sdružení nemůže být
řeč. Prostě se pánové Zabloudil a Radič stali členy
sdružení, aby mohli pracovat, jak slibovali, pro
prostějovský
p
hokej a v jeho prospěch.“
Jak se rozdělení mezi vícero majitelů
projeví v praxi? Co mohou fanoušci očekávat nového ve fungování celého oddílu?
„Já nevím jak fanoušci, ale já jsem očekával větší
pracovní zapojení do ekonomiky a chodu klubu.
Shánění financí, mediální a reklamní podporu, nákup sportovního materiálu pro děti a další nezbytné povinnosti pro chod oddílu. Tak nově vstupující
členové slibovali. Bohužel, po podpisu smluv jsem
o nich už jen četl v novinách a na telefony stejně
tak mě, jako vám již nereagovali, a to ani na SMS
zprávy. Původně přitom byla domluva, že veškeré
sponzorské dary, které přivedou do klubu, budou
mít jasného adresáta a půjdou na platby, které
si odsouhlasíme společně. Místo toho si přečtu,
že požadují audity společnosti, i když byli z mé
strany informování, že v současnosti probíhají v
rámci klubu kontroly na úrovni města Prostějov
a Olomouckého kraje. Po jejich skončení nemám
problém předložit závěrečné zprávy a vyúčtování
klubu.“
Jak si spolupráci mezi sebou konkrétně
představujete?
„Tak jak to jde s panem Luňákem, který se stal
generálním manažerem pro první mužstvo! Jasně
jsme si spolu stanovili pravidla, která dodržujeme
ku prospěchu hokeje. To samé jsem čekal od nových členů sdružení, ale jen jsem se dočkal výtek
kdo, kdy, co a jak udělal v minulosti špatně a jak by
se to mělo dělat dobře... Ale ono se to samo neudělá. Jestli si myslí, že budou očerňovat práci pana
Luňáka a mou, tak to se spletli. Prvně musí ukázat,
jak to myslí vážně s ekonomickou podporou a pak
se můžeme bavit, jak se to má do příštích let dělat!“
Co od svých nových kolegů očekáváte?
Jaký by měl být jejich přínos, a jaký váš?
„Větší pravdomluvnost a spolupráci! A hlavně,
aby je člověk sehnal... Každý člen sdružení musí

mít přínos pro klub. Za tři roky dostal oddíl určitý
řád, ať už co se týče toku financí, tak i spolupráce
s jinými kluby. Od ostatních členů očekávám to
samé. Pracovat na rozvoji klubu a to jak v rovině
ekonomické, tak i v rovině spolupráce mezi oddíly.
Ne se ale zaměřit pouze na jeden klub, ale pracovat
s vícero. To první už tu bylo, že jsme byli farma a
jak
j to dopadlo, všichni víme...“
Na čem musíte přednostně zapracovat,
co je aktuálně problémem číslo jedna?
„Vždy je co zlepšovat. Jak podpora mládežnických týmů, tak jejich hráčské doplnění, větší mediální podpora, reklamy, propagace a podobně.
To ale vše stojí peníze, hokej je prostě dennodenní
práce.“
p
Jakým směrem se podle vás prostějovský hokej od poslední změny majitele v
roce 2009 ubral?
„Při odkupu klubu jsme si dali s kádrem trenérů za
cíl, ukončit odchody hráčů přes nesouhlas klubu
do jiných oddílů bez finanční kompenzace. Stabilizovat týmy a dávat přednost našim hráčům. Když
to vezmu od ´A´-týmu, tak tři roky jsme hráli na
špici s vlastními odchovanci a hráči z okolí. Po
třech letech jsme chtěli změnu, aby to pro diváka
bylo atraktivnější. To se nám snad povedlo a letošní sezona je doposud na výborné úrovni. Co se
týče mládežníků, máme tři hráče v extraligovém
týmu Olomouce, další čtyři ve Zlíně, jednoho ve
Vsetíně, a i tak naše týmy hrají na předních místech svých soutěží. Daří se nám plnit přípravky a
nižší kategorie nábory. Dále dokončujeme jednání
o spolupráci se střední školou, čímž se našim hráčům dostane i možnosti od školky přes základní
školu Melantrichova dojít až k maturitě na SOŠPO v Prostějově. Mohou tak studovat v Prostějově a neodcházet za vzděláním jinam a tím přerušit
spo
port
po
orrt
rto
t
sportovní
činnost.“
Mohli byste blíže specifikovat a okomentovat, o jaké zákonné či nezákonné kroky na
ovládnutí hokeje se ze strany dvojice Zabloudil-Radič jednalo?
„To jsou věci, na které máme a budeme mít asi stále odlišný názor. A to je odkup klubu. Byla prostě
stanovena cena a ta byla zaplacena! Nějaké pozdější věci ve smyslu toho, že chtěl někdo víc a další
dodatky, já nebudu nikdy uznávat. Jsme v právním
státě, a co je ve smlouvě se má plnit, pokud tedy
smlouva je z obou stran dodržena a je po právní
stránce
strránc
án platná.“
án
Hodláte veřejnost pravidelně informovat
o svých krocích, nebo půjde o „dělání“ hokeje
takzvaně pod pokličkou?
„Tady se dělal někdy hokej pod pokličkou?!
Hokej je, myslím si, i když nehraje nejvyšší soutěž,
stále v Prostějově sportem číslo jedna! Tady se o
něm ví úplně vše. Nemůžeme akorát zveřejňovat
věci
věc
ěci
ěc
ci o hráčích, aby nás konkurence nepředběhla.“
Jak chcete okomentovat vyjádření pánů
Zabloudila a Radiče v konkurenčních novinách?
„K takovým blábolům se ani nedá vyjadřovat.
Prvně musí oba pánové vědět o problematice více
a pak se vyjadřovat v médiích. Hokej je každodenní práce a ne se jen zastavit, když jdu kolem...
Chápu, že mají jiné své obchodní aktivity, ale o to
víc pak nerozumím těm jejich vyjádřením! Jen
opakují řeči, které se říkají v pohostinství, a tak se
hokej dělat nedá!“

Lední hokej

Ani Polákův gól na zdolání Techniky nestačil

Brno, Prostějov/jim - Totožnými
výsledky skončily oba soutěžní duely Jestřábů s Technikou.
Prostějovští hokejisté sice na jihu
Moravy odskočili během třetí třetiny až na dvě branky, stejně jako
v říjnovém střetnutí však o svůj
náskok během několika sekund
přišli a opět se muselo za stavu
3:3 prodlužovat. Napoprvé se stal
hrdinou až v sedmé sérii Michal
Černý, v odvetě na brněnském
ledě stačila hned třetí dvojice. Zatímco Michal Černý tentokrát nedal, domácí Jiří Kozák se nemýlil
a zajistil domácím bod navíc.
V hostující sestavě podle předpokladů chyběl zraněný David Šebek,
kouč Petr Zachar tak měl k dispozici
kromě osmi obránců pouze jedenáct útočníků. K Michalu Černému
s Jurajem Juríkem se tak do útočné
trojice přesunul Lukáš Duba.
A právě této formaci se zdařil vstup
do zápasu nejideálněji. Odehrána
byla pouze minuta a půl, když Černý našel od rohu Juríka a čtyřiadvacetiletý forvard se opravdu dočkal
střelecké formy. Když totiž poslal
puk do brankářova protipohybu,
oslavil svou třetí branku v posledních dvou duelech.
Brňané mohli o chvíli později vyrovnat, to by ovšem jeden z jejich
útočníků musel dostat prostor k důraznějšímu zakončení. Domácí však
ve zvýšené střelecké aktivitě pokračovali i nadále a odměna se záhy
přece jen dostavila. Látal poslal puk
Štindlovi. Jenž vymetl horní růžek
Kociánovy svatyně – 1:1.
Rušný hokej se zajímavými akcemi
před oběma bránami pokračoval i
nadále, na jedné straně mohl změnit skóre Luňák, na opačné Látal,
ani jeden z nich však na gólmany
nevyzrál.

Prvním vyloučeným zápasu se
na konci čtrnácté minuty stal Matouš Venkrbec, Jestřábi ale byli
i v oslabení blízko k tomu, aby se
vrátili do vedení. Dokonce se jim
podařilo dostat puk za brankovou
čáru, rozhodčí ale po konzultaci
gól neuznal. Přesilovku si poté vyzkoušeli i hosté, ovšem jen nakrátko, brzy po Zábranském usedl na
trestnou lavici i Duba první třetina
se dohrávala ve čtyřech na obou
stranách.
Úvod druhé třetiny patřil opět
prostějovským hráčům a jejich
aktivitu nezmrazily ani dvě minuty pro Poláka. Hra se poté sice
vyrovnala, byla to ale právě nejčerstvější posila Jestřábů, komu
se podařilo zrušit nerozhodný
stav. Zkušený obránce se totiž
dostal k dorážce Luňákovy střely a připsal si svůj první letošní
druholigový zásah.
Skóre se mohlo velice rychle měnit na obou stranách, ale Kocián se
nenechal překvapit při nahození od
modré čáry, zakončení z úhlu ani
střele z mezikruží, v protilehlé třetině
scházela přesnější přihrávka, aby na
Juraje Juríka zívala prázdná brána.
Umíráček tak stavu 1:2 zazvonil až
v závěrečné dvacetiminutovce. Po
krásné kombinaci se prosadila lajna
Antončík-Belay-Kučera a poslední
jmenovaný navýšil prostějovský
náskok na 1:3. Čtvrtý hřebíček pak
mohli hosté zasadit Technice při
početní výhodě po faulu na Dubu,
nebezpečnější ale byli domácí.

A co se Technice nepovedlo v oslabení, to napravila při přesilovce. Z
trestu Veselého neuběhla ani půlminuta, když ho zpět na střídačku
poslal po závaru Benýšek, jen o pětatřicet sekund později se Brňanům
dokonce podařilo vyrovnat. To když
Zábranského střelu dotlačil do brány
Čtvrtníček.
Jestřábi navíc nabídli svému soupeři další přesilovou hru, s ní však
domácí opovrhli a odpověděli také
brzkým faulem. Přesto mohli všechny tři body zůstat na jihu Moravy, to
kdyby Látalovi vyšel při samostatném úniku blafák. Nestalo se však a
došlo tak na prodloužení.
První mečbol dostali hned na konci
jednašedesáté minuty hosté. Domácí Štindl totiž musel strpět trest
za technický přestupek a Jestřábi
dostali dvouminutovou výhodu čtyř
proti třem. Naložili s ní ale mizerně,
jediné ohrožení připravil Černý pro
Juríka, tomu se ale zakončení nepovedlo. Již za vyrovnaného počtu
hráčů neuspěl ve velké šanci ani Antončík a došlo na nájezdy.
Začínali domácí, ale Jurča ani Havíř se svými pokusy neuspěli. Obdobně se na druhé straně vedlo i
Venkrbcovi s Coufalem a rozuzlení
tak přinesla až třetí série. Kozákovi
se zdařila klička do forhendu, zatímco hrdina prvního vzájemného
souboje Černý neuspěl. Jestřábi se
tak museli spokojit jen s jedním
bodem a vědomím, že vzájemná
bilance je po polovině soubojů naprosto vyrovnaná.

ROMAN KAŇKOVSKÝ – VSK Technika Brno:
„Klukům patří velké dík za výborně odpracované utkání. I přes hodně okleštěnou sestavu duel zvládli, odmakali ho a za to jim gratuluju. Podali fantastický
výkon a také se k nim přiklonilo štěstí. Výhry si velice vážíme.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Neodehráli jsme špatné utkání, bohužel jsme se porazili sami díky
vlastním chybám. Technika jich dokázala využit a potrestat je. Z naší
strany tam byla nemohoucnost v zakončení a také velká nedisciplinovanost.“

Jak prohospodařit dvoubrankové vedení,

lekce druhá a další ztráta...
Poruba, Prostějov/jim – Drama
až do posledního okamžiku
nabídl souboj prostějovských
hokejistů a domácí Poruby
o to, kdo bude po víkendu
v čele východní skupiny druhé
ligy. Lepší výchozí pozici měli
Jestřábi, jimž stačilo k uhájení
vedoucí příčky jakkoli bodovat,
to se jim také podařilo. Zpět na
Hanou se vrátili právě s jedním
bodem po prohraných nájezdech, ovšem s vědomím, že
k plnému zisku chybělo velmi
málo. Tentokrát ani ne minuta
řádné hrací doby...
Jestřábi přišli ve středu o svou sérii
neporazitelnosti, která se zastavila
na sedmi zápasech, svou bodovou
šňůru ale v Brně protáhli již na deset
střetnutí. O jedenácté pokračování
se pokusili ve Slezsku a o krok blíž
k tomu měli od poloviny dvanácté
minuty, kdy se z trestného střílení
prosadil Lukáš Luňák.
V předešlých pěti zápasech neztratila Poruba ani bod, při posledním měření sil navíc v Prostějově
zvítězila bez inkasované branky
3:0. První vzájemné střetnutí ale
doma prohrála výrazným rozdílem
a to druhé mohlo jít ve stejných
šlépějích, kdyby Antončík místo
tyčky měl o trochu víc štěstí. A to
navíc Jestřábi mohli jít do vedení již
dříve zásluhou Michala Černého,
zkušený útočník se při vlastním oslabení dostal až před Gleicha, ten si
ale se všemi třemi pokusy poradil.
Mírnou komplikaci způsobil svým
vyloučením na dvě plus deset minut
za úder do oblasti hlavy a krku Filip
Švaříček, hosté se ale ubránili a na
přelomu první a druhé třetiny dostali sami možnost početní výhody.
V ní se ani jim nepodařilo skórovat

a na skutečně podstatné okamžiky
se čekalo až do poloviny střetnutí.
Krátce po sobě putovali na trestnou lavici Kolibár s Antončíkem
a Porubě se naskytla příležitost
dvojnásobné přesilovky, byly
z toho ale pouze tyčky. Nejprve
Kociána zachránila branková konstrukce po střele Peslara, jen o pár
sekund později i při pokusu Bučka.
Na opačné straně kontroval až
v samotném závěru druhé dvacetiminutovky při přečíslení Kučera,
Gleich ale dokázal puk vytěsnit.
Jednobrankové vedení tak platilo až
do začátku poslední třetiny, kdy ho
ještě zvýraznil při přesilové hře a po
akci Duby s Černým Juraj Jurík. Již
před tím navíc Dubu vychytal Gleich a Polákovu střelu zastavila tyčka.
Jenže z výraznějšího náskoku
se prostějovští hráči neradovali
dlouho. Domácí dokázali brzy
odpovědět, taktéž při početní
výhodě se prosadil Lukáš Vrána.
Stačilo jim na to jen pět sekund od
potrestání Černého, když vyhráli
buly, vystřelili a stačili i dorážet.
Stav 1:2 platil ještě dlouhé desítky
sekund a zdálo se, že prostějovští
hráči odskočí svému soupeři
na čtyři body. Činili se totiž oba

brankáři a skóre tak zůstávalo až do
šedesáté minuty neměnné. Domácí
si ovšem na počátku poslední
minuty vzali oddechový čas, sáhli
ke hře bez brankáře a Lukáš Hruzík dokázal osmatřicet sekund před
koncem po závaru srovnat na 2:2.
Stejně jako ve středu tak šli Jestřábi
do prodloužení, stejně jako proti
Technice v něm dostali možnost
přesilovky čtyř proti třem. Početní
výhoda se jim sice povedla lépe, gól
z ní ale opět nebyl. Pouze Jiří Polák
trefil tyčku a Lukáš Luňák boční síť,
muselo se tak jít do nájezdů.
Začínali Prostějovští, Luňák ale na
úvod nedal. Seidlerovi se naopak
zadařilo a domácí byli vepředu.
Ve druhé sérii neuspěli Kučera
ani Vrána a ve třetí tak musel Venkrbec dát. Podařilo se. A jelikož
Buček neuspěl, pokračovalo se dál,
jen v opa-čném pořadí. Podruhé se
tak rozjel Petr Seidler a opět si věděl
rady, naopak Matouši Venkrbcovi se
tolik nevedlo...
Dovednostní soutěž tak i díky
bývalému Jestřábovi Michalu
Gleichovi v bráně zvládl lépe
celek Poruby a oba týmy se v tabulce druhé ligy srovnaly na dvaapadesáti bodech.

ROMAN KOTALA - asistent HC RT TORAX Poruba:
„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.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„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.“

Kumstát vede hodnocení plus/minus

Praha, Prostějov/jim – Letošnímu ročníku hokejové
extraligy zatím vládne tým
pražské Sparty a projevuje se
to i na individuálních statistikách. Nejlepším střelcem
i nejproduktivnějším hráčem je
Petr Ton, mezi asistenty vládne
Jaroslav Hlinka a na čele jedné
kolonky je i jejich spoluhráč
a prostějovský odchovanec Petr
Kumstát.
Čerstvě dvaatřicetiletý útočník stihl
za úvodní polovinu základní části
deset branek, z toho dvě vítězné, dvě
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při přesilovce a jednu při oslabení.
Dále nasbíral dvanáct asistencí, šest
trestných minut, šest vyhraných
vhazování a vyslal téměř pět set sedmdesát střel. Mimo to byl účasten
šestadvaceti vstřeleným a jen pěti
inkasovaným brankám.
A právě díky bilanci +21 je
několikanásobný český reprezentant a vítěz nejvyšší domácí soutěže
s Karlovými Vary na čele tohoto
ukazatele. Nutno podotknout,
že do úvodní desítky se nedostal nikdo jiný než zástupce právě
holešovického klubu.

Foto: Internet

Ve středu přijedou tápající „Drtiči“

Prostějov/jim – Po úvodní
čtvrtině patřilo hodonínskému
týmu třetí místo s minimální
ztrátou na druhou Porubu a
první Prostějov, o dvanáct kol
později se situace poněkud
změnila. I nyní jsou sice „Drtiči“
na třetím místě, ovšem třikrát
v řadě prohráli a za vedoucím
duem zaostávají už o deset bodů.
Dosud poslední bodový zisk přidali
Jihomoravané na své konto 20.
listopadu proti Novému Jičínu,
výsledkem 4:2 se ale uzavřela je-

jich sedmizápasová šňůra výher.
Po ní zahájil jarní finalista skupiny Střed zcela opačnou bilanci,
prohrál 2:3 ve Valašském Meziříčí
a v uplynulém týdnu doma 4:6 s
Frýdkem-Místkem a 2:3 s Opavou.
Nástupcem Vladimíra Stejskala v oddílové produktivitě je v
Hodoníně Martin Špok, stihl již
šestnáct branek a čtrnáct přihrávek,
krok s ním drží sedmadvacetibodový Zdeněk Jurásek, jen o
kousek zpět jsou Pavel Kříž s Petrem Pešem.

Prostějov a Hodonín se v uplynulém ročníku střetly již dvakrát
a v obou případech se zrodilo
jasné vítězství Jestřábů. Nejprve na
hanáckém ledě 5:0, když domácí
své branky rozdělili do všech tří
částí a Ondřej Kocián si vychutnal
jednu ze svých dvou letošních vychytaných nul.
I poblíž hranic se Slovenskem se
zrodily tři body pro vedoucí celek
tabulky, tehdy po výsledku 6:2. Při
obnovené premiéře Petra Zachara
v roli hlavního kouče neponechali

hosté nic náhodě a zejména smrští
ve druhé části rozhodli o tom, že se
o body nepodělí.
Jedinou kaňkou zápasu tak bylo, že
ho nemohli na vlastní oči sledovat
všichni fanoušci Jestřábů, jejich
plánovaný velký vlakový zájezd se
neplánovaně protáhl a pořadatelé
velkou část z nich na stadion, i přes
zakoupený lístek, nepustili.
Třetí vzájemné střetnutí se
uskuteční ve středu 11. listopadu
od 18 hodin a výhodu domácího
prostředí budou mít opět Jestřábi.

V sobotu je tu již třetí derby
Prostějov/jim – Nejsledovanějšími duely pro fanoušky
Prostějova jsou ve druhé lize
pravidelně souboje s Přerovem.
Oba dva dosavadní soutěžní
zápasy mezi těmito mužstvy
dospěly až do prodloužení,
v sobotu od 17 hodin se pak na
přerovském zimním stadionu
uskuteční třetí.
Zubři sáhli v uplynulém týdnu
k výměně na trenérském postu, kdy
Pavla Sedláka nahradil na pozici
hlavního kouče Vladimír Koča-

ra. A projevilo se to pozitivně, po
šesti porážkách ze sedmi utkání
přišla sobotní výhra 6:5 nad Frýdkem-Místkem. Domácí hráči sice
ztratili vedení 4:0, přesto si znovu
vytvořili náskok, který již nepustili.
Po celý listopad se přerovský
tým trápil především v útoku,
čtyřikrát totiž dosáhl jen na jednu
branku, jednou na dvě a dvakrát
na tři. To se projevilo i na pohybu tabulkou směrem dolů a Přerov tak momentálně bojuje spíše
o páté až osmé místo, na čtvrté

místo Opavy, zaručující lepší
vstupní pozici do play off, ztrácí
pět bodů.
Nemohoucnost v ofenzivě se projevila i na hráčské produktivitě, nikdo
se totiž zatím nedostal nad dvacet
bodů a nejpilnějšími sběrači jsou se
sedmnácti body útočníci Jiří Goiš
a Zdeněk Sedlák, šestnáct bodů přidal obránce Radomír Pala.
V úvodním vzájemném měření sil se
oba týmy střídaly ve vedení a díky útokům Černý-Šebek-David Jurík a Stejskal-Luňák-Venkrbec nakonec puto-

valy dva body do Prostějova. Ve třetí
minutě nastavení o tom rozhodl nyní
zraněný Vladimír Stejskal.
Druhéderbymělojinýprůběh.Jestřábi byli prakticky po celé utkání o jednu až dvě branky vpřed, hostům se
ale nejprve v pětapadesáté a posléze
i v šedesáté minutě podařilo vyrovnat a hrdinou duelu se tentokráte stal
bývalý prostějovský obránce Tomáš
Vlček, jemuž se podařilo v pětiminutovém nastavení vstřelit vítěznou
branku. Zatím tak platí, že úspěšnější byl vždy hostující výběr.

Vykoukal se funkce chopí tento týden Kevin Rozum
Prostějov/jim, pk - Prostějovský
hokejový klub získal výraznou
posilu do managementu „A“-týmu. Druholigové mužstvo, skládané za jediným cílem, kterým
je postup do vyšší soutěže, bude
z kanceláře řídit bývalý vynikající
obránce a reprezentant Jiří Vykoukal. Ten již Jestřábům externě
vypomáhal v roli mentálního kouče a asistenta trenéra. Této pozici
se nyní bude věnovat více než
doposud, navíc se oficiálně stal
sportovním manažerem LHK
Jestřábi.
„Naše spolupráce se výrazně
rozšířila a bude s týmem každý
den. Jirka byl jedním z nejlepších

obránců extraligy a v obraně máme
stále co zlepšovat. Teď jsme ji posílili personálně o zkušené hráče, takže
vznikl částečný přetlak, mladším ale
chybí taktické myšlení,“ potvrdil
informaci a objasnil její původ Jaroslav Luňák, generální manažer
„A“-mužstva prostějovského oddílu,
který i současně naznačil, co si od tohoto tahu slibuje. „Setkání jedenkrát
týdně bylo pro vysvětlení taktických
povinností nedostatečné, proto bude
mít Jirka nyní na hráče více času.“
Dosavadní sportovní manažer Petr
Zachar neočekává, že by se pro
něj něco výrazně změnilo, když se
nyní bude moci soustředit čistě na
trénování. „Mužstvo je již složeno
a manažerské práce teď už moc není,
myslím si, že změnu nepocítím,“
zmínil hlavní kouč vedoucího týmu
tabulky.

pomohl juniorům

Foto: lhkjestrabi.cz
Jiří Vykoukal strávil uplynulý
týden v zahraničí, kam se mu
Večerník nedovolal. Do práce
v Prostějově by se měl ale zapojit již v nejbližších dnech a již ve
středu by měl stát na střídačce ambiciózního mužstva, které ztratilo
náskok na čele druholigové tabulky. Rozhovor vám přineseme
v některém z nejbližších možných
čísel.

Prostějov/jim – V bráně „A“-týmu Jestřábů zatím Kevin
Rozum příliš šancí nedostal
a zachytal si jen v jednom
přípravném a necelém jednom
soutěžním zápase, tréninky
s muži si tak zpestřil i zápasem
s prostějovskými juniory. Dvacetiletý kmenový hráč Zlína
naskočil do utkání proti HCM
Warrior Brno a podílel se na
výhře 6:2.
Společně s mladým gólmanem
přispěli ke třem bodům a potvrzení šestého místa ve východní skupině druhé nejvyšší
juniorské soutěže i další dva
mladíci, kteří mají zkušenosti
s jestřábím „áčkem“ - obránci
Marek Kaluža a Adam Arnošt.

Jestřábci zdolali i Slovan Bratislava a útočili na zlato

Prostějov/jim – Jeden tým
z Čech, dva ze Slezska, tři
z Moravy a dva ze Slovenska se
v Prostějově zúčastnily historicky
druhého ročníku mezinárodního
předvánočního turnaje třetích
tříd. Celkovým vítězem klání se
stala neporažená hokejová akademie z Trenčína, ještě větší aplaus
ale sklidil domácí výběr, jenž
v nabyté konkurenci dokázal
vybojovat stříbrné medaile.
Nechybělo navíc mnoho a mohlo
z toho být i zlato.
„Proběhlo to velice dobře, mladíci
ani trenéři se rozhodně nemají za co
stydět. Lukáš Majer odvedl velký
kus práce a jsme rádi, že jsme mohli
jako 'A'-tým pomoci,“ sdělil krátce po
turnaji generální manažer jestřábího
„áčka“ Jaroslav Luňák, jenž nad
celým kláním převzal záštitu.
Prostějovské družstvo vedené
Lukášem Majerem a Jiřím
Mlčochem si v základní skupině
dokázalo poradit s Orlovou 4:0,
Slovanem Bratislava 7:0 a Bílými
Žraloky z Uherského Brodu 13:0,
bez jediné inkasované branky tak
prošlo do souboje vítězů obou
čtyřčlenných skupin.
„Gólman chytal skvěle a podržel
nás, nutno přiznat, že mužstva ve
skupině neměla tolik sil v útočné
fázi. Nejvíce nám dala zabrat ráno
Orlová, podařilo se nám zvítězit
ubojovanou obrannou hrou a dobrým výkonem brankáře,“ poznamenal k tomu hlavní kouč.
Výsledky „béčka“ znamenaly, že
se ve finále jejich soupeřem stal
taktéž neporažený Trenčín. Ten si ve
skupině poradil s Opavou, Soběslaví
i Kometou Brno. Bitva o pohár pro

Téměř zlatí. Domácí výběr LHK Jestřábi Prostějov dokázal projít až do finále.
celkového vítěze tak slibovala velké
drama a na to skutečně došlo. Hned
třikrát měli blíže k triumfu domácí,
kteří vedli 1:0, 2:1 a po trestném
střílení i 5:4, hostům se však
v závěrečných čtyřech minutách
podařilo skóre otočit a hlavní cena
tak za jásotu hráčů ve fialovo-žlutém
zamířila na východ.
„Na začátku jsme dali branku
a dlouho se to drželo na jednobrankovém odstupu, opět nás
podržel gólman. Prohrávali jsme
sice i 2:4, ale během chvilky jsme to
otočili. Trenčín měl sice slabou obranu, ale neskutečnou sílu v útoku,
což potvrdil sedmi brankami. My
jsme pak doplatili na nevyrovnanost
a nekompletnost týmu. Oni měli tři
silné trojky, my jen dvě,“ zhodnotil
finále Lukáš Majer.

S celkovým vystoupením i organizační stránkou však u něj
převládala spokojenost, vše se
podařilo na výbornou. „Druhé
místo je obrovským překvapením
a velkým úspěchem, dokázali
jsme i v takto velké konkurenci
vzdorovat. Letos jsme si na organizaci dali víc záležet, měli jsme tu
i doprovodný program a dýdžeje.
Chtěl bych vyzdvihnout i kolegy,
kteří mi se vším pomohli. Ať je
to komentátor Petr Ejem, můj
asistent Jiří Mlčoch, pan Jelínek
s panem Dohnalem a ze zástupců
rodičů Radim Fiala,“ zmínil s tím,
že se podařilo zúročit zkušenosti
z předešlého roku.
Radost ze stříbra převládala i u nejlepšího gólmana turnaje Ondřeje
Kudláčka: „Medaile je dobrá. Mohli

Foto: Jiří Možný

jsme být sice první, ale druhé místo
je také krásné. Nějaké chyby tam
byly, ale chytalo se mi velice dobře.“
A obdobně se na vše díval i jeho
spoluhráč Tomáš Holub. „Z druhého místa mám radost, ovšem
faktem je, že jsme mohli skončit
i první. Hrálo se mi dobře a dal jsem
i jeden gól, mohlo jich být ale ještě
víc,“ svěřil se bezprostředně po
závěrečném ceremoniálu.
Naopak mírné zklamání připravily
pořadatelům výběru Komety Brno
a Slovanu Bratislava, které se
umístily až na samotném chvostu
výsledkové listiny. „Překvapilo
mě to, možná se to ale dalo trochu
čekat. U třeťáků je to tak, že menší
kluby mají mládež kvalitnější než
ty větší, od obou jsme ale čekali
víc,“ připustil Lukáš Majer.

Výsledkový servis mezinárodního turnaje 3. tříd:
LHK Jestřábi Prostějov: Ondřej Kudláček – Tomáš Holub, Samuel Fiala, Samuel Grulich, Dominika Pospíšilová, Jaroslav Jelínek,
Lukáš Kubík, Tomáš Dohnal, Daniel Florýk.
HC Slezan Opava: David Schwan – Jakub Kalužík, Tadeáš Kalužík, Michal Činčala, Daniel Janeček, Maxim Vehovský, Štěpán
Kršík, Tomáš Vavrečka, Tomáš Wendelín.
HC Orlová: Denis Irgl, Martin Hamrozi – Matyáš Mlýnek, Jakub
Frýda, Jan Wita, Jiří Lerch, Michal Vadovič, Jan Kůrka, Vojtěch
Pail, Václav Pail, Patrik Irgl.
OLH Spartak Soběslav: Daniel Jansa – Marek Bouška, Matěj
Gajdolín, Matěj Lang, David Petrásek, Filip Petrásek, Matyáš Říha,
Viktor Špaček, Jakub Tourek, Jakub Mareš.
HC Slovan Bratislava: Christian Badalov – Marcus Dobi, Tomáš
Konečné pořadí turnaje:
Ozaniak, Tomáš Krákovič, Martin Beško, Patrik Mihál, Tobias To1. LB – Hockey Trenčín, 2. LHK Jestřábi Prostějov, 3. HC Slezan koš, Vojtech Váry, Richard Přibaň.
Opava, 4. HC Orlová, 5. OLH Spartak Soběslav, 6. HC Slovan Bra- HC Kometa Brno: Martin Konečný – Filip Prokreš, Michal Netislava, 7. HC Kometa Brno, 8. HC Bílí Žraloci.
kvapil, Richard Dolák, Lukáš Konečný, Ondřej Kavický, Patrik
Křípal, Filip Pivoňka, Jan Jakub Juraň, Jakub Kozlík, Martin FolSoupisky účastníků:
warczny.
Hockey Academy Trenčín: Ladislav Bohuš – Jakub Chovanec, Lukáš HC Bílí Žraloci: Daniel Tomašík – Jan Chromý, Václav Pešák,
Fursten – Tomáš Behan, Jožko Kukos, Adam Sabatka, Samuel Honzek, Do- Vojtěch Šobáň, Martin Slabiňák, Vojtěch Koníček, Milan Zámečminik Ollé, Milan Jobek, Matúš Vojtěch, Jakub Chromiak, Matej Bubeník.
ník, David Horenský, Matěj Vítek, Ondřej Moštěk.
Skupina „A“: 1. LHK Jestřábi Prostějov 6 bodů/skóre 24:0 (- Orlová 4:0, - Bratislava 7:0, - Žraloci 13:0), 2. HC Orlová 4/12:8 (- Bratislava 5:2, - Žraloci 7:2), 3. HC Slovan Bratislava 2/4:13 (- Žraloci
2:1), 4. HC Bílí Žraloci 0/3:22.
Skupina „B“: 1. LB – Hockey Trenčín 6/34:6 (- Opava 13:5, Soběslav 7:1, - Brno 14:0), 2. HC Slezan Opava 4/34:26 (- Soběslav
11:9, - Brno 18:4), 3: OLH Spartak Soběslav 2/15:18 (- Brno 5:0), 4.
HC Kometa Brno 0/4:37.
O 7. místo: Kometa Brno – Bílí Žraloci 5:3.
O 5. místo: Slovan Bratislava – Soběslav 0:7.
O 3. místo: Opava – Orlová 13:0.
Finále: Trenčík – Jestřábi Prostějov 7:5.

Basketbal

Prostějovští basketbalisté zvládli dvě specifická utkání v Ostravě a proti Pardubicím

61 NH OSTRAVA
79 ORLI PROSTĚJOV

V nominacích na All-Star Game ORLI zatím chybí

poločas: 34:47
čtvrtiny: 22:20,12:27, 20:19, 7:13
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

37/17:50/25
6:8
10/9:8/5
31:36

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

10:15
17:16
7:9
18:13

Rozhodčí: Matějek, Kapl, Kapaňa.
Diváci: 960
Mitchell Číž Adam 19, Alič Admir 11, Willman Joseph Victor 11, Pelikán
Rostislav 10, Stehlík Jan 5, Jurečka Luděk 3, Ruach Tut 2, Veselý Lukáš
0, Zbránek Filip 0

Sestava a body Prostějova:
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94
74

Trenér: Zbyněk Choleva

8
5
5
0
0

43/26:47/25
7:6
28/21:7/6
35:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:14
16:23
7:7
17:21

Rozhodčí: Paulík, Matějek, Kapaňa
Diváci: k

Sestava a body Prostějova:
22
18
14
122
9

Ostrava, Prostějov/lv - S ohledem na dřívější venkovní
utkání prostějovských Orlů
a nevyzpytatelný výkon od
ostravského celku, byl osud
čtrnáctého ligového kola
nejasný. Přesto se Orlům
podařilo zvládnout úvodní
nápor domácích a ve druhé
periodě převzít iniciativu.
Série 9:0 a celkové vítězství
v této části 27:12 znamenalo rozhodující náskok před druhou
půlí. V ní už hosté soupeři příliš
nedovolili a odvezli si vítězství v
poměru 79:61.

V samotném úvodu zápasu
to byli spíše domácí, kteří
udávali tempo. Díky triu Číž
- Pelikán - Alič se soupeř držel
ve vedení, které bylo maximálně
pětibodové. V závěru této fáze
se ale Hanáci dostali na rozdíl
jediného koše a hned v úvodu
následující periody skóre otočili.
Tříbodová střela Bohačíka
nastartovala Orly k daleko
lepšímu výkonu, než tomu bylo
v úvodní části a výsledkem
bylo dvouciferné vedení 37:27.
Orli následně tento náskok ještě
zvýšili. Úspěšné střely z delší
vzdálenosti přinesly poločasové
skóre 47:34. Klíčová byla
především 19. minuta. Domácí
dvakrát po sobě ztratili míč a za
chyby zaplatili rychlými osmi
inkasovanými body.

Sympatické vedení se po změně
stran rychle dostalo na osmnáct
bodů a pak začalo kolísat.
Soupeř měl ještě snahu vývoj
duelu otočit. Hostující sestava ale
udržela klid v rozehrávce a stále
držela pohodlný odstup. Nejvíce
Ostrava zahrozila v závěru. Po
střele Aliče snížila na 54:64.
V tu chvíli zaúřadovali pivoti, kteří
využili několik dobrých pozic.
Vzápětí se dvakrát po sobě trefil
z trojkové pozice Bratčenkov a
Nová huť už nenašla sílu na větší
odpor. Téměř polovinu bodů obstarali podkošoví hráči, kteří dokonale využili absenci domácího
Folkera. K tomu navíc vymazali
rozehrávače Ruacha, který dal
pouze dva body a v koeficientu
užitečnosti skončil v záporných
číslech.

Prostějov/lv – Pomalejší start
a bezproblémový závěr zápasu absolvovali basketbalisté
Prostějova v duelu proti Pardubicím. Domácí ve šlágru
15. kola vyhráli 94:74 a pojistili si druhé místo v tabulce.
Vstup do střetnutí Orlům příliš nevyšel. Rychle prohrávali 3:9 a po první čtvrtině
ztráceli na Východočechy
šest bodů. Neřadilo se jim ve
střelbě a trápily je ztracené
míče. Do přestávky se hosté
dostali do útoku po chybách

Hanáků hned v jedenácti případech a především proto
vedli ve 14. minutě 30:18.
Velkou ztrátu začal stahovat úspěšnou trojkou Slezák, pak se trefili Bohačík
a Nečas a v závěru poločasu
se Orli přiblížili až na rozdíl
dvou bodů. V poslední minutě ale Pardubice opět mírně
odskočily na 36:41 z pohledu
domácí sestavy.
Přestávka Orlům pomohla.
Zrychlili přechod do útoku
a zpřesnili přihrávky. Soupeři,
který nastoupil bez Muirheada
a Čarneckého, začaly navíc
docházet síly. Přesto ještě na
začátku 27. minuty hosté vedli
52:48 a drželi naději na úspěch.
O tři minuty později už ale bylo

všechno jinak. Trojky Slezáka
a Bohačíka a důrazně zakončené útoky Švrdlíka přinesly
rozhodující obrat. Po sérii 20:6
se Orli dostali do pohody a deset minut před koncem vedli
70:58.
Závěr se odehrával v naprosté režii Prostějova. Před
největší návštěvou sezony si
hráči poslední minuty užívali.
A dokázali přidat dalších čtyřiadvacet bodů. Tahouny Orlů
byli především Slezák, Švrdlík a Nečas, autor málo vídaných osmi asistencí. Pardubice se už nedokázaly chytit
a jejich výkon měl sestupnou
tendenci. Také proto se rozdíl
ve skóre nakonec zvýšil až na
dvacet bodů.

BK JIP PARDUBICE

poločas: 36:41

Sleezák Pavvell
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„Trošku hlasování připomíná
anketu Zlatý slavík. Rozhoduje
popularita a počty fanoušků, kamarádů nebo v případě vysokoškoláků-spolužáků,“ říká trenér
Orlů Zbyněk Choleva. „Rozhodně máme v našem týmu hráče,
kteří by si nominaci zasloužili.
Mají vysokou kvalitu a nominace
do takového utkání by jim slušela,“ dodal Choleva.
Celou řadu sezon exhibiční zápas nabízel duely hráčů

z české elitní soutěže. Model
Východ - Západ byl loni změněný. Po dohodě s vedením
polského svazu v loňském roce
proti sobě poprvé nastoupila
mužstva dvou zemí a v tomto
měření sil se bude pokračovat
i v Pardubicích.
„Je to rozhodně dobrý krok. Při takových zápasech jde pochopitelně
především o propagaci basketbalu. Duel výběrů české a polské
ligy je však současně také prestižní záležitostí. Má tak další náboj,“
tvrdí Choleva.

V hlasování na české straně zatím
dominují Levell Sanders, Luboš
Bartoň, Corey Muuirhead, Radoslav Rančík a Travis Nelson.
V polské základní sestavě je momentálně mimo jiné Cezar Trybaňski, první polský hráč, který
si zahrál NBA a před časem se
představil také v Mattoni NBL
v dresu Ostravy. Šanci na účast
v utkání má také bývalý prostějovský pivot Yemi Nicholson, hrající
za Sopoty. „Bude to jistě zajímavé
střetnutí. Mnohé naznačuje loňský
výsledek, kdy polský výběr vyhrál těsně o pět bodů. V domácím
prostředí se jistě český tým pokusí
o odvetu,“ odhaduje Choleva.
Hlasování základních pětek
probíhá na webu www.asg-basketball.eu. Zasláním svého hlasu
se fanoušci automaticky zapojí
do soutěže o značkové vybavení
Nike v hodnotě deset tisíc korun.
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Ti nejlepší. Blíží se nám utkání hvězd, ve kterém by neměli chybět
ani prostějovští Orli. Zda se mezi elitní výběr dostanou rozhodnou
fanoušci.
Foto: Internet

Pivoti zařídili vítězství v neoblíbeném „Tatranu“

ORLI PROSTĚJOV

čtvrtiny: 15:21, 21:20, 34:17, 24:16
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

Necelé tři týdny již probíhá hlasování o nominaci
do základní pětky basketbalového All-Star Game,
v němž proti sobě nastoupí výběry Mattoni NBL a
polské Tauron basket ligy. Na místech zajišťující
účast na této akci, kterou bude 2. března příštího
roku hostit pardubická ČEZ Arena, zatím chybí zástupci prostějovských Orlů..
Praha, Prostějov/lv

Sestava a body NH Ostrava:
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. prosince 2013

roossllaav
0
9 Práššill Jaarros
9
1
0
0 Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body Pardubic:
Sanders 12, Nelson 12, Bohačík 12, Peterka 10, Pospíšil 9, Příhonský 7,
Kotas 6, Faifr 6

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 15. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

ČEZ Basketball Nymburk
Orli Prostějov
BK Děčín
BK JIP Pardubice
BK Opava
Sluneta Ústí nad Labem
NH Ostrava
USK Praha
BC Farfallino Kolín
Qanto Tuři Svitavy
BK Lions Jindřichův Hradec
MMCITÉ Brno

6
15
13
14
14
14
14
14
14
15
15
14

6
11
9
9
8
8
7
6
5
5
5
2

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

549:352
1209:1055
1060:964
1159:1074
1142:1073
1065:1095
1119:1124
1082:1120
1064:1102
1132:1215
1127:1319
983:1198

100,0
73,3
69,2
64,3
57,1
57,1
50,0
42,9
35,7
33,3
33,3
14,3

KAM PŘÍŠTĚ
16. kolo, středa 4. prosince 2013, 18:00 hodin:
Nymburk - Jindřichův Hradec(25.10., 18:00), Ostrava - Brno (17:30), Kolín - Prostějov (17:45), Děčín - Opava, Pardubice - Svitavy, USK Praha - Ústí nad Labem
17. Kolo, sobota 7.prosince 2013, 18:00 hodin:
Opava - Jindřichův Hradec, Svitavy - Kolín, Brno - Pardubice (18:30), Prostějov - Děčín (8.12.,17:00), Ústí nad Labem - Ostrava (8.12.,17:00), USK Praha
- Nymburk (2.1.,18:00)

Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Prostějov ukázal svou sílu. Máme sice problémy se
zraněnými hráči, ale ti, kteří dostali více prostoru, si
utkání vůbec neužili. Třepaly se jim ruce. Někteří se
budou muset zamyslet nad tím, zda vůbec na ligu mají.
Je fakt, že někteří nastoupili se sebezapřením, ale s tím
se musí poprat. Také Prostějov měl minulou sezonu málo hráčů, a jak
bojoval. To jsem u našeho týmu neviděl.“

David Hájek - Orli Prostějov:
„Využili jsme užší rotace Ostravy a ve druhé čtvrtině
jsme si začali více věřit, dařilo se nám využívat ztrát
domácích a dobře jsme stříleli za 2 i 3 body. Jsme
spokojeni, udržet doma Ostravu na šedesáti bodech
je výborný výsledek i pro naši obrannou hru. Soupeři
chyběl Folker, zbylé dva pivoty jsme docela rychle
unavili, což bylo naším záměrem. Každý tým dokáže
vydržet jednu nebo dvě čtvrtiny ve vysokém tempu,
ale pokud to nasazení udržíte déle, tak vyhrajete. To se nám povedlo.“

Velký obrat přinesl závěr třetí čtvrtiny

koše Mattoni nbl v číslech:
14. kolo: Ostrava - Prostějov 61:79 (22:20, 34:47, 54:66). Nejvíce bodů: Číž 19, Alič a
Willman po 11, Pelikán 10 - Švrdlík 16, Bratčenkov a Kohout po 13, Marko 10. Rozhodčí: Matějek, Kapl, Kapaňa. Fauly: 17:16. Trestné hody: 10/9 - 8/5. Trojky: 6:8 * Kolín
- Jindřichův Hradec 94:58 (31:10, 53:27, 76:45). Nejvíce bodů: Machač 22, Sýkora
13, Field a Zuzák po 12, Horák a Ličartovský po 10 - Tracey 20, Ringgold 11, Pavlík a
Vošlajer po 8. Rozhodčí: Dolinek, Vondráček, Jeřáb. Fauly: 19:24. Trestné hody: 27/23
- 9/4. Trojky: 7:6 * Pardubice - Opava 77:57 (18:14, 36:36, 58:45). Nejvíce bodů: P.
Bohačík 21, Čarnecký 13, Kotas 10 - Gniadek a Šiřina po 11, Klečka a Kramný po 9.
Rozhodčí: Hošek, Baloun, Linhart. Fauly: 20:22. Trestné hody: 26/17 - 16/14. Trojky:
4:3 * Ústí nad Labem - Brno 89:70 (18:16, 41:27, 69:51). Nejvíce bodů: Mitchell
19, Lewis 17, Krakovič, Steffeck a Šteffel po 14 - Cvetinovič 24, Šiška 14, Zachrla
10. Rozhodčí: V. Lukeš, Znamínko, Benda. Fauly: 17:22. Trestné hody: 28/19 - 10/6.
Trojky: 8:4 * USK Praha - Svitavy 88:71 (24:17, 44:33, 59:53). Nejvíce bodů: Mareš
25, Votroubek a Šotnar po 15, Chán 13 - Kyles 22, Teplý 14, Kornowski 12. Rozhodčí:
Hruša, Kučerová, Baloun. Trestné hody: 16/14 - 14/11. Fauly: 19:16. Trojky: 12:4.
15. kolo: Jindřichův Hradec - Děčín 73:85 (10:23, 26:50, 43:70). Nejvíce bodů: Novák 16, Ringgold 13, Tracey 11 - Houška 14, Landa a Vyoral po 13, Bartoň 12, Stria
10. Rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Linhart. Trestné hody: 27/22 - 19/15. Fauly: 22:26.
Trojky: 5:10 * Opava - Kolín 67:69 (21:20, 40:35, 58:52). Nejvíce bodů: Sokolovský
16, Blažek 11, Šiřina a Gniadek po 10 - Horák 12, Zuzák, Machač a Mitchell po 11,
Field 10. Rozhodčí: Kučera, Kurz, Holubek. Trestné hody: 14/10 - 20/12. Fauly: 20:20.
Trojky: 7:7 * Brno - USK Praha 63:87 (13:22, 29:44, 44:62). Nejvíce bodů: Marič
15, Cvetinovič 14, Šiška a Zachrla po 10 - Mareš 19, Chán 12, Šotnar a Slavík po 11.
Rozhodčí: Hruša, Kapl, Remenec. Trestné hody: 28/18 - 17/10. Fauly: 23:26. Trojky:
3:9 * Svitavy - Ostrava 66:69 (13:23, 33:34, 49:53). Nejvíce bodů: Kornowski 17,
Kyles 16, Jelínek 14 - Ruach 16, Jurečka a Willman po 11. Rozhodčí: Hošek, Matějek,
Heinrich. Trestné hody: 18/9 - 8/4. Fauly: 17:19. Trojky: 3:9 * Prostějov - Pardubice
94:74 (15:21, 36:41, 70:58). Nejvíce bodů: Slezák 22, Švrdlík 18, Marko 14, Pandula
12 - Sanders, Nelson a Bohačík po 12, Peterka 10. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Kapaňa.
Fauly: 16:23. Trestné hody: 28/21 - 7/6. Trojky: 7:6.

Očima trenérů

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„„Bodová ztráta v průběhu prvního poločasu
nám vlastně pomohla. Uvědomili jsme si, že
pokud chceme vyhrát, musíme přidat. Hlavně
po přestávce jsme v některých pasážích dominovali a to byl
důvod, proč se nám podařilo výsledek otočit. Do druhé půle jsme
vstoupili soustředění, trefili pár střel a dostali se nahoru. Pardubice
se naopak propadaly. Pomohlo nám, že Sandersovi začaly trochu
docházet síly a nakonec z toho bylo jasné vítězství.“
Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
„Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Dalo se očekávat,
že jejich výkon z první půle půjde nahoru. Přesně to se
potvrdilo. Byli rychlí a agresivní. Chtěli jsme hrát lépe
především ve vymezeném prostoru, protože naše hra je momentálně
založená především na pivotech. Pod košem nás přesto Prostějov
přehrál a to je z mého pohledu hlavní důvod porážky.“

„Musíme hrát kolektivně,

i když se nedaří,“ tvrdí Nečas
Prostějov - Další povedenou partii předvedl v utkání proti Pardubicím pivot Radek Nečas (na snímku).
K devíti bodům a stejnému počtu doskočených
míčů přidal osm asistencí a byl trenéry vyhlášený
nejlepším hráčem zápasu.
Ladislav Valný
Prvních dvacet minut ale
asi nebylo podle vašich
představ…
„Do přestávky byl soupeř lepší
a vedl zaslouženě. Dokázali jsme
ale přidat a dění ve druhém poločase byl vidět na skóre.“
V čem byl rozdíl mezi prvním a druhým poločasem?
„Ve druhé půli bylo trošku vidět,
že Sanders byl unavenější. Nám
se navíc začalo více dařit v útoku.
Proměnili jsme pár trojek a to nám
dodalo energii. Všechno se sečetlo. V obraně se nám podařilo získat pár míčů a byly z toho rychlé
protiútoky. Nakonec z toho byl
rozdíl dvaceti bodů, který byl pro
Pardubice až příliš krutý.“

Vám se osobně dařilo.
Rozdal jste osm asistencí. To je na pivota excelentní
výkon…
„Celkově jsme začali hrát kolektivně. Míč mezi hráči putoval.
Hledali jsme dobré pozice. V první půli jsme hráli někdy spíše dva
na dva a zbývající tři hráči na hřišti
vlastně zavazeli. Po obrátce jsme
už ale soupeře rozebrali.“
Orli jsou nesobeckým
týmem. Hra vás asi hodně baví, že?
„Je to závislé na tom, jak se
nám daří. Takovou kolektivní
hru ale musíme hrát i ve chvílích, kdy to nejde. Někdy máme
v takových situacích tendence
hrát příliš individuálně. Proti
Pardubicím jsme si opět po-

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV

tvrdili, že pokud budeme hrát
týmově, dokážeme otočit i nepříznivý stav.“
To jste ukázali v posledním utkání. Kde berete tu
víru, že můžete zvládnout i těžké okamžiky?
„Svoji roli hraje domácí palubovka. Tady si věříme. I když to
dvakrát nepadne, vystřelíme znovu. Máme to natrénované, cítíme
se tady dobře. Dosavadní průběh
soutěže ukazuje, jak je důležité
vyhrávat domácí zápasy. Už proto
jsem rád, že jsme ve vlastní hale
ještě neprohráli.“
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Házenkářské derby vyznělo jednoznačně pro Kostelec
Tomáš Varha neměl konkurenci, Martin Grulich musí na operaci

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
TJ Sokol II Prostějov

26:17
(15:9)

Sedmičky: 2/2:3/3. Rozhodčí: Videcký - Šohaj. ŽK: 2:3. Vyloučení: 6:7. Diváků: 150. Pětiminutovky: 3:2, 4:5, 6:5, 8:7, 11:9, 15:9,
19:11, 20:11, 22:14, 25:16, 26:17.

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, Mayer – M. Knébl 1, Smékal 5, Bakalář 5, Hochvald, M.
Grulich, Říčař 1, Godál 1, Rikan 1, J. Grepl 4, Vymětal 4, M. Grepl 2, Varhalík 2. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

Sestava a branky Sokol Prostějov:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 6, M. Jurík 3, T. Jurík, Chytil 1, Jurečka 1, Ordelt, Münster 1, Procházka 2, Šestořád, Valach 2, Jura,
Mikulka 1. Trenér: Alois Jurík.
Kostelec na Hané/jim – Králem
okresu mezi házenkáři je po několikaletém panování Sokola II Prostějov opět Sokol z Kostelce na Hané.
Tým Zdeňka Čtvrtníčka potvrdil
konstantní výkonnost založenou na
těžko prostupné obraně i ve víkendovém derby a uhájil svou neporazitelnost i po desátém kole, naopak
Prostějovu se bez zraněných hráčů
nedaří a na regionálního rivala
ztrácí již plných deset bodů. Před
začátkem sezony se přitom zdálo, že
tomu bude přesně naopak.
Domácí vyrukovali do zápasu s Tomášem Varhou v bráně a zkušený
třicátník se stal jedním z hrdinů sobotní podívané. Dokázal si poradit se
střelami zleva, zprava, z pivota i z větší
vzdálenosti a místy přiváděl soupeře
k zoufalství. Celkově povolil Prostějovu jen devět branek za poločas a další
dvě za dvacet minut druhého dějství,
poté pustil mezi tři tyče o osmnáct let
mladšího Jana Mayera.
Téměř celý úvodní poločas platilo, že
se obě mužstva střídala ve vedení. Za
Kostelec se jako první prosadil Roman
Bakalář, za hosty kontroval taktéž ve
druhé minutě Jiří Kozlovský. Právě

díky němu se Prostějov dostal až do
vedení 5:3, vysoká spojka se postarala
hned o tři branky. Na starosti ho však
dostal Jan Grepl, jenž mu dělal „gardedámu“ až do zbytku duelu, a na efektivitě Sokola II se to projevilo.
Domácí brzy otočili na 6:5 a již pouze
jednou dovolili soupeři srovnat krok,
v útoku se dařilo nejprve hlavně dvojici Bakalář-Smékal, po pauze si na
čtyři góly polepšili Jan Grepl s Vymětalem. Po Varhalíkově střele odskočili
Kostelečtí ve čtyřiadvacáté minutě na
11:9 a do konce první půle to pak byli
už pouze oni, komu se podařilo dostat
míč do sítě.
O přestávce tak platilo skóre 15:9
a ani po pauze k obratu nedošlo. Hosté
zkusili do brány nasadit Michala Zacpala, ovšem ani náhradníkovi Jiřímu
Hrubému se příliš nevedlo. Naopak
na druhé straně nepřestával excelovat
Varha, domácí navíc nepouštěli soupeře do rychlého přechodu a když už se
o to Prostějovští pokusili, Rikan byl na
místě a přihrávku zachytil.
Dvacet minut před koncem se o rozruch postarali rozhodčí, když po kritice
svého výkonu nechali vykázat z tribuny jednu fanynku, ani tohle ale do-

mácí nevykolejilo na cestě za sedmou
výhrou v sezoně. Hosté se sice mírně
dotáhli, než se stihl Mayer rozchytat,
sami se však začali dopouštět spousty ztrát a darovali domácím několik
brejků.
V předposlední minutě se Kostelec
díky Janu Greplovi dostal až do desetigólového trháku, na jednociferný rozdíl ale ještě stihl vrátit výsledek svou
jedinou přesnou ranou Tomáš Chytil.
Bez Gazdíka, Kosiny ani Rašky tak
hosté nedokázali držet krok déle než
pětadvacet minut a na podzim již
pošesté prohráli. Na palubovce to ale
mohlo vypadat trochu jinak, protože
Jakub Raška se již stihl zotavit, v návratu do hry mu ale zabránili administrativní záležitosti.
„Měl hrát, ale v pátek na tréninku
jsme zjistili, že nemá zaplacené
startovné. Byl nominovaný, protože jednoznačně by zlepšil obrannou činnost, ta nám prostě hoří.
Bohužel. Na každém postu byl
Kostelec lepší než my,“ zmínil
k tomu prostějovský kouč Alois Jurík.
Na duelu tak neviděl vůbec nic
pozitivního a věří v to, že se hráči dokáží z výsledku brzy oklepat
a podzimní derniéru s Kuřimí zvládnou mnohem lépe. „Situace začíná být
vážná, i když jsme teď hráli dvě utkání
venku. Prohráli jsme ale i s Ivančicemi,
takže další ztráta doma by už mohla být
nebezpečná. Hráči pak dostanou volno
a až se to všechno uzdraví, tak to bude
vypadat jinak,“ je přesvědčen.
To v kosteleckém táboře zavládla zcela opačná nálada, pro bitvu
v Hustopečích ale nemůže trenér Zdeněk Čtvrtníček počítat
hned se dvěma oporami. „Budeme se tam snažit zabodovat, vím
ale, že s námi nepojede Varhalík
a Grulich. Grulich jde na operaci
s ramenem a Varhalík se omlouval
již dlouho dopředu,“ prozradil.

Jiří Možný
Co stálo za tak vysokou
porážkou?
„Nebyli jsme na ně vůbec
připraveni, přehrávali nás rychlými útoky, což by se v našem případě nemělo stávat, spíše bychom
my měli uhnat je. Možná to rozhodlo.“
Téměř celý první poločas
to bylo vyrovnané, co se
pak změnilo?
„Těžko říct. V prvním poločase jsme měli pouze tři technické
chyby, stejně jsme prohrávali
15:9. Až ve druhém poločase
jsme začali zmatkovat. Hlavně

jsme neproměňovali vyložené
šance ze 'šestky', měli jsme i trochu smůlu.“
Kosina je zraněn, Kozlovského si domácí vzali na
osobku, jaké to bylo bez
nich?
„Ještě nám chyběla jedna klíčová spojka Gazdík. Hra je na nich
hodně založená, nemůžeme se ale
spoléhat na jednu spojku a musíme hrát týmově. Musíme se naučit
hrát i bez nich a nestavět to jen na
j
jednom,
dvou hráčích.“
O týden dříve jste byl nejlepším střelcem týmu, co
při koncovce chybělo nyní?
„Špatně jsem si prohlédl Tomáše

Olomoucká Extraliga
Kolo
8
8
8
8
8
8

Na kolenou. Prostějovský výběr prohrál i v Kostelci a musí
se připravit na boje o střed tabulky.
Foto: Jiří Možný

Zdeněk Č
ČTVRTNÍČEK
ÍČ – TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

„S Lojzou jsem velký kamarád a on má velkou nevýhodu, že mu chybí Kosina.
Připravoval jsem se, že budeme hrát dvě osobky, pokud by hrál Kosina, a je vidět, že když se na Kozlovského vezme osobní obrana, tak má veliké problémy
v útočné fázi. Ve druhém poločase jsme vystřídali všechny hráče, šanci dostal
i druhý gólman a využil ji. Naopak u hostů bylo vidět, že jakmile začali střídat,
tak šli dolů. Hráli jsme kompaktně a mužstvo je na dobré cestě skončit na bedně, jak jsme si slíbili v závěru sezony. Kluci se během podzimu velice zlepšili,
přišli staří zkušení hráči a mladí nám rostou před očima. Je tady výborná parta,
výborné vedení a jako trenér jsem maximálně spokojen.“

Alois JURÍK – TJ Sokol II Prostějov:

„Jednoznačné a zasloužené vítězství, o výsledku rozhodl první poločas. Hra
byla ukázněná, měli jsme jen tři technické chyby, což je vynikající, ale neproměňovali jsme šance. Naopak soupeř je proměňoval a hlavním důvodem
porážky byl výkon Varhy, který byl o třídu lepší než oba naši gólmani. Druhý
poločas se projevilo to, že nám šíleně chybí Kosina s Gazdíkem. Každý
zápas od té doby berou Kozlovského na osobku a není co řešit. Měl by to na
sebe vzít celý mančaft, měli jsme ale katastrofální střelbu z křídel, neprosadili
jsme se ani z pivota. Kostelec si dovolil hrát s celou lavičkou a i ta lavka byla
výrazně lepší než moji svěřenci. Kluci ztratili sebedůvěru a spoléhat se na to,
že to uhraje sám Kozlovský, je nesmysl. Jde pouze o to, aby zbývající hráči
zvedli hlavu a začali si víc věřit.“

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
10
10
9
10
9
9
9
10
9
9
9
9

V
7
7
8
6
5
4
3
3
2
2
1
1

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

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

S
292:245
259:224
293:248
274:256
240:222
238:244
269:273
257:280
230:252
261:283
237:279
217:261

B
17
17
16
13
11
9
7
7
5
4
3
3

KAM NA házenou?
11. kolo, neděle 8. prosince: Hustopeče – Kostelec na Hané (10.30),
Olomouc – Brno „B“ (sobota 7.12., 16.00), Sokolnice – Maloměřice
(16.00), Ivančice – Telnice (sobota 7.12., 17.00), Velké Meziříčí – Juliánov
(sobota 7.12., 17.00), Sokol II Prostějov – Kuřim (sobota 7.12., 15.00).

„Povedl se nám vstup do sezony a těžíme z toho do teď“
Kostelecký výběr i díky Romanu Bakalářovi ještě neprohrál a atakuje první místo

Kostelec na Hané - I v sedmačtyřiceti letech nemusí
sportovec patřit „do starého železa“ a soustředit se čistě
na veteránské soutěže. Dokazuje to letní kostelecká posila Roman Bakalář, která se svými zkušenostmi podílí na
růstu i o téměř třicet let mladších hráčů. Pod úspěchy svého mužstva se podepisuje i přesnými střelami, také díky
pěti Bakalářovým brankám připadlo házenkářské derby
v jasném poměru pro domácí, kteří tak i v desátém utkání
sezony neprohráli a hůř než třetí po první půlce neskončí.
Jiří Možný
Podařilo se vám zvítězit vysokým rozdílem, bylo to tak
snadné?
„Zápas nebyl jednoduchý, minimálně
ze začátku. Je to místní derby, čekalo
se, že přijde hodně lidí, obavy byly
na obou stranách. Možná jsme měli
výhodu, že Prostějov má zraněného
jednoho z klíčových hráčů, navíc jsme

k tomu přistoupili vážně a snažili jsme
se zápas
p rozhodnout již od začátku.“
Zhruba pětadvacet minut to
bylo vyrovnané, co se pak
změnilo, že jste tolik odskočili?
„Po pár chybách v obraně se nasadila
osobní obrana na Kozlovského a ukázalo se, že jsme mu znepříjemnili hru:
Hra Prostějova je na něm závislá, a ač
tam mají pár šikovných hráčů, tak se
styl jejich hry změnil. Utlumili jsme

je, odskočili jsme několika góly a už
jsme
j
byli víceméně v klidu.“
Jak jste se těšil na toto derby,
pro vás premiérové?
„Známe se již z první ligy.
S Litovlí jsme spolu hráli místní derby,
ale toto derby jsem zažil poprvé. Měli
jsme z toho obavy, věděli jsme, že to
nebude jednoduchý zápas. Nakonec
výsledek asi neodpovídá rozložení
sil na hřišti, ale jsme rádi, že to takhle
dopadlo.“
p
V létě jste se stal jednou z kosteleckých posil, berete nyní
házenou zejména jako zábavu?
„V sedmačtyřiceti letech je to opravdu o tom, že mě to stále baví. Už
chybí motivace, ale dokud to půjde
zdravotně a budu z toho mít zážitek,
tak si myslím, že by to mohlo být
přínosem i pro mančaft. Pokud to
půjde, budu rád.“

Novým starostou DTJ Petr Novotný
Prostějov/jim – Páteční mimořádná valná hromada Dělnické
tělovýchovné jednoty Prostějov
rozhodla o tom, že v jejím čele
stane na nejbližší dva roky místo
dosavadního starosty Vojtěcha
Tesaře bývalý úspěšný boxer Petr
Novotný. Současný trenér extraligového výběru BC DTJ Prostějov
se chce zasadit zejména o uklidnění situace a rozvoj boxu.
„Původně jsem do toho nechtěl jít,
protože mám poměrně dost práce. Je
to pro mě nová funkce a mám se co
učit, věřím ale, že se nám podaří vše
stabilizovat. Děkuji městu Prostějov

a Olomouckému kraji za dlouhodobou podporu a věřím, že bude pokračovat i nadále,“ přeje si novopečený
starosta.
Pod DTJ spadá hned několik sportovních oddílů, od svého zvolení
si ale Novotný slibuje, že prioritou
bude box. „Chci se zasadit o to, aby
box vzkvétal a byl sportem číslo
jedna. Současně se ale ničemu nebráním a zázemí bude sloužit všem
členům jednoty,“ zmínil Novotný,
jenž se nyní se svými svěřenci přesune do Jičína, kde se od pátku do
neděle uskuteční mistrovství republiky v boxu.

Nový šéf. Do čela DTJ přichází Petr Novotný.
Foto: archiv Večerníku

Hosté
Pitbulls Prostějov
Atlant Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Miagi Mohelnice
Hanácká šipka Olomouc
Vetřelci Prostějov

BD BH LD
5
13
13
neznámo v době uzávěrky
12
6
27
5
13
17
12
6
28
přeloženo na 15.2.2014

LH
28
17
27
13

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

Kolo
8
8
8
8
8
8

Domácí
Asi Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
Rafani Čelčice
Seniors Hamry
V Zeleném Prostějov

Takže asi nelitujete toho, že
jste se v létě nechal přemluvit.
„Už bych to asi neudělal, ale
s kamarády ze Sobáčova jsme se
domluvili. Zdeněk Čtvrtníček byl
takový motivátor, házenou spolu
tady na Moravě hrajeme od začátku
a bylo to zajímavé a lákavé pro mě.
I tím, že hrajeme v Sobáčově plážovou házenou, tak jsem se rozhodl, že
jejich nabídku přijmu a potáhneme
to spolu
p ještě chvilku.“
Váš kouč se nedávno zúčastnil veteránského turnaje, jak
je na tom stále coby házenkář?
„Řekl bych to tak, že se zúčastnil turnaje,
j , víc bych to nekomentoval (smích).“
Celkově prožíváte jako mužstvo velice úspěšnou sezonu,
na co tento tým má?
„To je předčasné komentovat. Je nutné podotknout, že zatím se nám všeobecně vyhýbají zranění. Já osobně

Foto: Jiří Možný
jsem měl před sezonou strach, protože mužstvo nebylo vůbec konsolidované, nebylo kompletní. Doplnilo se
ale o Varhalíka, Vymětala, přišel Godál. V přípravě to opravdu vypadalo
špatně, ale vstup se nám povedl a těžíme z toho do teď. Jak to dopadne dál,
to je otázkou. Chceme ale v soutěži
uspět a uhrát co nejlepší výsledek.“

neděle 1. prosince 2013, Kostelec na Hané
BEXIMPALETTEN–FCŽELEČ5:4(2:1),Navrátil2,Hodulák,Gréza,E.Kučera–Konšel2,Hlačík,Krištofík,FCRELAXProstějov–MAČKALSTAV7:4(3:2),P.Kiška3,Voráč2,Růžička2–Kočař2,Albrecht,Smékal,FCLITRPŮL–ACŠTIKAProstějov
1:3(0:1),Frýbort–Pospíšil2,Jančiar,FCŽELEČ–FCRELAXProstějov1:7(1:1),Krištofík–Miler2,Ohlídal2,Růžička,J.Kiška,
P.Kiška,ACŠTIKAProstějov–BEXIMPALETTEN3:2(2:0),Haluzík,Rozehnal,V.Staněk–Hodulák,Navrátil,MAČKALSTAV
– FC LITRPŮL 1:8 (0:5), P. Zapletal – Pavliš 3, M. Zapletal 3, Křesala, Lisický, FC RELAX Prostějov –AC ŠTIKAProstějov 8:1
(4:1), Voráč 3, P. Kiška 2, Miler, Ohlídal, J. Kiška - Navrátil, FC LITROPŮL– FC ŽELEČ 4:1 (2:0), Stančík 2, Pavliš 2 – Vlach, 8:3
(2:0), BEXIM PALETTEN –MAČKALSTAV E. Kučera 3, Začal 2, Navrátil 2, Hodulák – P. Zapletal 2, Smékal,AC ZAVADILKA
2000 – POKOP Domamyslice 1:1 (1:1), T. Kučera – Kužel, NĚMČICE n.H.- OTINOVES 3:5 (3:3), Rus 2, Holub – Grmela 2,
D. Staněk 2, Konečný, SEZAKO Prostějov –AC ZAVADILKA2000 7:1 (4:1), Spáčil 3, Zatloukal 2, Směšný, Řehořek – Sedlák,
POKOP Domamyslice – NĚMČICE n.H. 1:2 (0:1), Karafiát – Holub, Kaprál, OTINOVES – AC ZAVADILKA 2000 5:2 (2:1),
Parák 2, Konečný, Grmela, Sekanina – Zelina, Zaoral, SEZAKO Prostějov – NĚMČICE n.H. 2:1 (1:0), Směšný, Bílý – Holub.

Průběžná tabulka:
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3

P
0
1
1
1
2
3
3
4
3
6
7
8

K Skóre
0 83:43
0 89:57
0 89:57
0 77:52
0 70:56
0 79:67
0 59:68
0 58:68
0 64:64
0 53:91
0 48:96
0 47:97

Legy Body
188:121 21
204:147 18
212:148 17
176:139 15
172:147 15
196:168 12
143:162 11
152:162
9
154:158
8
145:211
6
131:218
3
126:218
0

B liga - PROSTĚJOVSKO
Hosté
Orli Kojetín
Darts Držovice
Twister Kroměříž
O tečku Prostějov
Brablenci Kojetín
Fénix Prostějov

BD BH LD
7
11
15
neznámo v době uzávěrky
5
13
13
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
15
3
32

LH
24
30
11

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 8. kole

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

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

Kol
8
8
8
7
7
8
7
8
7
8
7
7

V
8
7
6
5
5
4
2
2
2
2
0
0

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

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

K Skóre
0 100:44
0 98:46
0 96:48
0 73:54
0 76:50
0 78:66
0 62:65
0 56:89
0 54:73
0 55:89
0 43:83
0 21:105

Legy Body
227:129 24
223:124 21
212:128 18
173:138 16
178:129 15
179:163 12
143:155
8
143:205
8
138:173
7
151:203
6
119:188
0
71:222
0

Kolo
8
8
8

Domácí
Capa U Jedličky Čechovice
Pávi Bedihošt
Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
Skalní Na Nové Doloplazy
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané

BD BH LD LH
10
8
23
23
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 8. kole

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
6
6
7
6
6
7
6

V
5
4
4
3
2
2
1

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

P
1
2
3
3
3
5
4

K Skóre
0 61:47
0 61:47
0 68:58
0 52:56
0 51:58
0 55:71
0 49:60

Legy Body
140:115 15
144:111 12
163:141 12
125:132
9
129:144
7
140:170
6
115:143
5

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

FUTSAL V ČÍSLECH
1. TŘÍDA

neděle 1. prosince 2013, Prostějov

FC ANDĚL Prostějov – DYNAMO Zdětín 5:3, BOTAFOGA Prostějov – AC VYPRAHLO Konice
0:1, AC VYPRAHLO Konice – FC ANDĚL Prostějov 2:6, DYNAMO Zdětín – BOTAFOGA Prostějov 0:3, FC ANDĚL Prostějov – BOTAFOGA Prostějov 3:1, AC VYPRAHLO Konice – DYNAMO
Zdětín 7:1, ŽE-STAV Nezamyslice n.H. – SK ARISTON Prostějov 92 „A” 0:6, SK GRIFFINS 98 Prostějov – AC ZAVADILKA 2000 „A” 1:4, FC RELAX Prostějov „A” – MECHECHELEN Prostějov
5:3, SK ARISTON Prostějov 92 „A” – SK GRIFFINS 98 Prostějov 2:5, MECHECHELEN Prostějov
– ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 1:3, AC ZAVADILKA 2000 „A” – FC RELAX Prostějov „A” 3:3, SK
GRIFFINS 98 Prostějov – MECHECHELEN Prostějov 5:3, FC RELAX Prostějov „A” – SK ARISTON Prostějov 92 „A” 7:3, ŽE-STAV Nezamyslice n.H. – AC ZAVADILKA 2000 „A” 1:3.

Průběžná tabulka:

LIGA VETERÁNŮ

1. FC RELAX Prostějov
2. FC LITRPŮL
3. SEZAKO Prostějov
4. BEXIM PALETTEN
5. OTINOVES
6. AC ŠTIKA Prostějov
7. NĚMČICE n.H.
8. POKOP Domamyslice
9. AC ZAVADILKA 2000
10. FC ŽELEČ
11. MAČKALSTAV

Kol V VP R PP
7 7 0 0 0
8 5 1 0 1
8 5 0 0 2
7 3 3 0 0
7 5 0 0 0
8 3 1 0 1
7 3 1 0 0
7 3 0 0 0
7 2 0 0 2
8 2 0 0 0
8 1 0 0 0
8 0 0 0 0

C liga - PROSTĚJOVSKO

Kostelec na Hané – Sokol II Prostějov 26:17, Kuřim – Velké Meziříčí
nehlášeno, Juliánov – Ivančice nehlášeno, Telnice – Sokolnice nehlášeno, Maloměřice – Olomouc 25:32, Brno „B“ – Hustopeče nehlášeno.

Foto: Jiří Možný

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Dobří bobři Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov
Pánvičky Uničov
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané


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

HÁZENKÁŘSKÝ SUMÁŘ 2. LIGY
Výsledky 10. kola:

Varhu. Chodil mi tam, když jsem
to dal přes tu ruku i když jsem to
p
poslal
po ruce. Nešlo to.“
Jak se vám celkově líbilo
derby?
„Těšil jsem se neuvěřitelně,
už od pátku jsem byl nabuzen.
Atmosféra byla super, pouze to
dopadlo
p
lépe pro Kostelec.“
Ambice určitě byly vyšší,
co bude potřeba zlepšit ve
zbytku sezony?
„Ano, byly vyšší. Určitě je nutné
zlepšit obranu i přechod do rychlého útoku, tam nám to zatím nevycházelo. A proskok natrénovat,
protože dneska to spojkám moc
nešlo.“

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 8. kole

Tomáš Valach: „Neproměňovali jsme vyložené šance“

Kostelec na Hané - Při předchozím utkání proti
Velkému Meziříčí na sebe vzal Tomáš Valach nejvíce zodpovědnosti v koncovce a s devíti zásahy
se stal nejlepším střelcem mužstva, v derby proti
Kostelci se mu ale zdaleka tolik nevedlo. Do zakončení se sice dostával, na domácího gólmana ovšem
vyzrál jen dvakrát a nic tak nezměnil na tom, že Sokol
II Prostějov zatím získal venku pouze dva body za
úvodní výhru nad Juliánovem.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

3
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1
2
1
2
3
3

22:6
13:5
9:2
15:10
10:5
7:11
6:8
2:3
4:13
6:16
8:23

9
6
6
6
6
6
3
1
1
0
0

1. FC ANDĚL Prostějov
2. FC RELAX Prostějov „A“
3. ŽE-STAV Nezamyslice n.H.
4. AC VYPRAHLO Konice
5. SK GRIFFINS 98 Prostějov
6. AC ZAVADILKA 2000 „A”
7. SK ARISTON Prostějov 92 „A”
8. BOTAFOGA Prostějov
9. MECHECHELEN Prostějov
10. DYNAMO Zdětín

6
6
6
6
6
3
3
6
3
3

6
4
3
3
3
2
1
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
3
3
3
0
2
5
3
3

32:12
30:14
20:17
18:21
19:25
10:5
11:12
6:23
7:13
4:15

18
13
9
9
9
7
3
3
0
0

2.A TŘÍDA
sobota 30. listopadu 2013, Nezamyslice
SOKOL BEDIHOŠŤ – FC LABENECH 7:2, MK BRODEK u PV – TORPEDO Prostějov 2:1, SOKOL BEDIHOŠŤ – SOKOL ZDĚTÍN 5:8, MK BRODEK u PV – FC LABENECH 9:1, TORPEDO Prostějov – SOKOL
BEDIHOŠŤ 12:3, SOKOL ZDĚTÍN – MK BRODEK u PV 6:8.

Průběžná tabulka:
1. TORPEDO Prostějov
2. MK BRODEK u PV
3. FC RELAX Prostějov „B“
4. SOKOL ZDĚTÍN
5. SOKOL BEDIHOŠŤ
6. FC MASUCKER
7. INDIANA Plumlov
8. FK AGRO Čehovice
9. FC LABENECH

4
3
2
2
3
3
2
3
2

3
3
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
0
1
2
2
1
2
2

25:10
19:8
9:2
14:13
15:22
7:16
8:10
10:13
3:16

9
9
6
3
3
3
1
1
0

2.B TŘÍDA

sobota 30. listopadu 2013, Nezamyslice

SK ARISTON Prostějov 92 “B” – BVD 6:6, FC FONTÍK – ATLETICO Smržice 4:3, FC HVOZD – SK
ARISTON Prostějov 92 “B” 10:2, BVD – FC FONTÍK 6:2, ATLETICO Smržice – SK ARISTON Prostějov
92 “B” 5:4, FC HVOZD – FC FONTÍK 4:3.

Průběžná tabulka:
1. BVD
2. FC HVOZD
3. AC ZAVADILKA 2000 „B“
4. FC MENPHIS
5. ATLETICO Smržice
6. FC FONTÍK
7. SEXMERALDA Prostějov
8. MEDVĚDI Prostějov
9. SK ARISTON Prostějov 92 “B”

4
2
2
3
2
3
3
2
3

2
2
1
1
1
1
0
0
0

2
0
1
1
0
0
2
1
1

0
0
0
1
1
2
1
1
2

19:14
14:5
5:3
7:8
8:8
9:13
5:6
2:3
12:21

8
6
4
4
3
3
2
1
1

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. prosince 2013

l

Volejbalistky Prostějova urvaly první výhru v Lize mistryň. Po takřka dvou letech

3
1

ÚKOL PRO VK AGEL ČÍSLO DVA: ZVÍTĚZIT I VE SCHWERINU!

VK AGEL PROSTĚJOV

Aby mohly pomýšlet na čtvrtfinále CEV Cupu, potřebují v Německu bodovat

SC SCHWERIN

Čas: 1:47 hodin
Rozhodčí: Sokolová (Polsko) a Kozlovskyj (Ukrajina).
Diváků: 1200
1. set: 25:17 25 minut 2. set: 23:25 32 minut
3. set: 25:17 25 minut 4. set: 25:17 25 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Prostějov/son, pk

Steenbergen
rgeen
Vincourová
V
Vnc
Vi
incou
nccou
ourováá
ouro

Střídaly: Soares, Markevich

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

Připraveny byly:
Melicharová, Růžičková, Hutinski

Sestava SCHWERINU:
Radenkovic, Souza Ziegler, Isailovic, Vilponen, Poll, Hrončeková, libero
Völker. Střídaly: Imoudu, Moma Bassoko, Pihlajamäki, Aulenbrock.
Připravena byla: Stein. Trenér: Felix Koslowski.

1
3

VK KRÁLOVO POLE
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:39 hodin
Rozhodčí: Peloušek a Zimmermann.
Diváků: 250
1. set: 19:25 25 minut
2. set: 25:20 27 minut
3. set: 22:25 30 minut
4. set:t:: 16
116:25
:225 17
17 minut
minnu
mi
nut
nut

Sestava Prostějova:

Borovinšek
ek
Růžičková
Růži
Rů
žičkkov
žčk
ová
ová

Soares

Střídaly: Malesevic, Carter,
Miroslav ČADA
Vincourová, Steenbergen
a Ľubomír PETRÁŠ Připravena byla: Melicharová
Trenérská dvojice:

SestavA BRNA:
Michalíková, Širůčková, Herbočková, Marešová, Součková, Onderková,
libero Chlumská. Střídaly: Toufarová, Vyklická, Cebáková, Nálezková.
Připravena byla: Menšíková. Trenér: Andre Gonzalez.

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ OSTRAVA

Čas: 1:11 hodin
Rozhodčí: Antučák, Vojtíšek.
Diváků: 400
1. set: 25:18 23 minut
2. set: 25:11 21 minut
3. set: 25:19 27 minut
miinu
n t

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Malesevic
Borovinšek

Carter
Steenbergen

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

Uspět venku bude samozřejmě
těžší, takže musíme odvést skutečně kvalitní výkon ve všech
ohledech. Právě na tohle se tedy
soustředíme a dobrou hru vidíme jako nezbytnost pro středeční bodový zisk,“ rozebíral šance
před výpravou na severozápad
Miroslav Čada, hlavní trenér
žen VK Agel Prostějov.
Celý hanácký ansámbl se
do dějiště možná rozdílového střetnutí přesune během
úterka. „Odjíždíme brzy ráno
autobusem do Vídně, z tamního
letiště poletíme do Hamburku
a zbytek cesty pak dorazíme znovu autobusem. Děvčata budou mít
přímo na místě čas k odpočinku,
pochopitelně si zatrénujeme a do
samotného zápasu půjdeme plně
připravení,“ ujistil Čada.
Zatímco protivníkovi chybí
zraněná opora a loňská „Agelka“ Saskia Hippe, kouč pro-

Radost. Prostějovské hráčky VK AGEL se těší z jednoho z bodů, který
přispěl k jejich celkovému triumfu v úterním mači. Foto: Josef Popelka
stějovských volejbalistek má
výhodu zdravotně kompletního kádru. „Naprosto respektujeme kvality Schwerinu, ovšem
v některých ohledech bychom
měli mít navrch. Na mysli mám
především zkušenosti, na rozdíl
proti dost mladému výběru SC
disponujeme větším počtem
ostřílenějších tahounek. Náš kolektiv je vyrovnanější a nespoléhá tolik na jedinou individualitu,

což bylo v úvodním měření sil
spolu s fyzickou převahou znát
hlavně v koncovkách setů. Pevně věřím, že své přednosti prodáme i v odvetě a z Německa
přivezeme vítězství,“ uzavřel
Miroslav Čada.
Kéž by měl pravdu... Ve středu to bude druhé kdo z koho!
Výsledek najdete bezprostředně po skončení zápasu na
www.vecernikpv.cz!

poslední prostějovská výhra v LM
17. ledna 2012
VK Prostějov - Dynamo Kazaň
(Rusko)

3 : 1

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

JEN 720 Kč

ce
Platí pouze do 6. prosin

„Vyhráli jsme kvalitním výkonem a zaslouženě,“ těšilo

Kossányiová
Hutinski

Nutnou podmínkou k výše
zmíněnému cennému počinu
je obsadit v základní skupině
„D“ třetí místo právě před německým týmem. Když budeme
předpokládat, že nadcházející
sokové už nic neuhrají proti
silným favoritům z Istanbulu
a Cannes, může „Agelkám“
na půdě bývalé NDR stačit
i porážka 1:3 a v konečném
součtu grupy celkově lepší poměr míčů. V takovém případě
by však „vékáčko“ pravděpodobně mělo nejhorší bilanci ze
všech družstev na třetích příčkách šesti skupin letošní Champions League, což na přesun
mezi elitní osmičku druhého
nejvyššího poháru nestačí.
Proto je maximálně záhodno
přivézt z palubovky úřadujících mistryň bundesligy aspoň

jednobodovou prohru 2:3, ještě lépe zvítězit stejným poměrem či dokonce 3:1 nebo 3:0,
což by znamenalo plný zisk tří
bodů do tabulky. Za takové situace by únorové pokračování
v CEV Cupu rozhodně nemělo Prostějov utéct a při shodě
okolností je dokonce možný
návrat do boje o postup do
play off přímo v Lize mistryň.
To už ale jedině za předpokladu
následného senzačního pokoření
RC Cannes nebo instanbulského
Eczacibasi.
„Jakékoliv tyhle postupové počty se snažíme pouštět z hlavy
a po pravdě vůbec neřešit. Jen
by nám zbytečně zatěžovaly
hlavy, náš cíl je přitom úplně
jednoduchý: vyhrát nejbližší
utkání ve Schwerinu. První
vzájemný souboj v Prostějově
ukázal a potvrdil, že na tohoto soupeře volejbalově máme.

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

libero: Jášová
Makrevich

Přesně dvaadvacet měsíců a devět dnů. Takto dlouho trvala pauza od posledního prostějovského triumfu v nejprestižnější klubové soutěži. Tehdy se psal
17. leden 2012, když si z Hané odvezlo porážku kazaňské Dynamo. Od té doby
si ale volejbalistky nejlepšího českého klubu připsaly osm porážek v řadě. Až
nyní, v úterý 26. listopadu 2013, dokázaly ženy VK AGEL Prostějov urvat výhru
v Champions League, když opět poměrem setů 3:1 zdolaly SC Schwerin! Tím to
ovšem pro svěřenkyně kouče Miroslava Čady zdaleka nekončí. Teď musí nutně
zvládnout hned následující zápas základní skupiny „D“ Ligy mistryň, aby si tím
prodloužili své působení na evropské pohárové scéně i do nového kalendářního
roku. Nastoupí totiž na hřišti německého protivníka ve Schwerineru a jedině výsledkový úspěch (alespoň porážka 2:3) jim otevře cestu minimálně do čtvrtfinále
CEV Cupu 2013/14. Klíčový duel se odehraje tuto středu 4. prosince od 19.00
hodin a shlédnout jej můžete prostřednictvím internetové televize laola1.tv.

Kossányiová
iov
ováá
Vincourová
Vin
Vi
ncouurroová
nc
v

Střídaly: Růžičková, Markevich,
Soares, Hutinski.
Připraveny byly:
Melicharová

Sestava OsTravy:
Valková, Polášková, Zemanová, Michalkiewicz, Starzyk, Nachmilnerová,
libero Elblová. Střídaly: Poláčková, Pinková, Kukučová, Przepiórka,
Zedníková. Trenér: Zdeněk Pommer.

po první výhře v letošní Lize mistryň kouče Miroslava Čadu
Prostějov/son - Téměř
dva roky čekaly ženy VK
AGEL Prostějov na vítězství
v Champions League.
A během třetí sady domácího
střetnutí se Schwerinem to
vypadalo, že čekání na konec
série porážek v nejvyšším
evropském poháru se
ještě prodlouží. Naštěstí
prostějovské volejbalistky
zabraly, což vedlo k ohromně
významnému triumfu 3:1.
„Oba celky si uvědomovaly, že
vlastně hrajeme o třetí místo ve
skupině, neboť Istanbul i Cannes
jsou výkonnostně na jiné úrovni.
Proto bylo utkání tak důležité
a jsem velice rád, nakolik se nám
jej povedlo zvládnout. Rozhodla
naše převaha v útoku, kde jsme

měli víc nebezpečných hráček
než hosté, kteří navíc udělali
o poznání víc chyb. Zvítězili
jsme zaslouženě,“ radoval se na
pozápasové tiskové konferenci
hlavní trenér „Agelek“ Miroslav
Čada.
Ve výše zmíněném třetím setu
za stavu 1:5 či 9:12 mu však asi
nebylo moc do zpěvu. „Já jsem
ale pořád věřil, že vývoj otočíme
a souboj zvládneme. Většinu
času jsme totiž hráli dobře a byli
lepší než Schwerin, který se nám
vyrovnával hlavně využíváním
zbytečných nepřesností.
Jakmile se jich holky přestaly
dopouštět, měli jsme jasně
navrch. V nejtěžších okamžicích
pomohla dvě střídání, Soli Soares
vždy na chvíli a Táňa Markevich

pro celý zbytek utkání vnesly
na hřiště kvalitu i jistotu svých
zkušeností,“ analyzoval Čada.
Jehochválamuselasměřovatke
všem svěřenkám, jež do možná
osudového mače zasáhly.
Výborně si vedly už tradičně
obě blokařky Sonja Borovinšek
s Quintou Steenbergen,
v klíčových momentech pak
ukázaly to nejlepší ze sebe i Katie
Carter, Pavla Vincourová, Tijana
Malesevic, Julie Jášová a Andrea
Kossányiová. Stěžejní bylo, že
pozitivní prvky v prostějovské
hře úhrnem dost převažovaly nad
negativními.
Nesmírně cenné, vzhledem ke
komplikovanému vývoji dlouho
vyrovnané bitvy, je vítězství
poměrem 3:1, znamenající tři

body do tabulky. „Že jsme ztratili
jeden set, to mě až tolik netrápí.
Spíš vidím, jako velmi důležité,
že jsme nevyhráli třeba jen 3:2,
čímž bychom doma ztratili
bod. A v takovém střetnutí, kdy
jsme objektivním hodnocením
skutečně byli lepší, by šlo o dost
zbytečnou ztrátu. Hrozně by nás
mrzela a mohla třeba i rozhodovat
o pořadí skupiny. Teď máme
výhodu, výsledek tři jedna bereme.
A můžeme se směle dívat před
sebe,“ těšilo kouče vékáčka.
Zatímco v úvodních třech letech
působení mezi smetánkou
Ligy mistryň se prostějovským
volejbalistkám dařilo vítězit
poměrně často, za předchozí
dva ročníky náročné soutěže
přibyla na konto hanáckého

oddílu jediná výhra (v prosinci
2011 nad Kazaní). Letos už
tedy ženy VK tuhle bilanci
vyrovnaly a hned příští týden
mají v Německu reálnou šanci
ji i překonat. „Máme o něco
zkušenější a fyzicky silnější
mančaft než SC, což se nejvíc
projevilo v hladkých koncovkách
první, třetí i čtvrté sady. V odvetě
na hřišti Schwerinu bude důležité
minimálně chybovat, hrát pokud
možno stabilně celou dobu
a nepomáhat nalomenému
soupeři vlastními zbytečnými
hrubkami. Samozřejmě nás
venku nečeká nic snadného, ale
já stejně, jako před domácím
zápasem, věřím, že prodáme
svou volejbalovou kvalitu,“
pravil Miroslav Čada.

Katie Carter: „Rozhodl náš lepší útok a fyzická síla“

Prostějov - Mnoha zajímavými destinacemi již v životě prošla univerzálka z USA Katie Carter. Během
své kariéry působila v hollywoodském Los Angeles,
indonéské Jakartě, ve Španělsku, Turecku,
Ázerbájdžánu či Švýcarsku a naposledy v jihokorejském Daejeonu. Momentálně hájí osmadvacetiletá
volejbalistka barvy prostějovského týmu a ve stěžejním duelu Ligy mistryň se Schwerinem nemálo
přispěla k úlevné výhře 3:1. Dokonce byla oficiálně
vyhlášena nejlepší plejerkou celého úterního souboje v hale Sportcentra DDM Prostějov!
Marek Sonnevend
Jak střetnutí vypadalo
z vašeho pohledu?
„Na tento velmi důležitý zápas
jsme se snažily maximálně
nachystat, také jsme se na něj po
skoro měsíční pauze v Champions
League hodně těšily. A důkladná
příprava i maximální koncentrace
se vyplatily. Celkově jsme
podaly dobrý výkon a dosáhly

na nesmírně potřebné vítězství,
navíc doma před našimi fanoušky.
Z toho máme velkou radost.“
Co podle vás bitvu
rozhodlo z herního
hlediska?
„Hlavně to, že každá z nás
během zápasu odvedla práci,
kterou měla. Všechny jsme
se snažily jako společný
tým dodržovat stanovenou
taktiku a podaly aspoň solidní

výkon, některé i velice dobrý.
A souhlasím s trenérem Čadou,
že rozhodl náš lepší útok.
V něm jsme byly důraznější,
fyzicky silnější a dokázaly
víc než soupeř uspět hráčka
proti hráčce. Také jsme slušně
blokovaly a celkově dělaly
méně chyb.“
Jste spokojená se svým
osobním výkonem?
„To nejsem na sto procent nikdy,
vždy je možné hrát ještě lépe.
Ale cítila jsem se dnes dobře
a něco se mi povedlo, snad to
tedy z mé strany nebylo špatné.
Místy se mi proti připravené
obraně prosazovalo složitěji,
ovšem za podstatné považuji,
že jsme si s holkama dokázaly
navzájem pomáhat a během
utkání se vhodně doplňovaly.“
V koncovkách tří
vítězných sad jste na
hřišti dominovaly. Blížil se
výkon kolektivu v daných

pasážích tomu, na co
volejbalově máte?
„Dá se to tak říct. Rozhodně jsme
v letošní sezóně odehrály jeden
z nejlepších zápasů a v některých
jeho částech předváděly opravdu
kvalitní volejbal mezinárodní
úrovně. To se nám dařilo už ve
druhé polovině minulého utkání
Ligy mistryň proti Cannes a od
té doby jsme v přípravě udělaly
velký kus práce, což dnes bylo
vidět. Za poslední týdny jsme
se hodně zlepšily především
v týmové sehranosti, a co
považuji za úplně nejdůležitější,
že jsme strašně moc chtěly
zvítězit, Schwerin porazit.“
Teď potřebujete bodovat
i v Německu. Jak těžké
tam bude uspět?
„Venku je to určitě těžší než
doma, ale my do Schwerinu
rozhodně pojedeme pro
vítězství. Samy víme, že
můžeme a umíme zahrát ještě

lépe než dneska, což se budeme
snažit ze všech sil dokázat.
Máme týden na pečlivou
přípravu a desetihodinová
cesta autobusem pro nás určitě
neznamená takový problém,
jak naznačovala kapitánka SC
ve svém hodnocení po zápase.
My tohle bereme v pohodě
a věříme, že v Německu naplno
zabodujeme.“
Jak zatím hodnotíte své
prostějovské angažmá?
„Už to říkaly některé spoluhráčky
v předchozích rozhovorech, že
tady jsou po všech stránkách
výborné podmínky. A já to můžu
jedině zopakovat. Klub se o nás
perfektně stará a díky tomu se
můžeme maximálně soustředit
na volejbal, což je podstatné.
Osobně budu maximálně
spokojená, až ustálím své výkony
na vyšší úrovni a v každém utkání
co nejvíc prospěju týmu ke
kvalitní hře.“

Volejbal

KLÍČOVOU BITVU LIGY MISTRYŇ ZVLÁDLY „AGELKY“ VÍTĚZNĚ!
Německý Schwerin doma porazily výtečnými koncovkami tří setů, do tabulky urvaly všechny body

Bodový vývoj - první set:
1:1, 1:3, 3:5, 5:5, 7:8, 10:8,
10:11, 11:14, 12:15, 18:15,
24:16, 25:17. Druhý set: 0:3,
2:3, 3:5, 5:5, 8:6, 11:7, 14:10,
14:12, 15:14, 16:16, 18:16,
18:20, 20:20, 20:23, 21:24,
23:25. Třetí set: 1:0, 1:5, 4:5,
6:6, 8:8, 8:10, 9:12, 11:12,
14:13, 14:15, 17:15, 18:17,
25:17. Čtvrtý set: 1:2, 3:2,
3:4, 5:4, 7:5, 8:9, 11:10, 12:12,
15:12, 16:15, 20:16, 25:17.
Prostějov/son - Prohrát i tento
mač, už by bylo s volejbalistkami VK Agel v letošním ročníku
evropských pohárů hodně zle.
V utkání třetího kola základní
skupiny „D“ Champions League
2013/2014 však tým Prostějova
ustál psychicky nelehkou situaci
a přímého konkurenta v boji
o třetí příčku SC Schwerin vyprovodil výsledkem 3:1. Úspěch nad
německým prptivníkem znamená

zisk možná klíčových tří bodů do
tabulky a tím i slibnou výchozí pozici pro postup do lednového čtvrtfinále CEV Cupu.
Veledůležitý úvod střetnutí vyšel
o něco lépe hostujícímu celku i díky
dvěma bodovým blokům (1:3). Naštěstí ženy VK AGEL brzy vyrovnaly
na 5:5 a následně se soupeřky tahaly
o každý míč, když jim dobře fungovaly jak přihrávka, tak útok. Premiérově
do vedení šly „Agelky“, díky šňůře tří
bodů (7:8 na 10:8), jenže SC vzápětí
kontroval úplně stejně (10:11). Vzniklá nejistota „vékáčka“ na příjmu mu
dala výhodu, kterou využil k minitrháku na 11:14, ovšem další zvrat už
byl na cestě. Nejvíc se o něj zasloužila
výborným servisem Steenbergen, domácí mančaft měl rázem navrch 18:15
a tohle klíčové otočení skóre již nepromarnil. Naopak v koncovce náhle bezradného protivníka skvělým výkonem
naprosto vygumoval, perfektně přitom
zapodávala Malesevic - 25:17 a 1:0
Lauf nabraný dokonalým závěrem
první sady ale během tříminutové
přestávky vyprchal a vstup měl znovu
údernější Schwerin (0:3). Leč i tentokrát dokázaly prostějovské bojovnice
rychle zareagovat dotažením na 5:5,
načež pokračovaly ve svém náporu
úprkem do čtyřbodového náskoku
11:7. Celý kolektiv výtečně servíroval, neměl větší potíže s přihráv-

kou, dobře bránil a v útoku se mohl
opřít nejen o spolehlivě zakončující
střeďačky Borovinšek – Steenbergen.
Vysoká herní pohoda však Čadovým
svěřenkám nevydržela, vlna zlepšení vynesla o chvíli později nahoru
zase družstvo z Německa (14:10 na
16:16). Vzniklé drama hrozilo vyrovnáním setového stavu, zvlášť když série při podání Radenkovic překlopila
průběh na stranu úřadujících mistryň
bundesligy (18:16 na 18:20). Výběr
VK posléze odvrátil dva setboly,
ovšem větší množství chyb už zachránit nesvedl - 23:25 a 1:1.
V daném trendu vlastních nepřesností AGEL pokračoval také zkraje
třetí části, naopak sokyně z Německa natahovaly výrazné zkvalitnění
všech činností v čele s obranou v poli.
Bleskově nabrané manko 1:5 naštěstí
soubor kouče Čady nezlomilo a zanedlouho byl poměr balónů nerozhodný
6:6. Opětovný náskok hostům vrátila
vynikající kapitánka Souza Ziegler,
která útočila jako z kanónu (9:12). Prostějovanky se pro změnu týmovým
dílem vydrápaly z nejhoršího díky
zvratu na 14:13, přičemž trochu uvadlému projevu prospěla dvě střídání. V
pozměněném složení česká družina
vydolovala veškeré morální síly a doslova prosvištěla maximálně vydařenou koncovkou velmi důležitého setu
- 25:17 a 1:1.

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Oba celky si uvědomovaly, že vlastně hrajeme o třetí místo ve skupině, neboť
Istanbul i Cannes jsou výkonnostně na jiné úrovni. Proto bylo utkání tak důležité
a jsem velice rád, nakolik se nám jej povedlo zvládnout. Rozhodla naše převaha v útoku, kde jsme měli víc nebezpečných hráček než hosté, kteří navíc udělali
o poznání víc chyb. Zvítězili jsme zaslouženě.“

Felix KOSLOWSKI - SC Schwerin:

„Gratulujeme soupeři k výhře, byl výrazně lepší než my. Pod větší tlak jsme
Prostějov dostali jen ve druhém setu, jinak náš výkon sráželo příliš mnoho nevynucených chyb. A projevila se také fyzická převaha domácího týmu, do odvety za
týden v naší hale máme hodně co zlepšovat.“
T d neustálých
álý h změn
ě vedoucího
d íh
Trend
celku zůstal neporušen též ve čtvrtém
dějství (1:2, 7:5, 8:9, 11:10). Oba rivalové střídali krásné momenty se
zbytečnými hrubkami, v součtu měl
ale gradující duel velký náboj. Z výsledkového hlediska přinesly rozhodnutí tři body VK za sebou při servisu
Markevich (12:12 na 15:12). Tohle
vedení již šampiónky ČR nepustily
a do třetice schwerinskou ekipu ve
finální části sady totálně zničily. Na
takový volejbal ze strany prostějovského celku se opravdu příjemně
dívalo, euforie z premiérového úspěchu v probíhající sezóně Champions
League mohla vytrysknout na plné
obrátky - 25:17 a 3:1!

N tento velmi
l i důl
ži ý zápas
á jjsme
„Na
důležitý
se snažily maximálně nachystat, také
jsme se na něj hodně těšily. A důkladná příprava se vyplatila. Celkově
jsme podaly dobrý výkon a dosáhly
na nesmírně potřebné vítězství, navíc
doma před našimi fanoušky. Z toho
máme velkou radost,“ usmívala se
Katie Carter, univerzálka VK AGEL
Prostějov. Naopak v táboře soupeřek
bylo neveselo, truchlivo. „Utkání se
nám moc nevydařilo, normálně dokážeme hrát o dost lépe. Možná se
projevilo, že jsme po náročném programu německé ligy v poslední době
víc unavené, v tomto směru nám nepomohla ani dlouhá cesta autobusem
do Prostějova...“

Ženy VK postoupily do semifinále ČP, ale v brněnském
Králově Poli se dlouho trápily a měly výsledkově namále
Bodový vývoj – první set: 2:1,
2:3, 3:5, 9:6, 9:9, 11:9, 12:12,
14:12, 16:14, 16:18, 18:19,
18:23, 19:25. Druhý set: 0:2,
2:2, 3:4, 5:4, 8:8, 10:8, 12:9,
14:11, 14:14, 18:18, 20:18,
21:20, 25:20. Třetí set: 0:2,
3:3, 3:5, 5:5, 9:6, 10:8, 12:8,
12:10, 14:10, 14:12, 15:14,
17:14, 17:16, 19:16, 19:19,
20:21, 22:22, 22:25. Čtvrtý
set: 0:3, 1:6, 3:7, 3:9, 5:9, 7:11,
7:13, 9:13, 10:16, 12:17, 12:20,
16:21, 16:25.
Brno, Prostějov/son - Odveta
čtvrtfinále Českého poháru žen
2013/2014 na půdě brněnského
Králova Pole volejbalistkám

Prostějova herně moc nevyšla.
Dokonce už to začínalo vypadat, že „Agelky“ premiérově
v této sezóně podlehnou soupeři
z České republiky... V kritické
chvíli však celý tápající kolektiv
zabojoval, z nepohody se zvedl
a rychle zajištěný postup do semifinále soutěže nakonec stvrdil
i příznivým výsledkem.
Vstup do zápasu zvládly „Agelky“
solidně, ale za stavu 3:5 je potkal
výpadek na přihrávce proti plachtě
kapitánky Onderkové. Vyústěním byl
obrat nadšením hýřících Jihomoravanek na 9:6 a navzdory okamžitému
dotažení manka (9:9) měl hostující
tým nadále problémy. Nepřesný
příjem plus několik zkažených
servisů pomohlo soupeřkám znovu
do vedení, které držely až do skóre
16:14. Teprve pak vyšla hanácké
partě klíčová šňůra čtyř bodů za
sebou, čímž získala, do té doby
chybějící, herní jistotu. Na druhé
straně naopak přibylo nepřesností
a probuzená kvalita VK jasně ovládla
koncovku - 19:25 a 0:1.

Tím bylo o postupujícím rozhodnuto,
načež domácí hráčky opět vyrovnaly
dění na palubovce. Když jim vycházelo riskované podání a nedopouštěly
se zbytečných nepřesností, dokázaly
favorita dostávat do úzkých poměrně
úspěšným útokem i výbornou obranou v poli. Volejbalistky Prostějova
působily - stejně jako v úvodní
polovině první sady - dost chladným dojmem, ovšem když už šlo
do tuhého (14:11), zapnuly na vyšší
obrátky (14:14). Zastavit však rozjetého protivníka bylo mnohem těžší
a nepovedlo se to, Královo Pole si
za velice dobrý výkon druhý set po
pravdě zasloužilo - 25:20 a 1:1.
Matný závěr ztraceného dějství
svěřenkyně kouče Čady patřičně
nabudil, tudíž do třetího pokračování
vlétly s výraznější intenzitou (0:2,
3:5). Bohužel prostějovské družstvo
dál srážely vlastní hrubky, a jakmile
maximálně bojující Brňačky ucítily
šanci, šly tvrdě za ní. Po razantním obratu na 12:8 AGEL klesl do
hlubokého útlumu, za stavů 14:10,
17:14 i 19:16 už se schylovalo

Ivana Cebáková - asistentka trenéra VK KP Brno:

„Ve třetím setu jsme měli Prostějov na lopatě, pak nás bohužel Jeníček s Mařenkou
do té pece hodili.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Dnešní utkání bylo odlišné od předcházejících dvou. Domácí výborně podávaly,
měli jsme problémy je dostat pod tlak na přihrávce, nám nešel servis. Tím jsme je
nastartovali a oni vynikající obranou sehrály téměř vyrovnaný zápas.“
k senzačnímu vedení KP 2:1 na sety.
Proč tenhle scénář nedošel naplnění?
Protože obhájkyně pohárového triumfu zmobilizovaly veškeré síly
a téměř ztracenou třetí část doslova
vydupaly z palubovky v úplné koncovce - 22:25 a 1:2.
Teprve odvrácení nepříjemné hrozby dodalo poněkud utrápeným
svěřenkám kouče Čady očekávanou
pohodu. Projevila se bleskovým
únikem na 1:6 hned zkraje čtvrté sady,
ale ke cti srdnatě makajícím mladicím
z moravské metropole sloužilo, že ani

tehdy nesložily zbraně. Především
zásluhou
jejich
volejbalového
příspěvku se formální dohrávka rozhodnutého mače změnila v atraktivní podívanou až téměř do posledního míče. Byť zlepšený Prostějov
vydřené vítězství ze svých rukou již
nepustil - 16:25 a 1:3.
„Bylo vidět, že po předchozích utkáních jsme byly unavené. Jsme ale
rády, že jsme utkání zvládly a vyhrály.
Musíme se znovu soustředit na další
těžké zápasy,“ konstatovala po utkání
kapitánka Prostějova Solange Soares.

Ostrava se držela, ale odpadla vždy v koncovkách setů

Bodový vývoj – první set:
1:1, 3:1, 5:2, 7:3, 7:6, 9:7,
9:10, 11:10, 13:13, 15:13,
17:15, 17:18, 25:18. Druhý
set: 5:0, 7:1, 13:2, 13:4, 14:6,
15:8, 19:8, 19:10, 22:10,
25:11. Třetí set: 2:0, 2:5,
4:5, 4:7, 5:9, 8:9, 8:11, 9:14,
11:15, 11:17, 16:18, 25:19.
Prostějov/son - Ani utkání desátého
kola UNIQA extraligy 2013/2014
neodehrály prostějovské ženy
v kdovíjaké pohodě. Sice zvítězily
bez ztracené sady, ale Ostrava jim
většinu zápasu hodně vzdorovala
a ve dvou ze tří setů dlouho vedla.

Jednoznačnou podobu daly výsledku až suverénní závěry prostějovských volejbalistek, jimiž
odpor soupeřek pokaždé zlomily.
VK AGEL tak s převahou zůstává
v čele elitní soutěže ČR.
Hlavně neopakovat čtvrteční trápení
z Brna. Tak zněl úkol „Agelek“ pro
další ligové střetnutí, který se jim v
úvodu dařilo pohodově plnit. Od
stavu 7:3 však začaly chybovat, což
byla voda na mlýn dobře hrajícího
soupeře. Ten hned dvakrát otočil
průběh vstupní sady (9:7 na 9:10,
17:15 na 17:18) a favorita dost trápil.
Až důrazná domluva kouče Čady
během druhého oddechového času
přiměla matné „vékáčko“ zabrat naplno, což vedlo k osmibodové šňůře
při podání Borovinšek na 25:18
a zisku prvního setu - 1:0.
V drtivém náporu Prostějov pokračoval též zkraje druhé části, kdy se
favoritovi dařilo ve všech herních
činnostech a naprosto dominovaly
(13:2). Teprve v půlce setu se ost-

ravská děvčata probrala z hlubokého
útlumu, načež odstartovala dohánění
značného manka (15:8). Pak už znova nebylo co řešit, domácí družstvo
i díky kvalitnímu příspěvku střídajících plejerek nedávalo protivnicím
skoro žádný prostor - 25:11 a 2:0.
Svou letošní nebezpečnost Severomoravanky tažené polskou smečařkou Starzyk opět ukázaly v nástupu
do třetího dějství zvratem z 2:0 na
2:5. Získaný náskok dokonce ještě zvýšily (5:9) a tentokrát udržely
vyšší úroveň výkonu delší dobu
také díky mnoha nepřesnostem VK.
Po sérii minel ztrácel favorit již šest
bodů, vypadalo to na prodloužení celého duelu. Nakonec k němu
nedošlo, neboť Prostějov se včas
vzpamatoval a dalším maximálně
intenzivním závěrem nepřipustil,
aby šel kolísavý mač do čtvrtého
setu - 25:19 a 3:0.
Jak viděla utkání kapitánka VK
AGEL Prostějov? „Kromě jasného
druhého setu a kvalitních koncovek

Ľubomír PETRÁŠ
ÁŠ - asistent trenéra VK AGEL Prostějov:

„Ostrava hrála v prvním i třetím setu výborně v útoku, čímž s námi držela krok
a dokonce měla chvílemi i trochu navrch. My jsme totiž místy dost chybovali,
ale v koncovkách rozhodla naše vyšší kvalita a celkově mnohem větší počet
bodových bloků. Vše bylo o našem výkonu. Pokud holky hrály dobře, soupeř
se zdaleka tolik neprosazoval. Pochvalu zaslouží všechna střídající děvčata,
jež po příchodu na hřiště týmu pomohla.“

Zdeněk POMMER - TJ Ostrava:

jjsme se s Ostravou
O
zbytečně
b č ě tahaly.
hl
Důvodem bylo strašně moc našich
vlastních hloupých chyb, kterými
soupeř získával náskok, a ten jsme
pak musely dotahovat,“ pokrčila zcela výstižně rameny Solange Soares.
„Mrzí nás druhý set, který jsme si ne-

chaly
h l ujet
j o hhodně
d ě bodů.
b dů Za
Z prvníí anii
třetí sadu se však rozhodně stydět nemusíme, tam jsme dlouho hrály dobrý volejbal. Jen škoda promarněného
náskoku až šesti bodů,“ konstatovala
její ostravská souputnice Petra Polášková, kapitánka hostující TJ.

a hledá si jiné angažmá, pravděpodobně v zahraničí
Pětadvacetiletá smečařka přišla do
Prostějova v lednu 2013 a mezi
„Agelkami“ tak strávila necelý rok.
Zpočátku jí nějakou dobu trvalo, než
se v novém působišti po přestupu z vídeňského Schwechatu adaptovala,
postupně se ale rozehrála k solidním
výkonům. Jenže nastupovala pouze
sporadicky a v extraligovém play
off minulého soutěžního ročníku se
na hřiště nedostala v podstatě vůbec.
„Volejbal je týmový sport a proto jsem

spokojená být mohla, neboť jsme
vyhrály Český pohár i mistrovský titul.
Z osobního hlediska však spokojenost
určitě nezavládla, neboť jsem zvyklá
hodně a většinou dobře hrát. Snad se
to v nové sezóně povede a bude pro
mě lepší, než ta předchozí. Chci se dostat mnohem víc do zápasů, pořádně
se prosadit,“ plánovala sympatická
Kateřina Kočiová v létě.
Během našeho tehdejšího rozhovoru
byla maximálně odhodlaná ukázat,

co v ní je. Ani na druhý pokus se jí to
ovšem nepovedlo. Ve většině utkání
opět dostávaly přednost smečařské
kolegyně z mančaftu a situace se
pro rodačku z Plané u Mariánských
Lázní časem rozhodně nelepšila,
spíš právě naopak. Po listopadovém
příchodu Tijany Malesevic bylo
zřejmé, že v dohledné době asi někdo
jiný kádr opustí. Na vlastní žádost
se touto ženou stala Kočiová, která s
„vékáčkem“ k 30. listopadu rozváza-

la hráčskou smlouvu. A teď nejspíš
zamíří někam do zahraničí.
„Katka se u nás příliš neprosadila,
ale za přístup k volejbalu a touhu se
zlepšovat zaslouží jedině chválu. Moc
jí děkujeme za vše, co pro náš klub
odvedla, a přejeme štěstí v novém
působišti,“ zdůraznil závěrem Miroslav Čada, lodivod prostějovských
volejbalistek. Zda-li bude hledat za
Kočiovou náhradu, se v neděli těsně
před uzávěrkou nevyjádřil...

Dalším soupeřem VK jsou studentky z Brna
Prostějov/son - Potřetí za sebou
v UNIQA extralize ČR 2013/2014
nastoupí prostějovské volejbalistky
na domácím hřišti. Tentokrát je
v jedenáctém kole čeká papírově
nejslabší protivník, neboť v sobotu
7. prosince od 17.00 hodin přivítají
v hale Sportcentra DDM Prostějov
poslední celek tabulky SG Brno.

Mladičké studentky z jihomoravské
metropole nezískaly v dosavadním
průběhu soutěže ještě ani set, všechny
své duely prohrály jednoznačně 0:3.
„Agelkám“ v prvním vzájemném
střetnutí letošní sezóny sice statečně
vzdorovaly, ale hladkému výsledku
14:25, 11:25 a 11:25 stejně zabránit nedokázaly. Zajímavostí je, že vzhledem

k propojení SG a české reprezentace
juniorek naskočilo do dvou jiných ligových mačů v brněnském dresu i duo
talentovaných hráček VK Kristýna
Adamčíková - Pavla Meidlová.
„V našich minulých zápasech na hřišti
Králova Pole i doma proti Ostravě
jsme se přesvědčili, že pokud nemakáme s plnou koncentrací, můžeme mít i

2014 CEV DenizBank Volleyball Champions
League Women - výsledky 3. kola
Základní skupina A
Základní skupina D
SC Drážďany – Rabita Baku 0:3 VK AGEL Prostějov –
(-19, -23, -20), Volley Beziers – Schwerin 3:1 (17, -23,
Omička Omsk 0:3 (-16, -22, -24). 17), Eczacibasi Istanbul –
Cannes 3:0 (24, 21, 23).
1. R. Baku
3 0 9:2 8
1. E. Istanbul
3 0 9:0
2. Omsk
2 1 8:3 7
2. Cannes
2 1 6:3
3. Drážďany
1 2 3:7 3
3.
Prostějov
1 2 3:7
4. Beziers
0 3 1:9 0
4. Schwerin
0 3 1:9
Základní skupina B
CZ Bělehrad – Dynamo Moskva
1:3 (24, -20, -16, -18), Igtisadči
Baku – Meccanica Piacenza 1:3
(-16, -18, 21, -20).
1. D. Moskva
2. Piacenza
3. I. Baku
4. Bělehrad

2
2
2
0

1
1
1
3

8:5
7:4
7:5
1:9

3
2
1
0

0
1
2
3

9:1
7:4
4:6
0:9

9
6
3
0

Základní skupina E
Prosecco Conegliano – Azeryol
Baku 3:2 (-23, 19, -22, 15, 10),
Galatasaray Istanbul – Busto Arsizio 3:0 (24, 23, 11).

7
6
5
0

1. Conegliano
2. G. Istanbul
3. A. Baku
4. B. Arsizio

Základní skupina C
Dynamo Bukurešť – Dames
Gent 3:0 (20, 17, 15), Atom
Sopoty – Vakifbank Istanbul
1:3 (19, -14, -19, -18).
1. V. Istanbul
2. Sopoty
3. Bukurešť
4. Gent

SC
17,
RC

3
2
1
0

0
1
2
3

9:5
8:4
6:8
3:9

7
7
3
1

Základní skupina F
Volero Curych – Dabrowa Gornicza 3:1 (12, -16, 15, 18), Dynamo Kazaň – Stiinta Bacau 3:0
(16, 18, 16).
1. Kazaň
3 0 9:1 9
2. Curych
1 2 5:7 4
3. D. Gornicza 1 2 5:6 3
4. Bacau
1 2 3:8 2

9
6
3
0

Český pohár ve volejbalu žen 2013/14
Čtvrtfinále
VK AGEL Prostějov – VK Královo Pole Brno 3:0 (18, 19, 17)
a VK Královo Pole Brno – VK AGEL Prostějov 1:3 (-19, 20,
-22, -16). * Volleyball club Slavia Praha – SK UP Olomouc
1:3 (-19, 21, -19, -18) a SK UP Olomouc – Volleyball club
Slavia Praha 3:1 (17, -22, 18, 13) * PVK Přerov Precheza – TJ
Ostrava 1:3 (18, -22, -22, -21) a TJ Ostrava – PVK Přerov Precheza 2:3 (13, -17, 20, -23, -9) * PVK Olymp Praha – TJ Sokol
Šternberk 3:2 (17, 24, -22, -20, 6) a TJ Sokol Šternberk – PVK
Olymp Praha 0:3 (-20, -16, -9).
Semifinále (16. a 30. ledna 2014)
VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc
TJ Ostrava – PVK Olymp Praha

Ještě k Brnu: v minulé sezóně by „vékáčko“

takto hůř odehraný zápas možná ztratilo,

letos je zatím zvládá

Brno, Prostějov/son - Není potřeba si nic nalhávat: ve většině
pohárového duelu na hřišti Brna
podaly naše volejbalistky slabší
výkon. U papírových favoritů
je však důležité, aby i podobně
nevydařená střetnutí dokázali
dovést k vítězství. Což se ženám
VK Prostějov nakonec povedlo.
„Od začátku jsme měli velké problémy na podání. Holky servis
buď přímo kazily, nebo jej dávaly
moc lehký, zatímco soupeř hrál naprosto uvolněně a právě podáním
vyvíjel velký tlak. U nás kromě
servisu příliš nefungoval ani příjem, následně znejistěla také nahrávka, posléze útok a výkon byl
celkově křečovitý, místy až slabý.
Zdálo se mi, že z děvčat po splnění dílčího úkolu v podobě zdolání
Schwerinu vyprchala ostražitost,
potřebná koncentrace,“ vytáhl
kouč „Agelek“ Miroslav Čada zaslouženou kritiku.
Na druhou stranu i jeden klíčový
prvek ocenil. „Po vyloženě špatné koncovce druhého setu jsme
ani třetí sadu dlouho nezvládali
a nabrali poměrně značnou bodovou ztrátu. Za téhle nepříznivé
situace pomohly dvě věci: prostří-

dání sestavy a zvýšená bojovnost.
Holky své herní trápení zlomily
tím, že pořádně mákly a maximálním nasazením nepřipustily porážku,“ zmínil Čada.
V minulém soutěžním ročníku
„Agelky“ právě takto nepovedené zápasy hned třikrát ztratily
(s Frýdkem-Místkem, v Přerově i na Olympu Praha). Během
letošní sezóny se již ve stejném
počtu bitev dostaly do podobného ohrožení, jenže doma proti
Olomouci, znovu na Olympu
i nyní v Brně hrozbu výpadku
vzdor hernímu trápení odvrátily.
„Náš současný tým považuji za
kvalitnější, volejbalově i psychicky odolnější a zkušenější. Je ale
potřeba, aby se děvčata z takhle
problematických utkání poučila
a v budoucnu už je pokud možno
vůbec neopakovala. Na neustálé změny značek míčů ani únavu
z náročného programu se nesmíme vymlouvat, byť samozřejmě
tyto okolnosti hrají svou roli. My
jsme však plně profesionální klub
a s takovými záležitostmi se musíme umět vypořádat,“ zdůraznil
lodivod prostějovského volejbalového týmu.

„Určitě se nemáme za co stydět. Dva sety byly vyrovnané a nebýt nakupení
mnoha laciných chyb vždy v jednom postavení, určitě jsme nemuseli prohrát nula tři. Mrzí hlavně ztráta vysokého vedení ve třetí sadě, ale herně jsme ve většině
utkání určitě obstáli. Z nedostatků se zkusíme poučit do dalších zápasů, které pro
nás mají s ohledem na bližší kvalitu soupeřů větší důležitost.“

Kateřina Kočiová ukončila v Prostějově smlouvu
Prostějov/son - Početní nadměrnost hráčského kádru žen VK
AGEL Prostějov na smečařském
postu už je minulostí. Před měsícem
zamířila Barbora Gambová na
hostování do Frýdku-Místku, nyní
hanácké družstvo opustila další
volejbalistka: Kateřina Kočiová!
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ve zdánlivě jasných soubojích potíže.
Proto tentokrát nesmíme vůbec nic
podcenit, abychom se po herní stránce zbytečně netrápili. A při náročném
programu znásobeném cestou do
Schwerinu i zpět hodlám zátěž rovnoměrně rozložit na všechny členky
kádru,“ sdělil Miroslav Čada, hlavní
trenér prostějovských žen .

Rozhovor
s Andreou Kossányiovou
najdete na

www.vecernikpv.cz

10. kolo: Olymp Praha - Slavia Praha 3:1 (17, 24, -19, 15). j
více bodů: Kvapilová 22, Mlejnková 15, Sládková 11 - Adlerová
21, Hanzlová a Ančincová po 12 * Prostějov - Ostrava 3:0 (18, 11,
19). Nejvíce bodů: Carterová 14, Steenbergenová 11, Kossányiová
a Maleševičová ppo 10 - Starzyková 12, Polášková 9 * KP Brno Šternberk 3:0 (13, 17, 19). Nejvíce bodů: Michalíková 21, Širůčková 15, Herbočková 7, Marešová 7 - Polášková 11, Holásková 9,
Sochorcová 5 * Olomouc - Přerov 3:0 (11,16,18). Nejvíce bodů:
Napolitano Šenková 17, Košická 10, Mátlová 8 - Dedíková 10, Gálíková 7, Holičová 6 * SG Brno - Frýdek-Místek 0:3 (-12, -18, -16).
Statistiky nehlášeny..

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. VK AGEL Prostějov

P

Sety

Míče

Body

10 10 0

Z

V

30:2

799:539

30

2. SK UP Olomouc

11

9

2

29:8

891:706

26

3. PVK Olymp Praha

10

8

2

25:9

808:672

24

4. TJ Sokol Frýdek-Místek 10

6

4

21:13

779:698

19

5. VK KP Brno

10

6

4

20:16

776:755

18

6. TJ Ostrava

10

5

5

17:20

756:785

15

7. TJ Sokol Šternberk

10

4

6

13:20

673:738

12

8. PVK Precheza Přerov 10

2

8

10:25

685:818

6

9. VC Slavia Praha

10

1

9

8:27

666:839

3

10. VK SG LD Brno

11

0 11

0:30

532:825

0

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

kam příště...
11. kolo, sobota 7. prosince 2013: Ostrava - Olomouc, Přerov Olymp Praha, Prostějov - SG LD Brno, Šternberk - Frýdek-Místek,
Slavia Praha - KP Brno (18:00).
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Exkluzivní interview s nestárnoucím házenkářem a kosteleckým patriotem:

„STÁLE SE CÍTÍM MLADÝ, TĚLO MI ALE UKÁZALO, ŽE TOMU TAK UŽ NENÍ“
David Ševčík se zotavuje z vážného zranění achillovky, do zápasu se ale možná vrátí až v příští sezoně

Kostelec na Hané - S kosteleckou házenou prožil slavné bitvy
a velká vítězství v české extralize i mezinárodní interlize, neodvrátil se však od klubu ani v době, kdy nastal útlum a propad
až do třetí nejvyšší domácí soutěže. David Ševčík je prakticky
hrající legendou tohoto hanáckého klubu a s aktivní kariérou se
nehodlá loučit ani ve svých jednačtyřiceti letech. Současnou
velkou jízdu svých spoluhráčů ale vinou těžkého úrazu z předešlých záchranářských bojů může sledovat pouze z hlediště.
Jiří Možný
Na konci minulé sezony jste si
utrhl achillovku. Kdy byste se
mohl vrátit zpět do hry?
„Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl to, tak bych to řekl. Mojí původní
představou byla polovina sezony, ale
vzhledem k tomu, jak probíhá rekonvalescence, tak mám trochu obavu.
Možná to bude až příští sezona.“
Co jste již od svého úrazu absolvoval?
„Po operaci a dvouměsíční fixaci bez
možnosti pohybu následovaly rehabilitace, tělocvičny. Nebylo to moc
dobré, už mě přepadal i pesimismus,
po půl roce ale konečně přišel první
posun, přestávám kulhat. Snad už to
teď půjde k lepšímu, nicméně nastal
velký úbytek svalové hmoty, na tomto
budu muset pracovat. Zatím to je lehké
poklusávání, rotoped, lehké posilování, aby se člověk udržel, ale na nějaké
divočení na hřišti to ještě rozhodně
není. Za půl roku jsem se ale spokojil i s malými úspěchy a malými kroky kupředu. Asi to chce ještě víc času
a musím být trpělivý.“
Čemu nyní věnujete čas, dříve
strávený házenou?
„Rodině. Mám trochu strach, aby si na
to nezvykli (smích). Ale jsem doma,
jezdím se dívat na mladého, což jsem
někdy nestíhal. Jsou samozřejmě rádi,
je ale fakt, že moje žena byla a je tolerantní. Sama dělala profesionální sport
a ví, co to obnáší. Když jsme hráli interligu, tak jsem doma téměř nebýval.
Práce, každý den trénink, víkendy na
cestách, akceptovala to ale. Teď máme
víkendy, kdy se sbalíme a můžeme
pryč. Nejsem povinován nejen ke klubu, ale ani ke kamarádům, že bych musel naskočit na plac.“
Jak to jde vašemu synovi?
„Mohu říct, že je šikovný, byť

jako otec mám asi kritičtější pohled
než ostatní. Je potřeba, aby na sobě
makal, má však perspektivu, vidění, cit pro hru. Pokud u toho vydrží
a k talentu přidá i píli, tak bude přínosem pro družstvo, v němž bude hrávat.
Zatím je v mladších žácích Centra
Haná a dostává kvalitní výchovu od
trenérské dvojice Flajsar-Havlík.“
Když momentálně nemůžete
spoluhráčům pomoci na palubovce, jak jinak se podílíte na chodu
kostelecké házené?
„Jsem členem výboru Sokola HK
a jeho místostarostou. Alespoň tímto
způsobem tak v házené stále jsem, ale
moc času na to není. Kompletně řešíme finanční chod klubu, problematiku
penzionu a restaurace, snažíme se udržet stávající zázemí pro kluky, pracuje
se na mládeži. Záběr funkcionařiny je
hodně široký.“
Jak vnímáte, že to tak výrazně jde klukům i bez vaší pomoci?
„Je to skvělé, kluci mají parádní výsledky. Důležité jsou body, které vozí
zvenku. Že jsme po sedmi kolech ještě
neprohráli, to je parádní, a že se držíme bod od prvního místa, to je úspěch.
Sice beze mě, ale jsem rád, že to jede
v takovém duchu. Zatím ale předčasné
hodnotit, půlsezona ještě nekončí.“
Očekávali jste, že by to mohlo
být u mužů až tak dobré?
„Ne. Mančaftu se daří až nečekaně
dobře, jsem za to ale rád. Celý výbor,
máme z každého bodu radost a snažíme se připravovat věci pro kluky,
aby i oni byli v pohodě a odpovídalo
to jejich výkonům. Přišel nový trenér
a přinesl nový impulz pro tým. Dohodli jsme se s panem Čtvrtníčkem,
že bude dávat větší příležitost mladým
klukům, což je dobře. Nicméně Roman Bakalář a bratři Knéblové, které
přivedl, přináší do týmu zkušenost a

pomáhají mládí. Kluci hrávají, dávají
góly, chytli šanci. Milan Varhalík pomáhá mančaftu zkušenostmi, byť při
zranění se sebezapřením, Martin Grulich je srdcař a tahoun a Jirka Vymětal
má téměř stoprocentní tréninkovou
účast a je to vidět i v zápasech, škoda
jen jeho zranění.“
Vaše jméno je pevně spojeno
s kosteleckou házenou, vyzkoušel jste si i jiná angažmá?
„Jsem opravdu kostelecký patriot. Hrál
jsem v mužích asi sezonu v Prostějovu, trénoval jsem v Olomouci, když
jsem tam studoval, ale tam jsem nehrál. Víceméně jsem celou svou kariéru absolvoval tady a byl jsem u všeho
hezkého i hodně špatného. Zůstal jsem
a jsem za to rád. Zažil jsem vzestupy
a tvrdé pády. Vždy se nakonec podařilo dát mančaft do kupy a zvednout se.“
Nepřišla tedy žádná nabídka,
kterou byste opravdu zvažoval?
„O tom jsem ani nepřemýšlel a žádná
extra nabídka opravdu nepřišla. Byly
to jen náznaky, ale profesionálně jsem
se tomu věnovat nechtěl, to navíc ani
u nás v České republice moc nejde.
Není to na dlouhé uživení a hráčská
kariéra končí kolem pětatřiceti let.
I v extralize a interlize jsem to bral spíše jako koníček a zábavu a dělám to již
třiatřicet let.“
Takže právě toto vás u házené
drží stále?
„Je to dynamická tvrdá hra se spoustou
variabilit, u níž člověk musí přemýšlet.
Rozvíjíte se nejen po fyzické stránce,
ale i po duševní a psychické. Vždy
tu navíc mančaft držel pohromadě
a byla tu dobrá parta, to mě k tomu vždy
táhlo. S radostí vypnout, vybláznit se
s klukama na hřišti a startovat na další
pracovní den.“
Současně s aktivní sportovní
kariérou jste také členem
městského zastupitelstva, co vám tohle přináší?
„Zasedání je několikrát do roka, není to
až tak časově náročné. Pro Kostelec se
snažím dělat maximum nejen po stránce sportovní, ale i po stránce komunální
politiky. Chci pracovat pro lidi v Kostelci a pro město, které mám rád. V tomto bych chtěl pokračovat. Těší mě, že se
město Kostelec ke sportu staví velmi
vstřícně a podporuje všechny kluby
i rekreační tělovýchovu.“

INZERCE

Prostějov/pk - Marketingová společnost TK PLUS pořádá v sobotu 7. prosince 2013 ve sportovní hale hotelu
TENNIS CLUB Za Kosteleckou ulicí v Prostějově předvánoční setkání přátel, příznivců a obchodních partnerů našeho tenisového klubu.
Po celý den bude pozvaným hostům k dispozici veškeré sportovní zařízení (bowling, squash, šipky, billiard), rehabilitační a relaxační centrum (bazén, sauna, posilovna) a pochopitelně také občerstvení. Od 19:00 hod. se v restauraci
uskuteční zabijačkové hody za hudebního doprovodu skupiny NO-PROBLEM.
„Touto každoroční akcí děkujeme všem partnerům za jejich celoroční podporu a spolupráci. Nejinak je tomu
i v případě letošního roku 2013, který dopadl pro naši společnost dobře,“ uvedl Petr Chytil, jednatel TK PLUS.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
MÁTE POSLEDNí šanci!
tu nejlepší možnou
nabídku jsme pro vás
prodloužili ještě pro
tento týden!
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Platí pouze do 6. pro

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

Současným starostou Kostelce je bývalý házenkář Ladislav Hynek. Dokážete si sebe představit na tomto postu?
„Samozřejmě záleží na voličích, vyloženě moje ambice to není. Již rok jsem
starostoval a znamenalo to pro mě
nejen sebevzdělávání a poznání, ale
i hodně stresu. Člověk pozná to, že byť
chce udělat věc sebelíp, nikdy se nezavděčí velké většině obyvatel. Kdyby
se dal vrátit čas, asi bych to nepřijal.
Na druhou stranu to byla určitá výzva.
Už bych se k tomu asi ani moc nevracel, hodně jsem si ale rozšířil rozhled
a zjistil, jak to funguje v komunální
i vysoké politice. I to je škola života.“
Kromě duelů mezi elitou jste
se zapojil i do soutěže veteránů. Kde se cítíte víc?
Pořád válí. Před svým úrazem patřil David Ševčík k hlavním pilířům kostelecké
„Stále se cítím mladý, teď mi ale tělo
sestavy a nyní se tak těší, až se bude moci vrátit zpět do hry. Foto: Jiří Možný
ukázalo, že tomu tak už bohužel není.
Nemám problém s mladými na hřišti, pokud jsem pro mančaft přínosem
a kluci mě berou. Veteránská scéna
mě ale také baví, jsou tam kluci, s nimiž jsem hrával v lize. Velmi šťavnatá parta, kvůli níž často člověk dělá
sport. Je to mezi nimi paráda, kolikrát jsem i rychlejší než někteří kluci
(smích). Vždy chci ale vyhrát, ať je
to s mladšími nebo staršími. Když ale
přijdete s mladýma na hřiště a soupekostelecký házenkář a zastupitel DAVID ŠEVČÍK
ři vám vykají, je to někdy úsměvné
a háže mě to do reálu. Se starýma se
o zkušenostech z komunální politiky
mi to nestalo, tam jsem spíš já měl
tendenci někomu vykat (smích).“
Jak daleko jste měl vy do re- dobří. Šli vývojem nejvyšších soutěží
Jak často se s veterány potkáprezentace?
od nejmladších ročníků a byli výkonváte na hřišti?
„Na repre jsem se díval z velké dál- nostně někde jinde. Bylo by to krásný,
„Domluvili jsme se, že se budeme ky. V éře extraligy byli hráči Karvi- ale stojím nohama na zemi. Byla by to
scházet jednou za čtrnáct dní na tré- né, Zubří, Plzně, Dukly Praha hodně hezká meta, ale bohužel.“
ninky a ročně absolvujeme čtyři pět
turnajů. Není to až tak časově náročné
a roce 2014 by mělo být další mistrovství Evropy v Praze, jehož bychom se
chtěli opět účastnit. Třeba loni v Itálii
jsme hráli proti mistrům světa a dalším
špičkovým chlapům nebo mančaftům.
JJednačtyřicetiletý
d čt ři til tý házenkářský
há kář ký matador
t d spojil
jil praktickti
Opravdu hráčský zážitek. Mohu také
ky celou svou aktivní kariéru s kosteleckým oddílem a
říct, že jsem hrával proti Filipu Jíchopřispěl k jeho postupu mezi absolutní českou i českovi, který je dnes nejlepším házenká-slovenskou elitu. Kostelci zůstal věrný i v méně úspěšřem světa. Hostoval tehdy v Lounech.
ných letech a zažil rovněž nedávný sestup do druhé ligy
A když se s mladým díváme na reprea úspěšné záchranářské boje v jarní části. Právě na konci minulé sezony
zentaci, tak mu říkám toho jsem bránil,
si přivodil vážné zranění achillovky, s nímž se potýká až do současnosti.
toho jsem bránil, toho jsem taky bránil.
Na konec hráčské kariéry se však ani zdaleka nechystá, a jakmile se zcela
Když se mě zeptá, zda jsem je ubránil,
zotaví, opět ho budou moci fanoušci vídat nejen v dresu HKKH Haná
tak mu říkám někdy (smích), byli fakt
mezi veterány, ale i Sokola Kostelec na Hané-HK v druhé lize mužů.
dost dobří.“

„Již rok jsem starostoval a znamenalo to
pro mě nejen sebevzdělávání a poznání, ale
i hodně stresu. Člověk pozná to, že byť chce
udělat věc sebelíp, nikdy se
nezavděčí velké většině obyvatel.“

kdo je
david ševčík

