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Třináctileté školačky
NAHÉ NA INTERNETU
Policie obdržela trestní oznámení

Rychlá reakce. Jakmile se
lechtivé snímky nezletilých Prostějovanek objevily na internetu,
vedení nejmenované školy podalo trestní oznámení na policii.
Ilustrační koláž Večerníku
Prostějov/mik

Taková malá lapálie, nebo velký skandál? Záleží, jak se na to kdo, z které strany dívá...
V každém případě sexuální aférka nezletilých lolitek hýbe od minulého týdne celým regionem.
Třináctileté školačky se totiž nechaly vyfotit, ba snad i natáčet, zcela nahé a jejich velmi lechtivé snímky byly umístěny na internetu! Jakmile se na to přišlo, vedení jedné z prostějovských
škol, kde mají docházku, o tom informovalo policii. „Podali jsme trestní oznámení,“ potvrdil
enován, byť nutno podotknout, že toto školské za
Večerníku ředitel školy, který si nepřál být jmenován,
zařízení nemá s celým případem nic společnévíce čtěte na straně 13
ho a ani sebemenší vinu mu nelze přičítat..

Pondělí

9. prosince 2013
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Anonym: Před „reálkou“ řádí

PEDOFIL!
Vedení policie k případu oficiálně mlčí

Prostějov/mls, mik - Před
budovou RG a ZŠ města
Prostějova postává postarší pedofil, který údajně láká děti na sladkosti!
To tvrdí anonym, který
nedávno přišel na adresu
prostějovského oddělení
Policie ČR. Muži zákona zprvu nic nepodcenili
a o možném nebezpečí
okamžitě informovali vedení školy. K plánované
schůzce, která se měla konat v průběhu minulého
týdne, však nedošlo. O nepříjemné události se ovšem
nejen mezi rodiči stále více
a živě diskutuje. Přestože
by všechny zajímal jak
průběh, tak i výsledek vyšetřování, samotné vedení
Policie ČR v Prostějově se
k celé záležitosti zatím vyjadřovat zatím nechce.
A tak se do zjišťování alespoň jistých skutečností
pustil Večerník na vlastní
pěst. Co se nám podařilo
zjistit? Nalistujte stranu
6 a dozvíte se víc...

Zatím nikoho nedopadli. Před prostějovským reálným gymnáziem v uplynulém týdnu měli kvůli pedofilovi hlídkovat tajní policisté.
Koláž Večerníku

INZERCE
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Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Musím
í jjezdit!
i
Potřeboval jezdit, tak si předělal registrační značku.
Tento důvod uvedl v úterý 3. prosince strážníkům
sedmačtyřicetiletý řidič, který na sebe upozornil nerespektováním zákazu stání.
Při následném řešení dopravního přestupku však vyšlo
najevo, že SPZ na vozidle
má již prošlou technickou
kontrolu a navíc nepatří na
tento vůz. Přivolaným policistům nebyl řidič navíc
schopen předložit doklady
o povinném ručení. Registrační značka pocházela
z jeho vozu, který není v současné době pojízdný, a vůz,
s nímž nyní jezdí, původně
zakoupil na náhradní díly.
Policisté na místě zakázali řidiči pokračovat v jízdě a celá
záležitost byla postoupena
správnímu orgánu k dořešení.

ze soudní síně...

DVA MLADÍ
FEŤÁCI
PUTUJÍ
DO
BASY
Ilie Sisov a Martin Zikmund své šance promarnili
Jeden se přiznal k celkem jednadvaceti, druhý zhruba k deseti krádežím. Přesto je jisté, že jich mají na
svědomí mnohem víc. Čtyřidvacetiletý Ilie Sisov kromě toho ostatním prodával nebezpečný pervitin. Za
to si od prostějovského soudu vysloužil trest třicet měsíců nepodmíněně, jeho o devět roků starší kumpán
Martin Zikmund pak dostal tři roky natvrdo.
Prostějov/mls
Na nějaký čas naposledy předstoupili před Okresní soud v Prostějově dva sérioví zloději, za
jejichž problémy stojí závislost
na pervitinu. Ukradli přitom
mimo jiné desítky kol, společně
dokázali vykrást i prostějovský
Hotel Tennis Club. Ilie Sisov byl
odsouzen za deset krádeží, kdy
způsobil škodu za minimálně

pětapadesát tisíc korun.
Kromě toho mu prostějovský
soud dokázal i prodej pervitinu.
„S Ilie Sisovem se známe už
několik let, několikrát jsem
si od něj pervitin kupoval.
Drogu mi prodával buď na
´Pujmance´ před domem, kde
bydlel, u Avionu nebo i jinde.
Dostal jsem se k němu přes
bratrance, který od něj pervitin

OTŘESNÉ: surovec mrštil
Vrhač kamenů
Předminulou sobotu 30. listopadu v ranních hodinách
přistihl majitel autobazaru
muže, jak vrhá kameny na
zaparkovaná auta přímo
v pprostorách pprovozovny.
y
Čtyřiatřicetiletého pachatele
na místě strážníci předali policistům. Dotyčný svojí nekalou činností poškodil osm
vozidel. Předběžný odhad
způsobené škody byl vyčíslen na sto tisíc korun.

Vyvracel značky
Před sedmou hodinou ranní
prvního prosincového dne
strážníci zadrželi mladíka ve
chvíli, kdy vyvrátil dopravní značku zákazu zastavení
a u dalších pěti se o to pokusil. Pro své jednání skončí
u správního orgánu, kde kromě pokuty až patnáct tisíc
korun ho čeká i úhrada za
škodu, jenž způsobil. Ta byla
vyčíslena na částku patnáct
set korun.

Vloupal se do chatky
Hned první den uplynulého
týdne, tj. 2. prosince, před
osmou hodinou ráno bylo
sděleno všímavým občanem
na linku 156 zpozorování chlapíka vycházejícího
z chatky, kdy zcela jistě nejde
o majitele. Muž byl zadržen
na parkovišti před obchodním domem na Okružní ulici.
V lokalitě zahrádkářské kolonie bylo zjištěno páčení u zámku a otevřené dveře. Z důvodu
možnosti spáchání trestného
činu byli přivoláni policisté.

Dolovali pruty
V úterý 3. prosince před polednem vyjížděla hlídka k bývalému fotbalovému hřišti ve
Sportovní ulici, kde dva pánové rozebírají plot. Strážníci
je v uvedené lokalitě zastihli
u betonové sutě připravené
k odvozu na skládku. Z ní
se snažili vydolovat železné
pruty. Na výzvu strážníků své
činnosti zanechali.

Prostějov/mik - Ten grázl zaslouží pořádný trest! Neuvěřitelný případ se stal přímo
v centru města. Mladý a zřejmě
podnapilý muž se zřejmě chtěl
„vytáhnout“ před kamarády
a malým kotětem praštil o zem
a ještě do něho kopal!
„V noci z neděle prvního na
pondělí druhého prosince po půl
jedné před Zlatou bránou hlídka
spatřila skupinu mladíků, kdy
u jednoho se pohybovalo kotě
a snažilo se tisknout k jeho noze.
Dvacetiletý muž ho vzal do ruky,
napřáhl se nad hlavu a s kotětem
hodil před sebe na silnici,“ popsala
otřesný a pro všechny milovníky
zvířat odporný skutek Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
To ale nebylo všechno, mladý
neurvalec nehybnému kotěti
ještě dál ubližoval. „Zvířátko zů-

kotětem o zem!
stalo nehybné. Zmíněný mladík
došel ještě k němu a dvakrát do
něj kopnul nohou. K vysvětlení
svého počínání uvedl, že byl před
týdnem napaden a taky mu nikdo
nepomohl, ale je ochotný se podílet na úhradě veterinárního ošetření,“ popsala neuvěřitelnou reakci
tyrana mluvčí prostějovských
strážníků.
Hlídka velmi správně vyhodnotila skutek jako podezření ze
spáchání trestného činu týrání
zvířat. „Než přijeli na místo
policisté, kotě se naštěstí probralo. Strážníci kočku převezli
k veterináři, kde si pobyla dva
dny na pozorování,“ dodala
dobrou zprávu na konec Jana
Adámková.
Celý případ nyní vyšetřuje Policii
ČR v Prostějově.

bral taky,“ vypověděl Michal
Holomek, který byl nedávno
kvůli loupežnému přepadení ve
Wolkerově ulici odsouzen na
čtyři roky do vězení.
Za sérii několika desítek krádeží
byl Ilie Sisov už jednou odsouzen. „Kvůli vašemu věku
jste dostal šanci a byl jste odsouzen k trestu domácího
vězení. Díky amnestii Václava
Klause jste ho nemusel absolvovat celý. Tady u soudu jste
tehdy tvrdil, že s pervitinem
i krádežemi jste už navždy
skončil. Tehdy jsem vám, coby
mladému člověku, dal ještě
šanci. Netrvalo to dlouho a jsme
opět v podobné situaci. Jenomže já žádné druhé šance
nedávám. Před vaším řáděním
je totiž třeba ochránit i ostatní,“

Bude to jejich premiéra. Ilie Sisov a Martin Zikmund mají za sebou desítky krádeží a několik soudních procesů. Přesto k nepodmíněnému trestu zatím odsouzeni nebyli. To se v úterý změnilo...
Foto: archiv PV Večerníku
odmítl prostějovský soudce Petr už podmíněný trest nepřipadá
Vrtěl roli milosrdného Mikuláše. v úvahu. Polehčuje vám pouze
Podobně jako Sisov na tom vaše upřímná výpověď, o které
byl i Martin Zikmund, který nemám důvod pochybovat,”
svými krádežemi nadělal škody odůvodnil Petr Vrtěl výši i druh
za minimálně sto čtyřicet ti- trestu.
síc korun. „Nedávno jste kvůli Rozsudky dosud nejsou pravokrádežím dostal podmínku. To mocné, odsouzení si ponechali
ovšem nepomohlo, proto u vás lhůtu pro možnost odvolání.

HRŮZA… Policisté tahali z auta

řidičku zfetovanou pervitinem a extází!
Prostějov/mik - Takové šoféry
potkat na silnici, to je o strach!
Policisté během čtvrtku přistihli při běžných kontrolách za
volanty vozidel dva zfetované
řidiče. Hlavně případ jednadvacetileté ženy budí odpor. Ta byla
naprosto bez sebe a záhy přiznala užití pervitinu a extáze...
„Mohu potvrdit, že v průběhu
čtvrtku osmadvacátého listopadu přistihli prostějovští
policisté další dva řidiče, kteří
usedli za volant pod vlivem
drog. Prvním z nich je osmatřicetiletý muž, kterého hlídka
kontrolovala krátce po jedné
hodině odpoledne v Brněnské
ulici, když řídil nákladní skříňový automobil Ford transit.

Provedli u něho dechovou
zkoušku, která byla negativní,
zato test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní na
amphetaminy a methamphetaminy,“ popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Řidič se k požití návykové látky
přiznal. Po poučení se odmítl
podrobit lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
Během kontroly navíc policistům
nepředložil řidičský průkaz.
„Ani nemohl, protože ho nevlastní.
Policisté mu na místě zakázali další
jízdu. Nyní je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti

a plynulosti silničního provozu,“
přidala mluvčí krajské policie.
Dalším řidičem, který ve čtvrtek
usedl za volant pod vlivem návykových látek, je jednadvacetiletá
žena, kterou kontrolovali policisté kolem druhé hodiny v Tylově
ulici, když řídila vozidlo Peugeot.
„Dechová zkouška na alkohol
byla rovněž negativní, ovšem test
na návykové látky byl pozitivní
na amphetaminy i methamphetaminy a rovněž na extázi. Mladá
žena se k požití návykové látky
rovněž přiznala,“ prozradila Irena
Urbánková. Také mladá feťačka se odmítla podrobit vyšetření
v nemocnici. Nyní tak přijde
o řidičák a správní orgán zcela
jistě udělí i přísný finanční trest.

Utržil přes půl milionu za pronájem, finančákům ale peníze NEPŘIZNAL

Prostějov/mik - Policie si došlápla na třiačtyřicetiletého
muže, který částku převyšující
půl milionu korun za nájemné
nezahrnul do svého účetnictví.
Zkreslil tak údaje o příjmech a
teď mu hrozí dva roky vězení.

„Ze spáchání trestného činu
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění je podezřelý třiačtyřicetiletý muž z Prostějovska.
Od počátku roku 2010 do konce
roku 2011 nesplnil povinnosti,
které mu, jako poplatníkovi mají-

címu příjmy z pronájmu nemovitostí, vyplývají ze zákona. Řádně
nevedl záznam o těchto příjmech
a tyto příjmy převyšující částku
pětset padesát tisíc korun nezahrnul do daňového přiznání za rok
2010 a 2011,“ popsala podstatu

trestného činu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Jak dodala, v pátek muži
kriminalisté ve zkráceném
přípravném řízení sdělili po-

dezření ze spáchání trestného
činu zkreslování údajů o stavu
hospodaření a jmění, za který
mu, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi nebo zákaz
činnosti.

VYKRADAČ AUTOMATŮ DOPADEN! Zedník chtěl okrást
Při výslechu přiznal další tři vypáčené kasičky ZAMĚSTNAVATELE

Prostějov/mik - Tak dlouho se
chodí se džbánem pro vodu, až
se policejní pouta zaklapnou!
Chlápek, který vykradl mincovník telefonního automatu
v Hrubčicích, byl za pár hodin
dopaden. Policistům se vzápětí
přiznal, že stejných činů se
třikrát za sebou dopustil
i v Prostějově!
„Ze
spáchání
trestného
činu krádeže vloupáním a
trestného činu poškození a
ohrožení provozu obecně
prospěšného
zařízení
je
podezřelý dvaatřicetiletý muž
z Přerovska, který se tohoto
protiprávního jednání měl
dopustit ve čtvrtek kolem jedné

hodiny v noci v Hrubčicích.
Tehdy ještě neznámý pachatel se na místním parkovišti
vloupal do zde umístěného
telefonního
automatu
a
ukradl z něho pokladničku
s penězi. Společnosti, jejímž
majetkem telefonní automat
je, způsobil škodu za 7 160
korun,“ popsala zlodějnu Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Chmaták se však z ukradených
drobných peněz dlouho neradoval. „Policisté z obvodního
oddělení Prostějov 2 již v
průběhu čtvrtka případ objasnili a pachatele zjistili. Uve-

dený muž z Přerovska, který
ovšem žije v Prostějově, se
ke skutku doznal a policistům
odcizené peníze dobrovolně
vydal. Ty budou vráceny
oprávněnému majiteli. Ve
zkráceném přípravném řízení
mu bylo sděleno podezření
ze spáchání výše uvedených
trestných činů, za které mu, v
případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ dodala Irena Urbánková.
Jak Večerník v pátek zjistil, stejný chlápek má na svědomí také
tři vykradené telefonní automaty
v Prostějově. Policistům to
přiznal při výslechu.

Prostějov/mik - Během předminulé soboty 30. listopadu vyšetřovali prostějovští
strážníci zlodějnu na staveništi.
Brzy vyšlo najevo, že jeden
ze zedníků chtěl okrást svého
chlebodárce. Jeho výmluvy se
posléze ukázaly jako lži...
Před pátou hodinou ráno oznámili
pracovníci bezpečnostní agentury
zadržení muže, který z přilehlé
stavby odnášel pytle s fasádní
směsí. Hlídka strážníků na místě
ztotožnila podezřelého. Ten se
prohlašoval za zaměstnance firmy,
která zde provádí stavební práce.
„Tvrdil, že má povoleno od majitele si tyto věci odnést. V tento
čas nebylo možné zkontakto-

vat osobu, na kterou se dotyčný
odvolával, navíc muž nedokázal
žádným způsobem doložit
oprávněnost svého jednání.
Proto mu byl materiál odebrán,“
informovala Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově. Případ byl záhy
vyšetřen. „Posléze vyšla najevo
jeho neoprávněná činnost. Před
svým vedoucím se ke krádeži
doznal. Celá událost byla postoupena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku, neboť vyčíslená škoda
se pohybovala okolo tří tisíc
korun,“ uvedla Adámková a dodala, že šestatřicetiletému muži
hrozí pokuta až patnáct tisíc korun.

po kvartetu hledaných

Plech neprodali
Okolo patnácté hodiny bylo
v úterý
ý 3. pprosince ppřijato
j
sdělení od pracovnice České
pošty o třech osobách, které
z budovy za kolejištěm hlavního vlakového nádraží odnášejí plechy. Strážníci tyto
muže zastihli v ulici Za Sokolskou. Na ručním vozíku
měli naložený plech a směřovali do sběrných surovin.
Kov, jenž jim nepatřil, vrátili
zpět na místo. Hlídka jim
ruční vozík odebrala. Událost
bude postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. prosince 2013

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
Šell i přes
Š
ř plot
l t

Předminulý víkend v noci ze
soboty 30. listopadu na neděli
1. prosince se zatím neznámý
pachatel vloupal do jednoho
z objektů v rekonstrukci
v Mlýnské ulici. Neodradil
ho ani dva metry vysoký plot.
Tem překonal, vnikl do objektu
a z jedné z místností, sloužící
jako sklad, ukradl elektrickou
ruční brusku a optický nivelační
přístroj, čímž způsobil celkovou
škodu za patnáct tisíc korun.

Pět mobilů je fuč

V noci z neděle 1. na pondělí
2. prosince během předminulého víkendu došlo k vloupání
do jedné z prodejen na ulici
Konečné v Prostějově. Zatím
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem překonal vstupní
dveře do prodejny, poničil reklamní tabuli, nacházející se
uvnitř prodejny a z vnitřních
prostor ukradl pět mobilních
telefonů značky Samsung Galaxy. Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na čtyřiašedesát
tisíc korun.

Okradena v baru

Chvilkové nepozornosti šestadvacetileté ženy využil v pondělí 2. prosince zatím neznámý
pachatel, který jí v nestřeženém
okamžiku v jednom z barů
v Prostějově ukradl z volně
odložené kabelky peněženku.
Poškozená v ní kromě osobních dokladů a platebních karet
měla i dvanáct tisíc korun.

Nechtěl platit

V pátek 29. listopadu kolem
půl sedmé večer byl v jednom
z prostějovských marketů přistižen při krádeži pětatřicetiletý
muž z Ostravska. Kosmetiku
nakupoval zvláštním způsobem. Schoval si ji pod bundu
a prošel s ní přes pokladnu,
aniž by ji zaplatil. Za pokladnami byl zadržen ostrahou
prodejny. Ke krádeži se doznal
a zboží za 624 korun dobrovolně
vydal. Jednalo se o deodoranty,
šampony, tělové mléko a ústní
vody. Na místo byli přivoláni
policisté, kteří během šetření zjistili, že podezřelý muž byl již pro
obdobnou majetkovou trestnou
činnost v posledních třech letech
odsouzen a potrestán Okresním
soudem v Prostějově. Teď mu
hrozí až tříletý kriminál.

Okraden v autobuse

Policisté přijali oznámení od
pětadvacetiletého muže, který
měl být v úterý 3. prosince ve
večerních hodinách okraden
v autobuse, a to na přesně nezjištěném místě na trase od
Svatoplukovy po Konečnou
ulici. Neznámý pachatel mu
v nestřeženém okamžiku ukradl ze zadní kapsy kalhot peněženku. Poškozený v ní kromě
peněz měl i osobní doklady
a platební kartu. Neznámý pachatel mu způsobil škodu za
necelých pět tisíc korun.

Šel po železe

Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v noci
z úterý 3. na středu 4. prosince
vloupal do jednoho z objektů
v Kostelecké ulici. Ze skladu ukradl kovové dvoukřídlé
dveře, zhruba třicet kilogramů železných profilů a stejné
množství železných jeklů.
Navštívil i další dvě místnosti.
Z jedné vzal nejméně stovku kovových noh od stolu
a několik kusů jeklů, ze druhé pak dva plechové kanystry
a nezjištěné množství jeklů, pásovin a profilů. Předběžně byla
celková škoda vyčíslena na
téměř třináct tisíc korun.

Rozvaděč bez kabelů

PATRIK LAKATOŠ

PAVEL NEHERA

PETR NOVÁK

ROMAN VESELÝ

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří mezi 175 až
180 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.

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

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší popis osoby
není znám.

se narodil 19. června 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 26 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a plavé blond kadeřavé vlasy.

V noci z pondělí 2. na úterý
3. prosince odcizil zatím neznámý pachatel trafo a přívodové kabely v délce 150 centimetrů z elektrického rozvaděče umístěného v jjednom z objektů v Žešově. Způsobil tak
škodu za padesát tisíc korun.

Zpravodajství
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Prostějované mají poslední šanci bránit svá práva

Nový územní plán může
ovlivnit hodnotu nemovitostí

Prostějov/mls - Koupili jste si
pozemek, který jste chtěli využít
ke stavbě rodinného domu? Je
možné, že na něm nic nepostavíte. Autoři nového Územního
plánu totiž možná právě na
vašem pozemku naplánovali
novou silnici nebo park. Co s
tím? Jediná šance je proti plánu
podat námitku či připomínku.
Času však už mnoho nemáte...
To tu dlouho nebylo! Plánované schválení nového Územního
plánu se dotkne téměř každého
majitele pozemku na katastru
Prostějova. Jak se Večerníku podařilo zjistit, pozemky některých
soukromých vlastníků se totiž
staly součástí prostoru, který by
měl sloužit veřejnosti. To pro ně
v budoucnu znamená výrazné

omezení toho, jak budou moci
s pozemky nakládat!
A nejen to. Hodnota jejich parcel
se tím výrazně sníží. Bránit se
proti tomu je možné pouze písemným podáním námitky případně
připomínky. Musíte tak ovšem
učinit písemně a to nejpozději do
sedmi dnů od veřejného projednání nového Územního plánu. To je,
jak jsme již uvedli, naplánováno
na příští pondělí, tj. 16. prosince od 15.30 hodin. Vzhledem
k očekávanému zájmu bylo přesunuto z přednáškového sálu Národního domu do divadelního sálu.
Více si o tomto tématu včetně exkluzivního rozhovoru s architektem, který Územní plán připravil,
můžete přečíst na stramě 6 dnešního vydání.

AŽ V otevřelo
SOBOTU
čtěte na straně 13
Konečně! I přes mírné zpoždění a poměrně velké zmatky kolem tolik očekávaného otevření pobočky známého řetězce KFC v Prostějově nakonec všechno dobře dopadlo a nejen milovníci kuřecích křidýlek se dočkali.
Přestože na chvíli se dveře nové prodejny rychlého občerstvení v Konečné ulici otevřely v pátek, pořádně si
křupavé drůbeží speciality mohli první Prostějované dopřát až k sobotnímu obědu...
Foto: Martin Zaoral

MĚSTSKÁ POLICIE STOJÍ LETOS RADNIČNÍ KASU ŠESTADVACET MILIONŮ
„Vzhledem k velikosti Prostějova je to přiměřená částka,“ shoduje se primátor s velitelem strážníků

U některých občanů, naštěstí ale jen drtivé
menšiny, vzbuzuje existence městské policie
i po několika letech poměrně silné emoce. Podle
některých je zbytečná, stejně jako desítky milionů
korun investovaných do provozu i na výplaty
strážníků. A co si budeme povídat, působení
městské policie v Prostějově je také terčem závisti
některých státních policistů. „To se jim to slouží, na
co si vzpomenou, to mají. My kolikrát nemáme ani
na benzín...,“ hořekují často příslušníci Policie ČR.
Na druhé straně, naprostá většina Prostějovanů
si na strážníky už natolik zvykla, že v tísni raději
vytočí telefonní linku 156 než 158. Čím to je? Asi
tím, že podle nedávno zveřejněného průzkumu je
s prací strážníků spokojeno pětaosmdesát procent
občanů Prostějova.
na hranici šestadvaceti milionů
Prostějov/mik
korun ročně, je to s ohledem na
Jakmile Večerník z Magistrátu velikost Prostějova a jeho potřeměsta Prostějova obdržel sta- by naprosto přiměřená částka,“
tistické údaje o nákladech na zůstává přesvědčen Miroslav
činnost i výplaty strážníků, spo- Pišťák, primátor statutárního
čítali jsme si, že každý občan města Prostějov. „Samozřejmě
našeho města zaplatí ročně za probíhají diskuse o tom, že by se
jednoho strážníka deset korun mohl navýšit počet strážníků či
a dvanáct haléřů. To není přece vylepšit technické zázemí městmoc za bezpečnost a pořádek ské policie. Na druhé straně se ale
ve městě! „Náklady na provoz vždy musíme ohlížet na to, jak se
naší obecní policie se rok od roku vyvíjejí příjmy města a zda si
zvyšují, to je pravda. Ale jestliže něco takového můžeme dovolit.
se v současnosti pohybujeme Možná v budoucnu ano, ale za-

František

Říha

tím jsem v tomto ohledu skeptický,“ dodal první muž magistrátu.
Městská policie v Prostějově
má dnes sedmapadesát zaměstnanců. V letošním roce
„spolykají“ mzdy strážníků
20,9 milionu korun, samotný
provoz městské policie pak
dalších 5,1 milionu korun.
„Když v Prostějově městská
policie vznikla, měla v roce
1992 osmatřicet lidí. Současný
počet zaměstnanců si vyžádala
doba. Veřejnost si totiž myslí, že
obecní policie je pouze o tom,
že jsou tady jenom strážníci.
To je ale omyl. Jsme orgánem
obce a potřebujeme zabezpečit
veškerý servis. Jde o vymáhání
pohledávek, provoz výstrojního skladu, účetnictví, údržbu
a opravy majetku, zabezpečení
pultu centrální ochrany a podobné záležitosti. Co se týká financí
z městského rozpočtu na provoz
městské policie, já to beru tak,
že každá koruna musí být z naší
strany efektivně využita. A o to
se snažíme celou dobu,“ svěřil
se Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
„Naše činnost v souvislosti s vynaloženými finančními prostředky je těžce měřitelná. Dá se

změřit to, jaké činnosti strážníci
vykonávají. Například vymáhání
a kontrola poplatků za psy nebo
parkovné. Vykonáváme činnosti,
jimiž dosahujeme plnění všech
povinností, které občané tohoto
města mají. Samozřejmě, částečně se nějaké peníze vracejí do rozpočtu města a potažmo na provoz
městské policie tím, že vybíráme
pokuty. Ale v každém případě odmítám názory, se kterými se často
na veřejnosti setkávám, že zbytečně šikanujeme občany a pokutujeme je, abychom si vydělali na výplaty. Ano, jsme represivní složka,
ale dohlížející na veřejný pořádek
a bezpečnost. A vzhledem k tomu,
že s naší prací je spokojeno pětaosmdesát procent Prostějovanů,
tak si myslím, že je stále čím dál
tím méně lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jsme tady jen pro
nasazování botiček,“ podotkl Jan
Nagy.
Šéfa prostějovských strážníků
se Večerník zeptal i na to, zda
je pravda, že na co si strážníci
vzpomenou, to dostanou. „Ale
tak to opravdu není. O každé vylepšení technického zázemí musíme bojovat a nejenom panu
primátorovi zdůvodňovat jeho
potřebnost. Rádi bychom měli

Zdroj: Magistrát města Prostějova
špičkové vybavení jako například někde v Americe. Musíme
ale zůstat při zemi a přizpůsobit
se možnostem městského rozpočtu. Jsme proto rádi, že jsme
nedávno mohli přikročit k výměně služebních zbraní strážníků, vypisujeme nyní výběrové
řízení na nákup dvou nových
služebních vozidel, vylepšuje se
neustále, za přispění dotací, kamerový systém města a podobně. Ale skutečně to není tak, že
si luskneme prsty a na rozdíl od
kolegů ze státní policie máme
všechno, na co si vzpomeneme,“ uzavírá s lehkým úsměvem toto téma velitel Městské
policie v Prostějově.

Schovává se pohřešovaná dívka před rodiči Za policejního prezidenta

v dubnu skončí ve FEŤÁCKÉM DOUPĚTI?

Prostějov/mls - Tohle asi
nikdo nečekal. Vitální „hlava
prostějovského
školství“
František Říka odchází do
důchodu. Devětašedesátiletý
vystudovaný biolog a geograf se ale před tabuli
nevrátí, učení chce přenechat
mladším... „Mým současným
hlavním úkolem je dodělat
publikaci ke sto letům
prostějovské radnice, na které Odchází na vrcholu sil. František
se redakčně podílím. Až bude Říha ani čtyři měsíce před odchotento cíl splněn, tak odejdu,“ dem do důchodu výraznější únavu
potvrdil exkluzivně Večerníku necítí.
Foto: archiv Večerníku
František Říha. Jeho nástupce
by se měl funkce vedoucího František Říha potíže, s nimiž
Odboru školství, kultury a se bude muset potýkat jeho
sportu chopit začátkem května nástupce. Odcházející šéf Odpříštího roku.
boru školství zároveň
Měs
V případě prvotpopřel, že by chtěl
už hle to Prostějov
d
Odbor á nového
ního ohlédnutí za
opět předstoupit
u škol
š
éfa
stv
svým působením
před žáky coby
a spor í, kultury
si František Říha
kantor. „Nebutu
pochvaloval, že se na
du brát práci
jeho odboru sešel dobrý tým lidí,
mladším. Co budu
s nimiž se mu dobře spolupra- dělat v důchodu, o tom jsem však
covalo. „Myslím, že se nám za zatím nepřemýšlel. Mohu však
několik posledních let podařilo zaručit, že krmit už tak notně
zlepšit jak vybavenost, tak i tech- přemnožené kachny u rybníka
nické zázemí prostějovských v Drozdovicích určitě nebudu...,“
škol, Městské knihovny, di- přislíbil se smíchem František
vadla i kina. Za to jsem rád. Říha, který se dle svých slov
Asi hlavním problémem ve necítí nijak zvlášť opotřebovaný.
školství bude zřejmě úbytek S odcházejícím vedoucím
žáků, to však už asi nijak neov- Odboru školství, kultury
livním. Těžko už bude město a sportu a někdejším ředitelem
zakládat nové školy. Bohužel ZŠ Rejskova v Prostějově
se nedá vyloučit, že některé vám v některém z příštích vyz těch stávajících budou muset dání Večerníku přineseme
utlumit svoji činnost,“ naznačil obsáhlejší rozhovor.

Zvykli jsme si na ně. Působení městských policistů už vzali Prostějované jako samozřejmost. V tísni se na strážníky dokonce obracejí
častěji než na státní policii. A ti už nesčetněkrát dokázali, že si umí
poradit i s pachateli trestné činnosti.
Foto: archiv Večerníku

Prostějov/mik - Seriál Večerníku o pohřešovaných osobách
přinesl během uplynulých dvou
měsíců hned několik zajímavých příběhů, na které se nám
dostalo ohlasů z řad široké
veřejnosti. Zvláště na konto
dlouhodobě hledaných Prostějovanů, jako například v případě Lenky Gambové, Jany
Márové, Jaroslava Charváta
či Davida Ditricha. V současnosti má ale policie zřejmě
více starostí s patnáctiletými slečnami, které se před
časem objevily v databázi pohřešovaných. Jedna z nich přitom dodnes není doma ...
Během uplynulých týdnů pátrala
policie po třech patnáctiletých
dívkách. Dvě z nich, včetně
Večerníkem avizované Michaely
Ventrubové, se už pokorně vrátily
k rodině, jenomže po Markétě
Ručilové se doslova slehla zem!
„Co se týká pohřešovaných
mladistvých osob, aktuálně policisté pátrají už jen po Markétě
Ručilové z Prostějova,“ potvrdila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Patnáctiletá dívka je 160 až 165 centimetrů
vysoká, má střední postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlasy.

chceme
PROSTĚJOVANA!
Prostějov/mik - Kdyby nešlo stavil za odvolaného policejnío tak závažnou věc, kterou
bezesporu funkce policejního prezidenta je, nazvali bychom současnou situaci okolo tohoto postu za grotesku.
Není totiž novinkou, že dnes
má Česká republika jako jediná na světě policejní prezidenty hned dva! Večerník v tomto
„duelu“ jednoznačně fandí Petru Lessymu. Vždyť není žádným tajemstvím, že se jedná
o prostějovskémuho rodáka!
Pražský městský soud se po-

ho prezidenta Petra Lessyho.
Kromě toho, že zastavil trestní
stíhání, ve kterém byl Lessy
obžalovaný z pomluvy a zneužití pravomoci, také rozhodl, že
stíhání bylo od počátku vedeno
nezákonně a bylo nepřípustné.
Rozhodnutí je pravomocné
a Lessy na jeho základě usiluje o návrat do policejních řad,
konkrétně do funkce prezidenta, z níž byl neprávem sesazen...
Více se můžete dočíst
na straně 13!

Najde ji policie? Podle
svědků, kteří se ozvali redakci, se patnáctiletá Markéta Ručilová schovává
před rodiči v bytě u jednoho
feťáka.. Foto: Policie ČR
Prosíme občany, aby v případě
zjištění místa jejího pobytu
neprodleně zavolali na bezplatnou linku 158.“
Na webových stránkách Večerníku se pod zveřejněným pátráním objevil vzkaz od muže, který
se podepsal jako její otec. „Vím
naprosto přesně, co ji dohnalo
k tomu, aby nepřišla domů.
Láska k feťákovi, kterému jsem
zakázal se s ní stýkat,“ uvedl pisatel v komentáři. Přestože jsme se
dále snažili o kontakt, od „otce“ již
další reakce nepřišla.
Zajímavý vzkaz pak v diskusním fóru na www.vecernikpv.
cz zanechala i osoba podepsaná
jako Barbora. „Patnáctiletá holka
s jedinou povinností chodit do
školy, to jsou opravdu neskutečné

problémy... Pokud ještě rodiče
požadují dodržování hygieny,
pořádku a slušné chování, tak to
už se asi nedá vydržet a lépe utéct.
Azyl pak tyto dívky naleznou
v bytě veřejně známého feťáka
a zřejmě i oblíbence nezletilých
dívek. Nevíte kdo to je? Chcete
zveřejnit adresu? Stačí se podívat,
určitě ho potkáváte i s hledanými
dívkami. Příště u něj může být
ubytovaná další dívka, naivní,
hloupá a končící na ulici!“
Víte, někdo něco víc? Kontaktujte nás, třeba i anonymně,
prostřednictvím e-mailu redakce@vecernik pv.cz!
Dodejme, že Markéta Ručilová je v policejní databázi pohřešovaných osob od 21. listopadu.

Dva v jednom. Prostějovský rodák Petr Lessy byl vrácen do
funkce policejního prezidenta. V jeho křesle ale dosud sedí Martin
Červíček...
Foto: internet

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014
14
DALŠÍ ŠANCe
V TOMTO TÝDNU...

nalistujte stranu 12

JEN 750 Kč

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Žerty s ččertem. Děti
Ž
Dě i oči
či navrch
h hlavy, dospělí v naprosté pohodě u stánků s punNatankujčem. Mikulášský večer na náměstí T. G.
te si! V cenách
Masaryka vytvořil skutečnou atmopohonných hmot
sféru veselí, jen tu a tam čertíci
aby se dnes čert vyznal.
vystrašili nějaké to malé
Minulé pondělí tankovali řidizlobidlo. Prostě pohoči v Prostějově s úsměvem, vždyť
da, a to lepší nás
oproti předchozímu dni byly benzín
teprve ještě
i nafta na některých stanicích až o kočeká!
runu levnější. Netrvalo ale ani čtyřiadvacet
hodin, a ceny se vrátily na původní hodnotu...

Toto není datum konce
světa, ale letopočet, do
kterého má zakázáno řídit
všechna motorová vozidla
chlapík, jehož zastavila
policejní hlídka. A jak jinak, než za volantem auta!
Nepolepšitelnému pirátovi silnic teď reálně hrozí
tříletý pobyt v kriminále.
Už aby tam byl!

-

Osobnost týdne
ONDŘEJ
H
HAVELKA
Po dvou letech se vrátil do
Prostějova a jeho vystouPr
pení s Melody Makers
pe
v divadelním sále Národního domu vrátilo diváky do
zlatých časů první republiky. Zaplněný sál aplaudoval
po každé swingové skladbě z třicátých až čtyřicátých let
minulého století.

Výrok týdne
„DVA
DVA
VAP
PREZIDENTI?
PRE
REZI
ZIDE
DENT
NTI?
I??
TO JE CELKEM FAJN,
VYBERU SI,
ČÍ ROZKAZY BUDU
POSLOUCHAT!“
Jednoho z prostějovských
policistů vůbec nevyvedlo
z rovnováhy, že strážci
zákona mají od úterý
dva policejní prezidenty…

LETOŠNÍ POSLEDNÍ FLASHBACK ANEB CO PŘINÁŠÍ PROSINEC...
Martin Mokroš

Analýza
Ani v prosinci vás neochudíme o již pravidelný
pohled do minulosti (cizím slovem flashback)
a historie našeho města.
Dnes se podíváme na
to, co se kdy u nás stalo
v posledním měsíci některých let. A vězte, že
minimálně budete v některých případech překvapeni, jak ten čas letí...

Pokud míříte někdy k lékařům,
především pak k zubařům, do budovy na Trávnické ulici, pak věřte tomu, že tato budova má letos
v prosinci již pětašedesát let. Ano
byla dostavěna v roce 1948, tehdy
ovšem jako budova pro okresní
nemocenskou pojišťovnu, dle plánů architektů Bohuslava Turečka
a Jana Krále, přičemž před objekt
dodal dvě sochy Jan Tříska. Většina z nás si tento areál pamatuje
jako polikliniku OÚNZ, která
ovšem v devadesátých letech zanikla minulého století a přesunula
se do areálu Nemocnice Prostějov. Budova na Trávnické ovšem
i dnes nadále slouží svému účelu,
nyní již v rukou lékařů soukromých ze společnosti Zdravotnické centrum s.r.o. Dodejme ještě,
že byla jednou z mála, které byly
v roce 1948 zrealizovány. Rozvoj
města byl tehdy totiž z hlediska
výstavby takřka zastaven a vyrostlo jen dvacet staveb.

Před šedesáti lety v roce 1953 se
i v Prostějově projevovaly komunistické represe, někteří občané byli perzekuováni, souzeni
a odsouzeni za tzv. „hospodářské
delikty proti socialistickému hospodářství“, ale město zažilo i něco
pozitivního a to, že byl přestavěn
vodojem a čerpací stanice u Smržic pro prostějovský vodovod.
I když padesátá léta byla lidově
řečena „velmi ostrá“ a proticírkevní, přičemž třeba v roce 1958
byl na základě obvinění z údajného týrání svěřené osoby souzen
lidovým soudem člen řádu Milosrdných bratří František Kleveta
a dostal tři roky natvrdo. Přesto
prostějovští občané neztráceli
cestu k víře, což se například
projevilo tím, že z 352 sňatků
bylo 183 realizováno nejen na
MNV, ale i v kostele, což pochopitelně „soudruzi“ nelibě nesli,
ale naši tehdejší spoluobčané se
nedali zastrašit. Opět se v Prostějově také nezapomnělo na inženýrské sítě a tak před pětapadesá-

ti lety byl od Olomouce do města
přiveden vysokotlaký plynovod.
Máte pocit, že se často mluví
o bytové krizi? Pak vězte, že
v roce 1963 leželo na prostějovském Městském národním výboru 1055 nevyřízených žádostí
o byt, což odbornou dnešní terminologií dávalo prostor pro korupční jednání, tedy systém uplácení,
„kamaráčoftů“ a podobně. Ano,
dělo se to již tehdy a máme to
i dnes, dějiny se opakují.
Prosinec v roce 1968 již jakoby
svým chladem naznačoval, že
doba vzepětí i demokracie končí
a blíží se doba normalizační.
V Prostějově vznikla první pobočka Svazu československo-sovětského přátelství a začal být
vydáván normalizační plátek Tribuna, časopis pro ideologii a politiku, který jsme ještě jako studenti
prostějovského gymnázia museli
povinně fasovat i v letech 1983
až 1987, kdy jsem se v této budově též vyskytoval a proto si tento
politický škvár moc dobře pama-

fejeton Vánoční dárek
v šedé krabici

Petra Hežová
Přiznávám se bez mučení, že
jsem se na otevření zrekonstruovaného Prioru těšila jako
David Rath na krabici vína,
a hned co se otevřely Zlaté

brány, už jsem tam divoce
‚shopovala‘. Tedy, to byl původní plán, protože radostná
euforie z toho, že velká kostka uprostřed náměstí je znovu otevřená, vzala nečekaně
brzy za své. Až na Billu, kvalitně zásobené knihkupectví
a hračkářství jsem totiž jen
přes výlohu zírala na věci,
které si nekoupím. Po elektru a galanterii se slehla zem
a v nově vzniklém papírnictví
sice nekoupíte svačinové sáčky
ani balicí bublinkovou fólii,
zato je tam spousta barviček
na sklo - jupí.
Zklamaně jsem dojela až na samou špičku Zlaté brány, která
zřejmě získala svůj název jen z
čiré autorovy fantazie, protože

v celém objektu jsem nenašla
nic, co by alespoň vzdáleně
připomínalo zlato a po bráně
není taky ani památky. Tak
jsem si alespoň kolektivně zanadávala se skupinkou stejně
nabručených zákazníků na
nevhodné umístění Matalových vitráží, které mohl ke
zdi postavit jen opravdový
umělecký ignorant.
Na tom, že prvotní rozčilení
z výsledku už trochu opadlo,
mají největší zásluhu zřejmě
jezdící schody. Mám totiž dojem, že právě ty schody mi celou tu dobu, co se Prior renovoval, nejvíc scházely a když
se tak projíždím z jednoho patra do druhého a nově i třetího, mám pocit, že nejen mně.

Konstelace hvězd Prostějova

Ještě není ten pravý čas na lenošení u televize, právě v těchto dnech
začíná ten pořádný shon a stres. Prostějované by neměli nechávat
nakupování vánočních dárků na poslední chvíli. Ovšem nezapomeňte ani na přípravu domácího prostředí, hlavně na úklid.

Berani - 20.3.až 18.4. Až nyní si teprve uvědomíte,
že do konce roku zbývá tak málo, a vy máte doslova
jen pár týdnů na vyřízení životně důležitých záležitostí. Zbytek roku tak strávíte ve stresu, ale můžete
si za to sami. Začněte makat!
Býci - 19.4. až 19.5. Mějte na paměti, že lidem se
nikdy nezavděčíte. Uprostřed týdne vás blízký člověk požádá o pomoc a vy mu vyhovíte. Až později
přijdete na to, že vás využil a že na tom není vůbec
špatně. Prostě hrubě naletíte.
Blíženci - 20.5. až 19.6. I přes určité zdravotní problémy se budete i nadále věnovat pracovním povinnostem, což vás šlechtí. Jenomže neměli byste
to přehánět, nic nebude stát za to, abyste se zničili.
Každopádně se zásobujte vitamíny.
Raci - 20.6. až 21.7. Jedno jediné číslo, které obrátí
váš život naruby! Tím číslem je šestka, a právě ním
manipulujte při loterijních hrách. Ještě před víkendem se dozvíte o neuvěřitelném bohatství, které vás
potká. Investujte do cestování.
Lvi - 22.7. až 21.8. Budete poněkud přecitlivělí
a dotkne se vás každá maličkost. Věci okolo sebe
vidíte zkresleně a laděné spíše do tmavých barev.
Zakročte proti svým splínům a vyjasní se i v lásce.
Zkuste třeba neplánovaný výlet.
Panny - 22.8. až 21.9. Vaše nálada utrpí především narůstajícími partnerskými neshodami. Ty
budou chtít obzvláště v tomto předvánočním čase
nějak osvěžit, jinak vás čeká mrzutý Štědrý den.
Naopak na pracovišti bude samá sranda.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Zkuste trochu seškrtat domácí rozpočet. Zaměřte se na největší položky, penízky
ale unikají spíše drobnějšími výdaji. O víkendu si
ale můžete vyhodit z kopýtka, zvláště když veškerou útratu bude platit někdo jiný.
Štíři - 22.10. až 20.11. Raději tento týden své rodinné hnízdečko moc neopouštějte. Do zaměstnání se vydejte jen přesvědčit, že je všechno v pořádku, a při první příležitosti spěchejte domů. Rodina
bude šťastná, že se jí tolik věnujete.
Střelci - 21.11. až 20.12. V následujících dnech se
okolo vás nebude pohybovat nikdo, s kým byste
nebyli schopni se naladit na stejnou notu. Buďte ale
opatrní při sjednávání obchodních záležitostí, může
vás někdo lehce napálit.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Konečně se vám
rozsvítí v hlavě! Ujasníte si, jak byste chtěli v budoucnu žít. Už víte, že není výhodné důvěřovat ve
šťastné náhody. Spolehněte se sami na sebe a všechny podstatné kroky si důkladně promyslete.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Můžete čekat zajímavou
návštěvu. Nikdo po vás nebude nic chtít, právě naopak. Vy sami požádáte do té doby vám neznámého
člověka o výraznou pomoc. Pokud se dáte dohromady, může z toho vzniknout i přátelství.
Ryby - 19.2. až 19.3. Rýpavé poznámky někoho
z kolegů vás dostanou do varu. Dáváte přednost jednání na rovinu, zbabělost nesnášíte. Jenomže tento
týden se budete muset vyrovnat s tím, že okolo vás
to bude samý podraz. Buďte ve střehu.

tuji. Zvracet se mi z něj chtělo již
po přečtení prvních vět na straně
jedna, naštěstí za dva roky, v roce
1989, zmizel v propadlišti dějin...
Normalizace se zřejmě projevovala i na spotřebě alkoholu ve
městě, neboť když v roce 1973
byla vyhodnocována statistika,
zjistilo se, že v tomto roce vypil
v průměru jeden prostějovský
občan 5,3 litrů lihovin a destilátů,
6,8 litrů vína a 110 litrů piva. Naštěstí také vypil 8,3 litrů minerálky
a 74,2 litrů vody a sodovky. K vyšší
spotřebě tekutin možná přispělo
i tehdy otevření areálu Jednota na
Dolní ulici, kde dodnes funguje i Restaurace U tří bříz, tehdy
restaurace III. cenové skupiny,
kde se také říkalo „na skleněném
vršku“ podle velikých prosklených výloh. Tato restaurace zažila
i chvilkový zánik, kdy zde byla
nepochopitelně umístěna prodejna nábytku, ale dnes již dlouho
slouží opět svému účelu a v době
obědů zde absolutně nelze zaparkovat, takže asi dobrý kuchař…

V době normalizace se umělo
zapomínat. V roce 1978 vyšla
kniha prostějovské rodačky Hermy Svozilové Johnové „Odskok
z Oxfordu“, popisující první roky
německé okupace v Prostějově.
V rodném městě autorky ovšem
bylo vydání knihy takřka ignorováno, neboť se možná nehodilo
někomu do krámu, že autorka je
manželkou bývalého úspěšného
sociálně-demokratického politika
z předkomunistické éry, prostějovského starosty a předsedy parlamentu dr. Oldřicha Johna. Nenávist
prostě umí být velmi zakořeněná...
Ale končeme dnes optimisticky.
V prosinci 1988 již hodně Prostějovanů věřilo, že to „musí prasknout“. I místní signatáři Charty
77 se tak nějak více projevovali
a nálada byla tak nějak jiná. A za
rok to tehdy opravdu prasklo, ale
o tom zase příští rok, kdy si připomeneme pětadvacet let od pádu
komunismu v České republice.
Takže se loučím citátem klasika:
„Nashledanou v lepších časech“.

PROČ JE DOBRÉ MÍT
SENÁTORSKOU IMUNITU
Tomáš Kaláb
Koncem listopadu probírali naši
senátoři jeden ze „závažných“
materiálů, kterými nás zásobuje
Evropská unie, resp. její Rada.
Tentokrát se nám i ostatním
členům dostalo doporučení, jak
zvyšovat efektivitu opatření vedoucích k integraci romských
spoluobčanů.
Na veřejnost do mainstreamových médií toho z diskuse
proniklo pomálu a jako vždy
tendenčně zpracované. Neškodí
občas zabrousit na internetové stránky příslušné komory
a přečíst si stenografický záznam z jednání. Občan-volič totiž s překvapením zjistí, že jeho
volení zástupci nejsou pouze politicky korektní figuríny odtržené od reality, ale jedni z nás, kteří
moc dobře vědí, „která bije“.
Příspěvky k tématu byly pravda
pojaté ze všech stran, ale převažovala jasná kritika výmyslů

úředníků ze skleněných paláců,
kteří ve čtvrti obývané cikány
zřejmě nikdy nebyli. Senátor
Doubrava třeba pěkně obhájil
nutnost takzvaných speciálních
škol nebo logický požadavek,
aby si obyvatelé zdevastovaných bytů jejich opravy uhradili,
místo toho, aby jim byly automaticky přiděleny byty nové,
které jsou předem odsouzeny ke
stejnému údělu. Všeříkající byl
také jeho postřeh z rozhovoru
dvou módně oblečených cikánek před ústeckým magistrátem,
kdy si jedna stěžovala druhé, že
jí osekali dávky a bere už jen čtyřicet tisíc korun. „Holka, aspoň
něco...,“ dostalo se jí útěchy.
Senátor Kubera zase trefně pojmenoval plánovanou výrobu
dětí za účelem zisku, což koresponduje s výše uvedeným dialogem. Tématu se samozřejmě
po svém ujal příslušný redaktor ČT Richard Samko, který
o den později v reportáži s vyso-

glosa týdne
koškolsky vzdělaným Romem
dokazoval, že například jeho
nikdy nenapadlo si vydělávat
na živobytí plozením potomků
(ano, pár takových jedinců zřejmě existuje). V rozhovoru se senátorem Doubravou sugestivně
poznamenal, že ani po čtyřiadvaceti hodinách nezměnil svůj
názor (rozumějme ani po mediálním „rozmáznutí“ a určitém
doporučení, že by si měl nasypat
popel na hlavu formou frází
o vytržení výroků z kontextu
atd., však to známe). Dokonce
padla zmínka o pokusech nějakých horlivců o trestním stíhání.
V takových chvílích si volič oddychne, že ta tisíckrát kritizovaná a bohužel i mnohokrát zneužívaná imunita ve své základní
formě stále existuje. Aspoň je tu
a tam možné pojmenovat věci
pravým jménem.

Agentura
Vánoční koupel v Drozdovicích!
Kdo očekával, že po tříleté
odmlce, zaviněné revitalizací
plumlovské přehrady, se otužilci vrátí na Štědrý den do ledových vod výpusti této nádrže, ten
se zmýlil! Jak totiž zjistila naše
slovutná agentura Hóser, zimní plavci si letos dají vánoční
dostaveníčko u drozdovického
rybníka!
Ke změně místa tradiční štědrovečerní koupele, podle našich
zaručených informací, došlo na
nátlak prostějovského magistrátu.
„Jednak jsme chtěli dodatečně
oslavit dokončení opravy drozdovického rybníka, a jednak
všichni plavci nám pomohou
odstranit problém, který v posledních týdnech v Drozdovicích narůstá. Přestože kolegyně Hemeráková je chodí
každý večer krmit, mě osobně
štve enormní rozmnožení kačen, které nyní zaplavují celé

okolí a dokonce si dovolí špacírovat po náměstí,“ nechal se
slyšet primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Agentuře Hóser ale nešlo na
rozum, jakým způsobem by
mohli pomoci řešit tento problém zimní plavci. „To je jednoduché. Každý otužilec, který
se na Štědrý den bude koupat
v drozdovickém rybníku, bude
mít za úkol odchytit alespoň
jednu kachnu a zakroutit jí krkem. Za každý takový kus navíc
dostane od města sto korun.
A to není všechno, po koupeli si
kačenu klidně může vzít domů
a upéct si ji,“ vysvětlil primátor
Nakaseseděl.
Není tajemstvím, že tato zpráva
zapůsobila na účastníky tradiční vánoční koupele jako blesk
z čistého nebe. Nikdo se tak
nemůže divit, že každý ochotně
souhlasil se změnou místa štědrovečerní akce. „To je báječné,

já sám jsem ochoten ulovit minimálně deset kačen. To máme
za tisícovku a ještě budu doma
s manželkou pořádat hody.
Myslím si, že letošní štědrovečerní koupání bude mít rekordní účast,“ prohlásil Michal
Komár, mluvčí plavců z oddílu
zimního plavání.
Proti letošní vánoční akci je
ale razantně náměstkyně primátora Ivana Hemeráková.
„Několik let bojuji za rozvoj
fauny v okolí mlýnského náhonu a drozdovického rybníka.
Trvalo dlouho, než se kačeny
usadily v této lokalitě a teď se
mají drasticky vybít? To mi pan
primátor dělá schválně,“ čílí se
náměstkyně Hemeráková. Jak
dodala, udělá všechno pro zmaření vánoční koupele v drozdovickém rybníku. „Nechám ho
den před akcí vypustit,“ slibuje
rozčílená náměstkyně.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali čtveřici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Jen samý alkohol…
Opravdu pěkný stromek,
vkusná výzdoba a konečně
jenom dřevěné stánky. Na
prostějovském náměstí se to
skutečně všechno ponořilo
do vánoční atmosféry. Zaráží mě ale, že v drtivé většině
stánků se prodává jenom alkohol, což nepovažuji zrovna
za šťastné. Když se projdu
středem náměstí, je to tam
cítit jako někde v hospodě.
Přitom stánků s nabídkou
klasického vánočního zboží je tady tak málo. Ale co,
vždyť punč patří taky k Vánocům…
Božena Skládalová,
Prostějov

Každopádně
je zbourat!
Podle článku z Večerníku
to vypadá, že se začne něco
dít s Jezdeckými kasárnami! Konečně se na radnici
rozhoupali. Ať to bude v budoucnu jakkoliv, snad se
konečně ty padající baráky
kasáren zbourají. Jednak jsou
nebezpečné každému, kdo
okolo projde, jednak se pořád stávají noclehárnou pro
spoustu bezdomovců. A je mi
úplně jedno, jestli tady bude
postavený nový „kulturák“
nebo se tady, místo kasáren,
vysadí park.
Jiří Doleček, Prostějov

Čeho se bojí?
Chtěl bych reagovat na článek o prodeji dvou domů,
v Rozhonově a Vodní ulici.
Na jedné straně nechápu, že
nějaký člověk se hrne do koupě těchto nemovitostí, které
stojí jen silou vůle, na straně
druhé věřím, že poskytovat
v bytech těchto nemovitostí
bydlení pro sociálně slabé
spoluobčany je dnes nebývalý
byznys. Takže nevím, proč se
romské rodiny tak děsí toho,
že majitelem domů už nebude
Domovní správa, ale soukromý investor. Vždyť jejich nájem zaplatí stát, jehož pokladna je v těchto případech štědře
otevřena. Vždyť stačí si jít pobrečet na „sociálku“, že mám
osm dětí, beru jenom podporu
nebo dávku hmotné nouze a je
to! Stát nájem zaplatí a co víc,
peníze pošle přímo na účet
majiteli domu! Tak proč se
této investice bát? No nekupte
ty staré baráky...
Jindřich Zapletal, Prostějov

Snad to uhlídají
Výsadba jehličnatých stromků ve Smetanových sadech,
jak píšete ve Večerníku, je
v těchto dnech opravdu tak
trochu na hraně a sám jsem se
tomu divil. Jenomže na druhé
straně bych se zastal náměstkyně primátora paní Hemerkové, když tvrdí, že pokud
bychom se měli pořád bát zlodějů, tak to by se v tomto městě nemohlo zasadit nebo vybudovat vůbec nic. Já jenom
doufám, že nikoho nenapadne
pořídit si vánoční stromek zadarmo. A jestli ano, tak že mu
to strážníci spočítají!
Pavel Neumann, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...

5

Prostějovský
j
ý VEČERNÍK, p
pondělí 9. p
prosince 2013

anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Původní vánoční trhy sloužily k tomu, aby lidé přečkali zimu. Na
těchto trzích se totiž lidé zásobovali teplým oblečením, potravinami a dalšími věcmi potřebnými k přečkání zimy. Dnes jsou vánoční trhy nedílnou součástí vánočních tradic. Některé vánoční
trhy nabízí téměř vše, na co si člověk jen vzpomene. A jak to vypadá s prostějovskými vánočními trhy? Na to jsme se v uplynulém
týdnu ptali náhodně oslovených občanů…

JAK SE VÁM LÍBÍ LETOŠNÍ VÁNOČNÍ
TRHY A VÁNOČNÍ STROMEK?
Alice TRÁVNÍČKOVÁ
Prostějov

Blanka ČECHÁČKOVÁ
Němčice nad Hanou

ANO

ANO

Když vánoční

jarmark,
tak i pořádný

ZVĚŘINEC

Rušno na náměstí. Každý se
na vánočním jarmarku chová ke
zvířatům jinak. Zatímco výstavní hafánek byl obdivován a hlazen, malý
klučina si ostře vyšlápl na plyšové
medvědy... 2x foto: Michal Kadlec

„Vánoční stromeček i výzdoba náměstí společně s kontrastem Zlaté brány se mi líbí,
podle mě to vypadá moc pěkně. I samotné rozsvěcování
stromku bylo hezké, celá atmosféra i program se mi taktéž moc líbil. Co se týče přímo
vánočních trhů, tak bych určitě uvítala jiný sortiment zboží,
než je k dispozici a který najdu třeba v Olomouci.“

„Stromeček se mi celkem
líbí. Je pěkný, urostlý, určitě lepší než v předchozích
letech. Jen ozdoby jsou už
několik let stejné. Líbí se mi
ty svislé, ale jinak by to chtělo už něco nového. Vánoční
trhy nejsou špatné, stánků mi
ale připadne málo a mohl by
zde být i větší výběr, něco
jako v Olomouci. Tam se mi
líbí i kolotoč pro děti.“

Že v posledních dnech pohltila centrum města naprostá pohoda
a odvázanost, není vůbec divu. Vždyť skoro co stánek, to nálevna
voňavého punče. A když k této atmosféře ještě vyhrává muzika z balkonu muzea, nemá to prostě chybu. A nemyslete si, punči či svařáku
nemohou odolat ani čtyřnozí mazílci.
Prostějov/mik
Ve středu večer, kdy redakce
Večerníku vyrazila na náměstí
T. G. Masaryka s fotoaparátem, panovala na prostějovském rynku parádní atmosféra. Omladina, dámy a pánové

středního věku, i usmívající se
senioři. „Já jsem dnes vyrazil
na procházku s dcerou a našimi psy. Každý máme chuť
na punč, ale dám si ho pochopitelně jenom já,“ usmíval
se muž držící na vodítku dva
výstavní hafany. To pětiletý

Nemyslete nyní na klasický sex, na jaký jste zvyklí, ale
zkuste ho provozovat po telefonu! Základním problémem sexu po telefonu je to, jak ho vůbec začít, aby
partner nebo partnerka nezačali pochybovat o vašem
duševním zdraví. Takový problém přitom netrápí jen
muže. Přistupujte proto k sexu po telefonu jako k záležitosti, která se nemusí, ale může uskutečnit. Nelámejte věc přes koleno a nepřipravujte si předem věty, které
budete říkat. Jediné, čeho tím docílíte, bude křečovitost a nepřirozený dojem. Nechte konverzaci plynout
a nenápadně otestujte, jestli je váš partner na sex po
telefonu vůbec naladěný.
Sex po telefonu ovšem nemusíte praktikovat za drahé peníze prostřednictvím inzerovaných erotických
linek, můžete ho zkusit s vlastním milencem či milenkou. Pokud jste to ještě nikdy nedělali, neuškodí, když
například pánové svou partnerku jemně „popostrčíte“
a pomůžete jí. Můžete ji například navrhnout, aby si položila ruku tam, kde ji to nejvíc vzrušuje, a začala se hladit. Fungovat bude, když ji požádáte, aby vám popsala,
co by s vámi dělala, kdyby vás teď měla vedle sebe...

hošík se s dalším zvěřincem
vůbec nemazlil ve chvíli, kdy
se u stánku Červeného kříže
chtěl dostat ke sladkostem.
„Uhni, meďane,“ opřel se do
dvou nabízených plyšových
medvědů za pár korun. Škoda,
že ti huňáči nemohli mluvit…

INZERCE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Radnice: místo zchátralého
stadionu žádné domy nechce

jak šel čas Prostějovem ...

Západní ulice

Prostějov/mls

Gala vznikla z Kotvy. Od 15. června 1951 se nazývala ulice
25. února podle událostí v únoru 1948. Současný název platí od
14. února 1991 podle polohy západně od centra města. Jedná se
vlastně o původně samostatnou obec Krasice, dnes součást města
Prostějova. V roce 1949 byly do národního podniku Kotva v Krasicích zařazeny znárodněné prostějovské obuvnické firmy (později
Gala Krasice). Nová budova Galy byla dokončena v roce 1972.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: nám. J. V. Sládka
INZERCE

PONDĚLÍ 3. PROSINCE 2012
V takový obrat už nikdo z pamětníků slávy prostějovského fotbalu či
atletiky nevěřil! Už několikrát v průběhu posledních dvou nebo tří let
jsme na stránkách Večerníku informovali o neutěšeném stavu, dříve tolik navštěvovaného, nejen fotbalového stánku ve Sportovní ulici. Ten už
ale léta chátrá, přičemž dřívější majitel Bořivoj Kresta ho prodal a nový
vlastník Marek Pořízka tady uvažoval o výstavbě rodinných domů. Teď
ale město chce stadion získat do svého vlastnictví a zachovat ho v novém Územním plánu jako sportoviště!
PROSINEC 2013
Radnice stadion od Marka Pořízky nakonec neodkoupila. „Cena, kterou za něj požadoval, byla přemrštěná. Pohybovala se, tuším, kolem
patnácti milionů korun, což bylo podle nás moc,“ uvedl pro Večerník
náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer. Marek Pořízka měl
v plánu pozemky, na nichž se stadion nachází, využít k výstavbě obytných domů. „Později uvažoval o tom, že by zde nechal vystavět exkluzivní domov pro movité penzisty. V tomto záměru jsme ho ovšem
nepodpořili,“ dodal Fišer. I v návrhu nového Územního plánu je parcela, na které stadion stojí, určena ke sportovním účelům. „Má proto veškeré možné předpoklady. V jejím bezprostředním okolí se nachází
další sportoviště, navíc splňuje přísné hlukové limity. Sportovní klání i s
početnou diváckou kulisou by nerušila ostatní obyvatele. Další podobný
pozemek v Prostějově nemáme. Proto se účel parcely ve Sportovní ulici
měnit nebude,“ vyjádřil se rázně Zdeněk Fišer.
Přesto se město do odkupu stadionu za každou cenu hnát nehodlá.
„Šli bychom do toho pouze v případě, že na projekt jeho obnovy bude
možné získat dostatek peněz z dotací. Nic takového se však zatím nerýsuje,“ uzavřel Fišer.
napsáno
před

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

TAJEMSTVÍ PUNČE...

Červené víno
krabicové
1l

Božkov original
tuzemský
1l

Pomerančový
džus 100%
1l

Koření
Vitana punč
20g

Jahodový
kompot
410/150g

Cukr
krystal
1kg

32,90

209,00

37,90

19,50

16,90

22,90

-

-

18,90

-

-

22,90

22,90

254,90

32,90

-

19,90 (410/160g)

22,90

29,90

-

15,90

18,90

16,90

22,90

29,90

269,90

18,90

24,90

26,90 (410/160g)

22,90

24,90

219,90

18,90

19,90

19,90

22,90

Naše RESUMÉ
S příchodem adventního období jsme neodolali a rozhodli
se, uvařit si domácí punč.
A tak jsme vyrazili pro červené
krabicové víno do Billy, originál tuzemský Božkov jsme
zajeli koupit do Albertu,
pomerančový džus do Kauflandu, kde jsme rovnou vzali
i koření od Vitany a jahodový
kompot, který za stejnou cenu
nabízí také Albert. U krystalového cukru byla naše volba
jednoduchá, všechny markety
jej nabízí za stejnou cenu.
Tak na zdraví, naši milí čtenáři!
Průzkum proveden ve středu
4. prosince 2013
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Pohřešovaného našli ve studni

Byl pod vlivem drog?

Ve středu večer
měl ostrý poplach celý integrovaný záchranný
systém města. Již během dne
zahájili kriminalisté pátrání po
pohřešovaném muži, kterého
postrádal jeho děda. Pátrání
skončilo večer, kdy obyvatel
Vrahovic nahlásil na linku 158,
že se mu na zahradě pohyboval
neznámý muž, který nakonec
spadl do studny.
Na udané místo se ihned vydali nejenom policisté, ale také
hasičská jednotka a lékaři.
„Prostějovské policii ohlásil
šestasedmdesátiletý muž, že
pohřešuje svého třiatřicetiletého
vnuka. Bylo okamžitě vyhlášeno pátrání. Okolo deváté
hodiny večer jsme na lince 158
přijali oznámení od muže z Vra-

hovic, že někdo neznámý spadl
u něj na zahradě do studny. Na
místo kromě záchranných jednotek vyjeli i kriminalisté, kteří
v muži ztotožnili pohřešovanou
osobu. Hasiči jej ze studny vytáhli a předali lékařům. Lehce
zraněný, avšak silně podchlazený muž byl okamžitě
převezen do nemocnice,“
vylíčila nám případ Alena
Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Během pátku se v různých
médiích objevilo tvrzení hasičů,
že pohřešovaný muž spadl
do studny pod vlivem drog.
„Nevím, kde hasiči vzali takovou jistotu. Jestli byl, to ukáže
až lékařská zpráva, zatím však
nic takového tvrdit nemůžeme,“
dodala policejní mluvčí.

Zpravodajství
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Chodce srazilo auto, PRŮŠVIH: klienti pracáku už nebudou vykonávat veřejné práce!
do špitálu si došel sám!

Prostějov/mik - Mladý muž, který se uprostřed minulého týdne
vydal pěšky po silnici z Kostelce
na Hané do Prostějova, byl sražen autem, jehož řidič z místa
nehody ujel! Chodec upadl do
příkopu, pak se zvedl a lehce
zraněný odkráčel sám do nemocnice...
„Lehkým zraněním skončila
dopravní nehoda, ke které došlo ve středu čtvrtého prosince
o půl osmé večer v Kostelecké
ulici v Prostějově. Jak vyplývá
z dosavadního šetření, dvaadvacetiletého chodce, který šel
po nesprávné straně vozovky
při pravém okraji silnice směrem na Prostějov, mělo na přehledném úseku silnice zachytit
pravou boční stranou zatím
nezjištěné vozidlo s neznámým
řidičem. Vozidlo mělo jet ve

směru od Kostelce na Hané
na Prostějov,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Následkem zmíněného nárazu
chodec upadl do příkopu, odkud
ale odešel sám do nemocnice na
ošetření. Po něm byl propuštěn do domácího léčení. Podle
lékařské zprávy utrpěl naštěstí
jen lehké zranění Požití alkoholu
bylo u chodce vyloučeno dechovou zkouškou.
„U řidiče, vzhledem k jeho ujetí,
nebyla přítomnost alkoholu pochopitelně zjišťována. Policisté
nehodu nadále šetří a po řidiči
pátrají,“ vzkázala veřejnosti
Irena Urbánková s tím, že v případě jakýchkoliv informací mají
občané volat známou linku 158,
či se dostavit na místní oddělení.

www.vecernikpv.cz

KDO BUDE UKLÍZET?
Tak to je čára přes rozpočet! Lidé z města si na ně zvykli
a představitelé magistrátu na ně spoléhali. Dvě desítky
klientů Úřadu práce v Prostějově, kteří po celém městě
vykonávali veřejné práce, mají utrum. Jak totiž úředníci
„pracáku“ oznámili magistrátu, z důvodu neschváleného
státního rozpočtu přestane od ledna své klienty dávat k
dispozici. Nemá totiž na ně peníze...
Prostějov/mik

„Je to velmi závažná a negativní informace, kterou jsem v úterý sdělil
radě města na jejím jednání. Podle
sdělení Úřadu práce v Prostějově
končí k poslednímu dni tohoto
roku z jejich strany projekt veřejně
prospěšných prací. V praxi to
znamená, že magistrát přijde
o dvacet zaměstnanců, kteří pro něj
vykonávali především úklidové
práce. Přitom velká participace
při úhradě mzdových nákladů
byla právě ze strany Úřadu práce,
i když finančně se na projektu
podílelo i město. Od prvního ledna

2014 tedy nebudeme moci počítat
s touto činností a vedoucí odboru
komunálních služeb tak stojí před
úkolem, jak zajistit úklidové práce
v prostějovských ulicích a na
náměstích,“ informoval média Lubomír Baláš, tajemník Magistrátu
města Prostějova. Jak dále sdělil,
klienti Úřadu práce pro město
Prostějov zajišťovali nadstandardní péči o veřejná prostranství a tuto službu teď bude muset
magistrát zajistit jiným způsobem.
„Podle mých neoficiálních informací se Úřad práce v Prostějově
rozhodl zrušit tento projekt ve
spojení se skutečností, že dosud

Stánky na náměstí

není schválen státní rozpočet na
rok 2014 a nejsou tak zajištěny
finanční zdroje. Těžko v tuto chvíli říct, zda po schválení státního
rozpočtu bude projekt veřejných
prací ve městech obnoven,“ dodal
Lubomír Baláš.
Pro město je ztráta možnosti
využívat hned dvacet pracovníků na úklid skutečným problémem. „Uvědomujeme si,
že budeme muset sáhnout do
vlastního rozpočtu, což je trochu
nepříjemné, protože těch peněz
není nikdy nazbyt, a zajistit tudíž
úklid jiným způsobem. Dvě desítky úklidových pracovníků
byly ve městě znát a například
si nedovedu představit, kdyby
v lednu začalo hustě sněžit, kdo
se postará o jeho odklizení z autobusových zastávek, přístupů
k objektům se sociální péčí,
domovům důchodců a podobně.
My ale každopádně budeme
chtít zachovat úroveň pořádku

a podobně. Stejně bych si nic
nekoupila, přišla jsem s přítelem
jenom na punč,“ svěřila se Večerníku Kateřina Langrová.
I přesto, že jsme mezi lidmi na
náměstí nenašli nikoho, kdo by
se nad drtivou převahou prodejců alkoholových nápojů pozastavil, na radnici tato skutečnost
přece jen nějaký ten vroubek
nechává. „Také nemám žádné
zprávy o tom, že by si někdo
stěžoval, ale každopádně nechám celou záležitost prověřit.
Prodejce vybírala Duha, takže se
musím zeptat vedení tohoto kulturního klubu, jakým způsobem
výběr probíhal. Je také možné,
že několik prodejců nahlásilo
původně, že budou prodávat jiný
sortiment zboží, a nakonec sáhli

„Nechápu, kde se berou ty dezinformace,“ diví se primátor

Prostějov/mik - Hodně zlé krve
udělalo nedávné zveřejnění nového územního plánu města. Mimo
jiného desítky občanů Prostějova
podlehly panice při údaji, který
v územním plánu dělá z botanické
zahrady Petra Albrechta v Lidické ulici lokalitu určenou pro
výstavbu občanské vybavenosti.
Což lidé berou tak, že zahrada se
bude rušit, a místo ní na pozemku
vyrostou obytné domy…
Situace už zašla tak daleko, že pár
aktivistů už nechává podepisovat petice za záchranu botanické
zahrady. Prostějovští radní ale
na čtvrteční tiskové konferenci
vysvětlili omyl, ke kterému špatným
výkladem územního plánu došlo.

„Jde doslova o poplašnou zprávu!
Městem už koluje petice, protože
údajně chceme zrušit botanickou
zahradu. To je pochopitelně nesmysl. V územním plánu je sice
botanická zahrada v Lidické ulici
skutečně navržena jako plocha
občanské vybavenosti. Zároveň
ale, a to je velmi důležité a lidé to
zřejmě nepochopili nebo si to špatně
vyložili, je tato plocha vedena jako
stabilizovaná. To znamená, že se
vůbec nepočítá s nějakou změnou,“
objasnil Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějov. „Tyto pozemky, které jsou
oficiálně určeny pro občanskou vybavenost, jsou nyní zároveň určeny
pro zařízení na vzdělávání, výchovu

a jako pozemky pro doprovodnou
a další zeleň. Znovu opakuji, že botanická zahrada se rušit nebude. Šlo
o klamavou zprávu, která se bohužel
už objevila v některých médiích,“
dodal Fišer.
Ke zbytečné panice, které podlehli
někteří Prostějované, se vyjádřil také
primátor Miroslav Pišťák. „Vůbec
nechápu, kde někteří novináři vzali
tyto dezinformace. Vždyť každému
musí být jasné, že když jsme nedávno naplánovali a částečně už zrealizovali rozšíření botanické zahrady,
že ji nyní nebudeme rušit, a stavět
zde paneláky. Ne, botanická zahrada se nezruší, naopak, počítáme
i nadále s její údržbou i rozšířením,“
uvedl Miroslav Pišťák.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

POUZE 750 Kč

JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU
Platí jen ce UŠETŘÍTE...
rosin
do 13. p
nalistujte stranu 21

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

a budeme je k veřejně prospěšným
pracím využívat. Do té doby si
ale budeme muset skutečně poradit sami, náročnější to bude
zřejmě hlavně pro pracovníky
společnosti A.S.A. Technické
služby v Prostějově,“ přidal na
závěr první náměstek primátora
Jiří Pospíšil.

Hlídkují u prostějovské „reálky“ policisté v civilu?

Prostějov/mls, mik - Policisté
v těchto dnech prošetřují případ
možného obtěžování ze strany
postaršího muže lákajícího děti
na sladkosti. K tomu by mělo
v nedávné době docházet před
budovou Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova.
Policii na to upozornil anonym.
Zda tento neznámý člověk
skutečně upozorňuje na závažná
fakta, však v tuto chvíli není vůbec
jisté. Vyloučena přitom není ani
varianta, že do světa vypustil
poplašnou zprávu, za což by mu
mohlo hrozit i trestní stíhání.
O celém případu se Večerník
dozvěděl v průběhu uplynulého
Nikdo si nestěžuje. Přestože je na náměstí jen pár stánků s klasictýdne dozvěděl od jednoho z rodičů
kým dárkovým zbožím, lidé jsou s přemírou prodávaného alkoholu spožáků RG a ZŠ města Prostějov.
kojeni...
Foto: Michal Kadlec
„Holka přišla domů s tím, že před
jejich školou má postávat starší
po osvědčeném alkoholu. Ani svěřila se v pátek dopoledne Ve- muž lákající děti k sobě domů na
mě se totiž nezdá ten obrovský černíku Ivana Hemerková, ná- sladkosti. Učitelka na to upozornila
počet stánkařů, kteří na náměstí městkyně primátora statutárního celou třídu. Žáky také nabádala
prodávají jen punč a podobně,“ města Prostějov.

PANIKA kvůli botanické zahradě

a čistoty ve městě, takže logicky
budeme urgentně hledat jiné
řešení,“ vyjádřil se k problému
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
„Jestli se na Úřadu práce podmínky změní a projekt bude obnoven, určitě po jeho klientech
ve stejném počtu opět sáhneme

Za stromem číhá PEDOFIL!

… skoro samý CHLAST!
Prostějov/mik - Dřevěné městečko na náměstí T. G. Masaryka už v těchto dnech žije čilým
ruchem. Vánoční jarmark je
v plném proudu, i když právě
slovo jarmark je hodně nadnesené. Ze tří desítek stánků
se totiž v drtivé většině z nich
prodává jen alkohol.
To ale neznamená, že by si někdo stěžoval. Právě naopak, lidé
se na náměstí scházejí v hojném
počtu, zejména proto, aby ochutnali některý z mnoha druhů punče, ale samozřejmě nepohrdnou
ani grogem a ostatními teplými
míchaninami. „Já jsem naprosto
spokojena, krásně to tady voní
a je zde příjemně. Vůbec mi
nevadí, že je zde málo stánků
s keramikou, vánočním zbožím

Kdo bude uklízet sníh? Zrušení projektu veřejných prací je pro město
skutečným problémem, zvláště nyní v zimě...
Foto: archiv Večerníku

k opatrnosti a vysvětlila jim, jak
se mají chovat v případě, že na ně
někdo s něčím podobným vyrukuje.
Opravdu by mě zajímalo, co je na
celém případu pravdy...,“ obrátil
se na nás jeden z tatínků desetileté
školačky.
Celou záležitost Večerníku potvrdili
i zaměstnanci školy. „Koncem minulého týdne jsme byli informováni
o tom, že ředitele školy navštívili
příslušníci Policie ČR. Ti mají
v současné době vyšetřovat anonymní dopis týkající se obtěžování dětí
ze strany staršího pána postávajícího
před školou. Na škole se o tom teď
hodně mluví, ovšem já sama jsem
o žádném konkrétním případu od
dětí zatím neslyšela,“ vyjádřila se ve
středu jedna ze zaměstnankyň školy.
Celkem logicky jsme se obrátili
i na vedení „reálky“. „Na vámi
uvedené téma jsem měl mít ve
čtvrtek schůzku s policisty. Do školy
však nikdo nedorazil a vyšetřující
policistce jsem se následně na telefon nedovolal. Ne, že bych nechtěl,
ale víc vám k celému případu
v tuto chvíli říct nemůžu. Hned

na první schůzce mě kriminalisté
upozorňovali, abych se vzhledem
k probíhajícímu vyšetřování k celé
záležitosti veřejně nevyjadřoval,“ reagoval oficiálně v pátek dopoledne
ředitel školy Rostislav Halaš.
Všichni oslovení se však shodovali na tom, že přestože se jedná
o anonymní udání, případ by se
měl určitě vyšetřit. Především
rodiče pak zajímalo, jak dalece
vážná celá záležitost je. Proto
jsme se obrátili ještě jednou na vedení prostějovské policie. Dopadli
jsme ale stejně. K aktuální situaci
ohledně možného případu pedofila
se policisté nechtěli v tento okamžik
vyjádřit.
Ze zdrojů blízkých policii se nám
však podařilo zjistit, že strážci zákona skutečnosti uvedené v anonymním dopise nijak nepodceňují.
U školy už prý například hlídkovali policisté v civilu.
Tvrzení neznámého pisatele se však
podle našich informací zatím nepotvrdilo.
Případ budeme samozřejmě
i nadále sledovat.

Přes plánovaný dům vám náhle může vést silnice

Prostějov/mls - Jak píšeme
na straně 3 dnešního vydání, v rámci vzniku nového
Územního plánu se může
stát, že váš pozemek určený
dosud k zastavění, nebo dokonce již zastavěný, označí jako plochu pro park,
případně pozemek pro zemědělské využití. Zřejmě
nejkřiklavějším případem
je změna využití parcel, na
nichž stojí úspěšná továrna
Gala (informovali jsme v minulém vydání Večerníku). To
ovšem není vše...
Nový Územní plán rovněž může
počítat s novou silnicí či cyklostezkou vedoucí přímo přes
vaši parcelu. Jak vyplývá z jeho
návrhu, podobných případů je
po celém Prostějově celá řada.
„Taková změna pro majitele znamená nejen to, že svůj pozemek
už nebude moci využít pro stavbu
rodinného domu, ale i výrazné
snížení jeho hodnoty,“ potvrdil advokát Marek Bukovský.
V krajním případě tak může být
váš pozemek připravený pro stavbu domu dokonce ve veřejném
zájmu vyvlastněn.

Byla vám způsobena
škoda? Váš problém!
Pokud se tímto krokem sníží cena
vašich pozemků, dalo by se předpokládat, že za to dostanete odškodnění. Tak tomu ovšem od nového roku
vůbec být nemusí. Domáhat se náhrady bude ze zákona moci výrazně
méně lidí. „Majitel dosud měl nárok
na rozdíl mezi cenou stavebního pozemku a hodnotou pozemku, který
není určen k zastavění. To se ovšem
od nového roku změní. Nově to
budou pouze ti, kteří prokážou náklady, které už vydali na přípravu
stavby. Tyto náklady se jim vrátí, na
nic dalšího nemají nárok,“ zdůraznil
Marek Bukovský.
Jedinou obranou je tedy včasné podání námitky proti podobě územního plánu. Pokud
to nestihnete včas, pak máte
problém. Vše se může pořádně
protáhnout. „Námitky lze podat
i po stanoveném termínu, který
je sedm dnů od veřejného projednání nového Územního plánu. V takovém případě se jimi
už nebude zabývat pouze Odbor
územního plánování Stavebního
úřadu, ale i krajský úřad, případ-

jak se bránit proti územnímu plánu...
Připomínka:

Podat připomínku k územnímu plánu může kdokoli s trvalým bydlištěm
v Prostějově. Připomínkovat můžete vše, co se vám na územnímu plánu
nelíbí. Nezapomeňte připojit své zdůvodnění. Formulář připomínky si
můžete stáhnout z webových stránek www.prostejov.eu. Stejně jako interaktivní mapu nového plánu jej najdete v sekci Stavební úřad v záložce Návrh územního plánu Prostějov. Své vytištěné připomínky je třeba zanést na
podatelnu městského úřadu. Stejnou připomínku může podat více osob.
Platí přitom, že čím více tím lépe. Každý člověk může podat libovolné
množství připomínek a námitek.

Námitka:

Námitka je podstatně silnější instrument, než připomínka. Pokud jste
oprávněni ji podat, rozhodně toho využijte. Podat ji může majitel pozemků, jichž se změna územního plánu přímo dotýká, majitel sousedních
pozemků, či majitel nemovitostí jinak významně dotčených. Formulář
námitky si stejně jako v případě připomínky můžete stáhnout z webových
stránek www.prostejov.eu.
ně soud,“ reagoval pro Večerník hle změní na lukrativní stavební
náměstek primátora statutárního parcely. Cena pozemků se tím
města Prostějov Zdeněk Fišer.
mnohonásobně zvýší. Této šance
s oblibou využívají obecní zastuMůžete i vydělat
pitelé, kteří včas kupují ty správné
Na novém Územním plánu mů- pozemky. Své o tom aktuálně ví
žete tedy pěkně prodělat. Bez- například ve Smržicích. Zde to vypochyby se na něm však dá i padá, že na změnách uvedených
pěkně vydělat. Běžně se tak děje v novém územním plánu vydělá
v případech, kdy se relativně syn místní starostky a to minimállevná orná půda v katastru ná- ně pět milionů korun.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR s jedním z autorů nového územního plánu

Architekt Jakub Kynčl: „V PROSTĚJOVĚ JE NA CO NAVAZOVAT!“
Prostějov - Na příští pondělí 16. prosince je naplánováno veřejné projednání nového územního plánu
města Prostějov. V této souvislosti Večerník položil
několik otázek jeho tvůrci Jakubu Kynčlovi z architektonické kanceláře Knesl + Kynčl.
Martin Zaoral
Vaše architektonická kancelář už připravila několik
územních plánů a to například
pro sousední Olomouc. Čím je
Prostějov specifický?
„Prostějovský územní plán je
dobře založený, a to jak historicky, tak novodobě nadčasovým
návrhem Jindřicha Kumpošta ze
čtyřicátých let dvacátého století.
Z jeho podstaty Prostějov žije

dodnes. Nám pak stačilo původní
ideu rozvinout a doplnit pár ´hluchých´ míst.“
Co je při přípravě Územního plánu nejdůležitější?
„To je tak složitá otázka, že bych
na ni musel odpovídat několik hodin. Pokusím-li se to shrnout, tak
lze říci, že Územní plán má pomoci městu k bezkonfliktnímu životu,
popřípadě jeho dalšímu rozvoji.
To znamená, že má být dostatečně
jasný ve věcech ´veřejného zájmu´

a zároveň dostatečně flexibilní
v osobních zájmech jeho obyvatel.
A to byl i náš cíl.“
Nakolik vycházíte ze současného stavu využití jednotlivých parcel a v jaké míře se
jedná o budoucí vizi?
„Jak jsem již naznačil v jedné
z předchozích odpovědí, v Prostějově je na co navazovat, takže těch
úplně nových věcí tam zase tak
moc není. Možná bych zmínil jen
jednu věc a to je vytvoření dvou
nových lokálních subcenter v Krasicích a ve Vrahovicích, kde v minulých desetiletích došlo k poměrně značnému rozvoji bydlení, ale
při tom byly porušeny staré vazby,
které dříve celé území definovaly
a určovaly jeho fungování.“

Na základě
dě čeho stanovuzměna nebude. Pro
oucí účel jednotlijete budoucí
rozvojová území
vých pozemků??
tu vzniká prostor
ázíme ze stávající„Většinou vycházíme
ke změně naou na řadě potřeby
ho stavu, pak jsou
příklad z nezaunkční, tak prostoměsta a to jak funkční,
stavěného na
rové i provozní.““
zastavěné nebo
Jakým způsobem
působem Územní
k přestavbě či
plán ovlivní
ivní využitelnost
naopak ze zastajednotlivých pozemků? Jaké
věného na nezajsou základní regulativy a co
stavěné.“
itele poz nich pro majitele
á?
zemků vyplývá?
„Otázka je tak širocky
ká, že je prakticky
tel´nezodpověditelkláná´... PředpokláArchitekt. Jakub Kynčl je spoluautorem
bidám, že pro stabinového územního plánu města Prostějova.
mí
lizovaná území
Foto: internet
to žádná velká

Na základě čeho tyto regulativy stanovujete?
„„Základem je celková urbanisti
tická koncepce města, tj. způsob
a principy, na základě kterých se
m
má město rozvíjet.“
Proč je třeba regulovat
maximální hustotu zást
stavby,
případně výšku jednotliv
vých
staveb?
„
„Není
to nezbytně zapotřebí, ale je
to nástroj kompozice města, který
m zároveň dopad do mnoha obmá
la - památková péče, odvádění
lastí
d
dešťových
vod a podobně.“
Jak funguje princip etapizace?
„„Zjednodušeně lze říci, že nějaká
p
plocha
je zastavitelná až po spln
nění
jisté podmínky. Například

vybudování protipovodňové och-rany, dostavbě komunikačního
napojení nebo po dotěžení výhradního ložiska nějaké suroviny.”
Nakolik je schválený
územní plán závazný pro
majitele jednotlivých parcel?
„Je to zákon místní samosprávy,
tudíž závazný dokument.”
Jak jeho podobu mohou
samotní majitele pozemků ovlivnit?
„Každý může do procesu vstoupit v rámci procesu veřejného
projednání. Tady je ale zapotřebí
upozornit, že chystané veřejné
projednání je opakované a tudíž
se týká už pouze malého počtu
pozemků, kde došlo od minule
k nějaké úpravě.“
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Prostějov a zima
Zima už vystrčila svoje drápky a v podobě ledového
vichru nám předvádí první letošní ochutnávku své
mrazivé show. Ani to ale přece nemůže zkazit atmosféru plnou očekávání, která se pojí s dobou
adventu, ať už brbláme na nedostatek peněz na
dárky, nepovedené cukroví nebo fronty u pokladen v přeplněných obchodních domem se zimním
oblečením a vánočními dekoracemi. Zima je přece
jen kouzelnice, která svými ledovými prsty maluje
na okna křehké obrazy a ze zmrzlých kapek tvoří
vločky, jakoby drobné kousky krajek jenž jako mávnutím čarovného proutku roztají, jen co se na ně
dýchne. Proto zapomeňte na spěch a shon spojený
s předvánočním maratonem, na seškrabávání ledovky z aut a zvyšující se ceny za topení. Pohodlně
se usaďte a přečtěte si PROSTĚJOVSKÝ Večerník
spolu se speciální stranou věnovanou právě nadcházející letošní zimě.
Stranu připravil Petr Kozák,
texty Petra Hežová a Aneta Křížová

restaurace
Aby zima nebolela Ptačí
zahajují zimní provoz

Medvědi to vychytali. V zimě
si dají příjemný šlofíček a
hluboko v jeskyni neřeší závěje
sněhu ani mráz, prostě zimní
pohodička, jak má být. Ale ani
při nejlepší vůli si nedovedu
představit, že bychom si my
lidé taky tak na pár měsíců zalezli do sluje a trochu si zdřímli
bez toho, aby nás postrádali
rodinní
příslušníci
nebo
zaměstnavatel.
Vždyť na to nemáme ani správné
vybavení, protože nám přece
chybí to hlavní – teplý medvědí
kožich. Protože jsme vybavení
pouze kůží, kterou máme na
celý život jen jednu, musíme se
o ni řádně starat. Zvlášť v zimě,

kdy chlad a mráz řádí na každém
kroku. Samozřejmostí je teplé
oblečení, vhodně zvolené tak,
abychom se netřásli zimou,
ale ani abychom se nepotili.
Obléct si oteplovačky a lyžařské
ponožky, když jdeme jen do
masny přes ulici, by asi nebylo
to pravé, podobně jako vyrazit
si jen v kraťasech. Nepodceňujte
ani čepici, rukavice a šálu,
které vás mohou uchránit od
zánětu středního ucha nebo
hodně ošklivého nastuzení. Ale
ani to v zimě nestačí, pokud
chcete své pokožce poskytnout
v zimních měsících opravdový
komfort. Části těla, které jsou
nejvíce vystavené mrazivému

počasí, musíme chránit k tomu
určenými krémy. Lyžaři vědí,
že horské sluníčko, přestože ledové, dokáže na kůži nadělat
pěknou paseku. Pro tyto případy
je nutné užít krém s účinným
ochranným faktorem. V zimních
měsících se přes den vyhýbejte
hydratačním krémům. Pokud jste
na ně zvyklí, použijte je v noci,
ale přes den je vhodné užívat tyto
krémy jen zhruba do osmi stupňů
celsia nad nulou. Sáhněte raději
po mastnějších krémech obohacených o vitamíny A, C a E,
které nám v zimě nejvíc scházejí.
Nezapomeňte ani na rty, které si
v mrazivém období také zaslouží
příjemný zvláčňující balzám.


Který zimní sport je vaším nejoblíbenějším?

vecernikpv.cz

Divíte se, proč vás v zimních
měsících nebudí trylkování
ptáků, přestože je jich venku
ještě spousta? Je to proto, že
jim kručí v břiše a s prázdným
žaludkem, jak sami uznáte, to
moc nezpívá. Ale je nutné ptáky
v zimě dokrmovat?
Určitě to neznamená, že byste
měli sbalit veškeré úspory a vyrazit pro pytel ptačího zobu. Ptáci
jsou chytrá zvířátka a o sebe se už
nějaký ten pátek umí docela dobře
postarat i bez lidského zásahu
a tak by někdy to naše soucitné
srdce ještě té opeřené drobotině
ublížilo. Takže kdy vlastně krmit?
V případě, že teplota klesne
pod pět stupňů celsia a napadla
vysoká vrstva sněhu, nemají ptáci
příliš příležitostí si něco drobného k snědku najít sami. Stejně
tak v případě husté mlhy nebo
ledového deště. Ale ani v těchto
případech ptákům nenabízíme
uzeninu, pečivo, ořechy ani zrní.

Foto: internet
Ptačí bříška nejsou na podobné
hody zvyklá. Lojem nekrmíme
při teplotách nižších než mínus
deset stupňů celsia – lůj při té
teplotě tuhne ptákům ve střevech.
Nabídněte raději slunečnicová
semínka nebo ovoce. Popelka nás
poučila, že holubi nejvíc letí na
hrách a čočku, ale nečekejte, že
vám je roztřídí do ošatek, nádobky
s luštěninami spíš řádně vybílí.
Pokud se rozhodnete ptáčky
přikrmovat, musíte vytrvat opravdu po celou zimu, protože ptáci
si na vaše ptačí bistro zvyknou
a nebudou se obtěžovat hledáním
si potravy sami.

Pak dbejte na tyto zásady!
Foto: internet
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Pokud je venku zima, považujeme za samozřejmost se
pořádně obléci, stejně tak bychom to měli dělat i s našimi
pejsky. V posledních letech při
procházením náměstí můžeme vidět různé oblečky, které
nejen, že zdobí nejlepšího přítele člověka, ale opravdu jej
chrání před mrazem.
A pro které psy je oblečení vhodné? Zejména pro ty, co jsou chováni v bytě. Chování psů v bytě
není přirozené, přesněji, není to
přirozené prostředí pro psa. Proto
jim chybí správný vývoj termoregulace. Pes si tak nemá možnost
vyvinout zimní srst ani dostatečně silnou tukovou izolaci. Největší nebezpečí prochladnutí tak
číhá na menší psy. Ti mají bříško

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

POUZE
750 Kč

JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU
UŠETŘÍTE...

ce
Platí jen do 13. prosin

nalistujte stranu 12

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

Šobr SPORT SERVIS

Zimní nabídka:

* ski servis
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EURXåHQtEUXVOt
Robert Šobr
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608 683 090
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www.sobrsportservis.cz

u studené země, čímž se stává
choulostivým. Vhodné je zahřát
i záda. Záda je třeba zahřívat i u
velikých krátkosrstých plemen
dečkou, přehozem přes záda
nebo mikinou. Pro velké psy
s dlouhou srstí postačí pláštěnka. Ta nepropustí vodu ani vítr
a navíc zahřeje i chlupy. Všechny obleky jsou samozřejmě
ušity tak, aby si je zvíře nepomočilo. Oblečení je ve formě
unisex, to znamená, že je vhodné, jak pro fenku, tak i pro psa.
Teplákovky, svetříky, mikiny,
vestičky, ale třeba i módní zimní kožíšek je možné sehnat od
stovky a výše. Největší výběr je
pro menší pejsky, ale i pro větší
psy je již dnes k dostání široký
sortiment oblečení.
INZERCE

S příchodem zimy máme
omezený prostor pro vykonávání některých sportů, avšak
tělocvičen, posiloven a míst
ke sportování je v Prostějově
poměrně dost. Pokud však nechce trávit čas někde v uzavřené místnosti, můžete se zkusit
jít otužovat běháním třeba po
pěkném koridoru Hloučela.
Většina z nás si myslí, že pokud spadne teplota pod bod
mrazu, není vhodné v tomto
počasí sportovat a neriskovat
tak onemocnění. Pokud ale
nespadne teplota pod – 15°C
klidně můžeme venku běhat,
hrát fotbal apod., avšak je
třeba dodržovat několik důležitých zásad…
V první řadě je důležité mít odpovídající oblečení. Při nízkých
teplotách platí, že by běžec, fotbalista či jiný sportovec nebo
otužilec měl být oblečen tak,
aby se nerozklepal zimou hned,
když zavře dveře od domu. Po-

ciťovat bychom měli jen mírný
chlad. Je tedy vhodné obléct se
do čtyř vrstev. První vrstva by se
měla skládat z funkčního trička
nebo roláku s dlouhým rukávem
a elasťáků. Druhou vrstvou by
měla být teplá funkční mikina.
Jako třetí vrstva je doporučována běžecká bunda a čtvrtou
vrstvou může být i péřová bunda. Samozřejmostí jsou kvalitní
boty, které nekloužou nebo boty
s hřeby. Rozhodně nesmíme
zapomenout na to, že kolem 40
% tepla ztrácí člověk z hlavy
a zátylku, takže velice důležitá
je pokrývka hlavy, šála či tunel
na krk. Jakmile teplota klesá
k – 10°C, je dobré přes ústa dát
nějakou ochranu jako šálu, kuklu či tunel. Na rukou pak nesmí
chybět rukavice. První důležitou
zásadu a to vhodné oblečení
máme již za sebou. Další zásadou by mělo být to, že čím rychleji se chystáme běžet či trénovat, tím méně oblečení můžeme

na sobě mít. Trénink je vhodné
si naplánovat na tak dlouho,
abychom byli stále v pohybu,
rozhodně není dobré se s někým
zastavovat a klábosit. Tohle byla
třetí zásada. Čtvrtou zásadou
je běhání či trénink v blízkosti
sportoviště nebo domu, zkrátka místa, z něhož vybíháte
a do nějž se vracíte. Tato zásada
je zmiňována zejména proto,
že když poběžíme daleko od
místa výběhu, můžou nám dojít
síly a zpět se pak budeme vracet
pěší chůzí, což je špatně a hrozí
prochladnutí. Předposlední, tedy
pátou důležitou zásadou je to, že
i při zimním tréninku tělo ztrácí
vodu, takže si opatříme termosku
s teplým nápojem bez alkoholu a
místy popíjíme. Poslední zásadu
je nutné dodržet, a to okamžitě po
tréninku zamířit do sprchy a po ní
se převléknout do suchého oblečení. I když po výkonu pojedete
domů autem, je důležité se na
cestu obléci do suchého oblečení.
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO Přestárlé aleje u silnic ohrožují řidiče

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Vánočn
Vánoční
čníí trh
ttrhy
rhy
hy v K
Konici
onnici
ici
už tuto sobotu
Konice/mls - Tradiční Vánoční
trhy obsadí hlavní náměstí v Konici v sobotu 14. února. Na diváky bude kromě stánků čekat také
spousta muziky. Jako zlatý hřeb
je plánováno vystoupení skupiny
Abba revival z Hranic na Moravě.
Od 17.30 bude připraven oblíbený ohňostroj.
Adventní večery
v Muzeu kočárů
Čechy pod Kosířem/mls - V sobotu 7. prosince byl koncertem
Harfy a Múzy zahájen trojdílný
seriál adventních večerů v Muzeu
kočárů v Čechách pod Kosířem.
Jeho další díl napíše Schola Cholina Pramen, která v muzeu vystoupí v sobotu 14. prosince od 17.00
hodin. O týden později se představí Schola Drahonovice. Na Večer
Tříkrálový je připraven koncert
Richarda Pachmana.

Hrdibořice provoní perník
Hrdibořice/mls - Obecní knihovna Hrdibořice a občanské sdružení Radostné Hrdibořice zvou
všechny na vánoční výstavu
s vůní perníku. Ta bude připravena v prostorách obecního úřadu
v Hrdibořicích o nadcházejícím
víkendu v sobotu 14. a v neděli
15. prosince. Na výstavě uvidíte
perníkové chaloupky, zdobené perníčky, výrobky šikovných rukou
dětí i dospělých a jiné krásné symboly adventu. Část výstavy je věnovaná nevidomým. Kouzelný čas
dětství a Vánoc vám přiblíží staré
Betlémy, můžete si zde také zakoupit drobné dárky z Ježíškovy dílny.
V Němčicích vám
snesou Modré z nebe
Němčice nad Hanou/mls - Město Němčice nad Hanou zve na
představení v rámci VII. sezóny
Divadelních pátků, které se koná
v pátek 13. prosince 2013 v 19.00
hodin. V sále kina OKO se představí DS Hanácká scéna MěKS
Kojetín s inscenací Modré z nebe.

Prostějovsko potrápil silný vítr a husté sněžení

ORKÁN XAVER KÁCEL STROMY, POVALIL I KOČÁREK

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!

Od pátečního rána až do sobotní noci se praticky
nepřetržitě potýkali profesionální i dobrovolní hasiči s následky silného větru. Ten nejvíce řádil na
Konicku, zasáhl však v podstatě celé Prostějovsko.
Později se k němu přidalo i silné sněžení. Za vším
stály dozvuky ničivého orkánu Xaver, který největší
škody napáchal na severu Evropy.
Prostějovsko/mls
Něco takového nepamatujeme už
hodně dlouho. „Na vlastní oči jsem
viděla, jak ten vichr na parkovišti
u jednoho prostějovského supermarketu povalil kočárek s hlubokou korbou. Dítě pak vypadlo na
chodník. Brečelo, ale myslím, že se
mu nic nestalo. Maminka k němu
hned přiběhla, navíc bylo zabalené
do několika vrstev oblečení,“ popsala exkluzivně Večerníku dramatické okamžiky naše pravidelná
čtenářka Petra.
Přestože silný vítr byl v Prostějově
znát, mnohem větší škody vichřice
napáchala v okolních obcích. Popadané stromy, větší větve na sil-

nicích, utržené plechy ze střech
domů nebo nebezpečně uvolněné
předměty hrozící pádem. To byl
denní i noční chléb hasičů v celém
regionu.
Jako první komplikace způsobené
větrem museli řešit hasiči z Drahan. V pátek 6. prosince o půl čtvrté
ráno odklízeli strom ze silnice
vedoucí do obce. Jejich kolegové
z Plumlova se při odklízení stromu
zapotili o dvě hodiny později na
komunikaci vedoucí do Žárovic.
Koničtí pak zanedlouho vyrazili ke
stromu u Štarnova, který zatarasil
tah ve směru do Přemyslovic.
K vážné situaci došlo v tentýž
den krátce před půl desátou na silnici u Ptení ve směru na Holubice.

„Těsně před projíždějící auto spadl
strom, do kterého vozidlo narazilo.
Došlo k poškození čelního skla
a střechy automobilu. Nehoda se
obešla bez zranění,“ uvedla Irena
Urbánková, mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. K druhé havárii došlo
před polednem na „staré“ silnici
mezi Žešovem a VranovicemiKelčicemi. „Před projíždějící auto
spadla větev, do které vozidlo narazilo. Nehoda se rovněž obešla bez
zranění,“ upřesnila Urbánková.
Po poledni pak prostějovští
hasiči vyrazili do Bedihoště, kde
na střeše společnosti Zetaspol
upevňovali uvolněné plechy. Při
likvidaci následků vichřice si pak
profesionální hasiči pochvalovali spolupráci s dobrovolníky.
„Na Prostějovsku máme velice
schopné jednotky dobrovolných
hasičů. Bez jejich pomoci bychom podobné situace zvládali
velmi obtížně,“ vysekl všem
dobrovolníkům poklonu tiskový
mluvčí krajských hasičů Zdeněk
Hošák.

MIKULÁŠ
NEMÁ
TELEFON...
V Kostelci na Hané se na něj čekalo,
vichřice vyhovovala strašícím čertům

BYLI JSME

www.vecernikpv.cz

Prostějovsko/mls - Množství spadaných větví i celých stromů přes
cestu. S tímto problémem se musel v průběhu uplynulého týdne
potýkat snad každý řidič na Prostějovsku. Za těmito potížemi stál
nepochybně v první řadě náhle nepříznivé počasí (viz. na jiném místě
dvoustrany - pozn.red.). Svůj podíl
viny však určitě nese i stav stromů
rostoucích podél silnic.

Některé stromy u silnic na Prostějovsku nejsou už na první pohled
vůbec zdravé. „Nemůžete se divit,
že stromy padají přes cesty jeden za
druhým. Stačí se podívat třeba na
to, jak vypadá alej u silnice vedoucí z Plumlova do Vícova. Zajímalo
by mě, jestli s tím hodlají silničáři
něco dělat,“ upozornil Večerník například jeden z obyvatelů Plumlova. Jak jsme zjistili, nic převratného

četník ze St. Tropez, prožili koulování za polárním kruhem, načež
se vydali ohřát na žhavou Kubu
a zažili spoustu dalších neobyčejných
dobrodružství. Asi nejdojemnějším
momentem celého večera pak bylo
setkání Davida s psím kamarádem,
které bylo doplněno nádhernou
hudební znělkou japonského seriálu
Goro - bílý pes. Pravé kouzlo našich
Vánoc pak David s andělem prožili
při zapalování svíčky v kostele. V samotném závěru se malému chlapci
splnil i jeho největší vánoční sen.
Našel si totiž kamaráda, s nímž mohl
všechny své radosti i trápení sdílet. Jeho novým přítelem se přitom
nestal nikdo jiný než Kevin, který
byl právě sám doma...
Po skončení představení byste mezi
odcházejícími jen těžko hledali
někoho, komu by se celé pásmo
scének a hudby nelíbilo. „Nadchlo
mě nejen to, jak děti hrály a zpívaly,
ale i to, jak byly jednotlivé skladby
a divadelní scénky vzájemně propojené. Každá z nich byla sice úplně
jiná, přitom je však spojoval společný
vánoční příběh o hledání štěstí,“ shrnula divačka Jana.
Páteční vystoupení přitom nebylo
jediné, hned následující den se z něj
mohli těšit i lidé, kteří dorazili do sokolovny v Brodku u Prostějova...

F o t o ree p o r t á ž
Opravy R46 u Brodku Fotoreportáž
u Prostějova skončily

na
video rnikpv.cz
.vece
www
Bude to bezpečnější. V úseku mezi Výšovicemi a křižovatkou se silnicí
spojující Pivín a Dobromilice nahradily letos nemocnou zeleň desítky mladých
stromků.
Foto: Martin Zaoral

Křižovatka smrti u Čechůvek:

Slavnostni okamžik. Cenu pro osobnost Němčic nad Hanou si odnesl dobrovolný hasič Jiří Zdráhal
a muzikant i divadelník Antonín Bartošík.
Foto: Martin Zaoral

* Jiří Zdráhal (52)
Dlouholetý a obětavý člen SDH Němčice nad Hanou.
Nechyběl při pořádání žádné akce, na které se SDH
podílel. Coby člen zásahové jednotky několikrát pomáhal
nejen při požárech, ale i při povodních či jiných přírodních
pohromách. V SDH působil jako vedoucí mládeže, nyní
zde pracuje jako člen revizní komise.

* Antonín Bartošík (40)
Bývalý voják vyniká obzvláště v práci s dětmi a mládeží.
Pracuje v DDM Orion, kde pro děti připravuje například
oblíbený tábor v Kladkách ale i řadu dalších nápaditých
akcí. Je členem divadelního souboru Na Štaci, založil
country kapelu Náhoda a podílí se na organizaci úspěšného country bálu, který se letos konal už po dvacáté.

jak chlapec potkal anděla...
3x foto: Martin Zaoral

Již tradiční akce se i letos konala
před jednovským kostelem Navštívení Panny Marie, slavnostního
rozsvícení statného a reprezentativního stromu se povolaní ujali krátce
po setmění. Součástí připraveného
programu bylo rovněž vystoupení
dětí z místní mateřské školy a předvedli se i trubači, brzy nato se v doprovodu anděla a kupy čertů objevil
i Mikuláš. Všechny přítomné děti
byly po celý rok natolik hodné, že si
za odměnu odnesly balíček dobrot.

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

Už jdou! Ani Mikuláš s andělem si nedovolili v Kostelci na Hané přejít
silnici jinak než po přechodu pro chodce.
Foto: Michal Kadlec
rovněž značně prokřehlý starosta
Kostelce na Hané Ladislav Hynek.
Mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou před kosteleckou radnicí vyhrávala a zpívala skupina NOPROBLEM, děti z místní základní školy
přednášely mikulášské básničky
i zpívaly vánoční kolegy. Ale Mikuláš
pořád nikde! „Už by mohl přijít, děti
jsou promrzlé. Zavolal bych mu, ale

nemá telefon,“ usmál se starosta.
Těsně po páté hodině tak nejdřív dorazili čerti, kterým vichřice při strašení
přímo vyhovovala, teprve za dalších
deset minut Mikuláš s andělem.
Oba předpisově za dohledu místních
strážníků přešli přes přechod pro
chodce a dali se do rozdávání dárků.
Mikulášská veselice mohla v Kostelci
na Hané vypuknout naplno...

Brodek u Prostějova/mls - Celková rekonstrukce hanácké dálnice mezi Olomoucí a Vyškovem
prozatím přišla na tři sta milionů korun. Zatím poslední dokončenou etapou je oprava
mostu a vytvoření připojovacího
a odbočovacího pruhu u Brodku
u Prostějova.
Opravy R46 u Brodku u Prostějova
byly po dlouhých přípravách zahájeny v březnu letošního roku.
A skončily uprostřed uplynulého
týdne. „Opravy, které zahrnovaly vybudování nového mostního pole a při-

pojovacího i odbočovacího pruhu,
byly dokončeny ve středu čtvrtého
prosince,“ potvrdila Večerníku
správné informace Hana Urbánková
z Ředitelství silnic a dálnic.
Pruh ve směru od Vyškova na
Prostějov je tedy po více než půl
roce opět zcela průjezdný. Už nyní
se proslýchá, že se silničáři pustí do
oprav i v opačném směru. „Máme
to v plánu, do oprav se možná
pustíme už na jaře příštího roku.
Jisté to však zatím není, vše je v jednání,“ reagovala na další dotaz Hana
Urbánková.

Sen o „filtraci jako na Balatonu“ se stává skutečností
svém vybudování by měla oddělit
mokřad od zbytku přehrady. Právě kořeny mokřadních rostlin mají
přirozeným způsobem čistit vodu
přitékající do plumlovské přehrady.
„Samotné osazení litorálního pásma
vhodnou vegetací proběhne na jaře
příštího roku. Mokřad je budován
tak, aby byl stabilním prostředím,
nevysychal nebo nevymrzl,“ informovala tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková s tím, že
celkové náklady na výstavbu hráze
dosáhnou asi tří milionů korun.

„Už jsem to ani nečekal!“

Někteří ze starousedlíků už přitom
netajili obavy z toho, zda slibované
pásmo někdy vůbec vznikne. „Už
jsem to ani nečekal! Nechápal jsem,
proč přehradu napřed začali napouštět a teprve pak chtěli začít budovat
novou hráz či sázet rostliny. Chtěli to

zidlem Citroën Berlingo, které jelo
po hlavní silnici ve směru od Přerova
na Prostějov. Za jeho volantem seděla šestatřicetiletá žena a ve vozidle
s ní cestovaly i její tři nezletilé děti ve
věku čtyři, pět a devět let,“ prozradila
nám včera Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Po střetu došlo ke zranění osádky
vozidla Citroën Berlingo. Všichni
byli přivolanou sanitkou převezeni do prostějovské nemocnice na
ošetření. „Podle prvotní lékařské
zprávy utrpěli všichni lehké zranění,
včetně tří dětí. Alkohol byl u obou
účastníků nehody vyloučen dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na takřka čtvrt milionu korun,“ dodala mluvčí krajské
policie s tím, že nehoda bude nyní
pochopitelně vyšetřována.

vyčlenil 2,7 MILIONU
KORUN
o dotace, budeme-li úspěšní, nebude

NA PŘEHRADĚ STAVÍ TŘETÍ HRÁZ
Mostkovice/mls - Dělníci na začátku plumlovské přehrady konečně
budují nový mokřad. Ten by měl
dříve sinicemi zamořené nádrži
zajistit obdobnou filtraci vody, jakou má maďarský Balaton. Stalo
se tak přibližně dva a půl roku od
chvíle, kdy byl tento projekt veřejně prezentován.
Kromě opravené nové hráze a staré
hráze vedoucí k pláži „U Valáška“
bude mít plumlovská přehrada v pořadí již třetí hráz. Ta v těchto dnech
vzniká přibližně sto metrů od začátku nádrže, kde dříve bývala nudistická pláž. Je to přesně v místech,
kde podobné „litorální pásmo“ dříve
existovalo. Rostliny čistící přitékající
vodu však někdy koncem osmdesátých let bohužel zmizely.
Hráz z hrubého kameniva by dle
Povodí Moravy měla být dlouhá stodeset metrů a čtyři metry široká. Po

Čechůvky/mik - K tvrdé srážce
dvou osobních vozidel došlo v sobotu po poledni na obávané křižovatce za Čechůvkami. V jednom z nich byla zraněna řidička
a její tři malé děti. K nehodě došlo na stejném místě, kde 26. října
tohoto roku byli při tragické havárii usmrceni dva starší slovenští
občané.
„V sobotu sedmého prosince krátce
po jedné hodině odpoledne došlo v
prostoru křižovatky ve směru jízdy
na Kralice na Hané, Prostějov, Přerov a Čechůvky k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. Z prvotního
šetření vyplývá, že třiatřicetiletý řidič
vozidla Ford Tranzit, který jel od
Čechůvek na Kralice po vedlejší komunikaci, zřejmě v křižovatce nerespektoval dopravní značku ´STOP´
a v prostoru křižovatky se srazil s vo-

Plumlov na stezku kolem přehrady

Exkluzivní rozhovor se starostou Olšan u Prostějova Milanem Elfmarkem:

strom před kosteleckou radnicí, se
místní Mikulášská nadílka vydařila.
„Škoda, že zima a vítr letošní ročník
poměrně ovlivňují, ale snad to děti
a jejich rodiče neodradí. Kostelecká
Mikulášská nadílka má už pětiletou
tradici a městský úřad se na ní rád
finančně podílí společně s místními
hasiči a sokolskými organizacemi,“
řekl Večerníku přímo na místě

SRÁŽKA DVOU AUT,

v jednom byly tři malé děti!

OCENĚNÉ OSOBNOSTI
NĚMČIC NAD HANOU

Posel z nebes. Pro malého Davida si do dětského domova na Vánoční atmosféra. Chlapec společně s andělem pro- Velký zájem. Davidův příběh soustředěně sledoval
Vánoce nepřišel nikdo z jeho blízkých. Z jeho smutného rozjímá- cestoval celý svět a zažil s ním spoustu dobrodružství, které do posledního místečka vyprodaný sál místního kina
Oko.
ní ho vytrhl až anděl, který mu slíbil splnit všechna přání.
spojovalo kouzlo pravých Vánoc.

Kostelec na Hané/mik - Bez
jakékoliv nadsázky, v pátek večer
se v Kostelci na Hané všichni
čerti ženili! A přestože se Mikuláš
s andělem snažili v silném vichru
rozehřát zmrzlé děti a rodiče, bez
pořádného čaje s rumem od místních hasičů to moc nešlo...
Přes nepřízeň počasí, kdy se ve
větru pořádně ohýbal i vánoční

do průměru kmene osmdesát centimetrů. Kácení těch větších pak musí
konzultovat s vedením příslušných
obcí. „K poslední větší obnově aleje
u silnice došlo letos na komunikaci
z Výšovic až po křižovatku se silnicí
vedoucí z Dobromilic do Pivína. Staré
nemocné stromy ještě v průběhu roku
nahradily nové,“ zmínil jeden z mála
příkladů obnovy zeleně v okolí silnic
Jaromír Foltýnek.

Originální příběh o hledání štěstí nadchl vyprodané kino Oko

U TOHO!

Očekávaná chvíle. Nic tak prokřehlé děti v pátek nezahřálo víc, než
pohlazení a dáreček z rukou kosteleckého Mikuláše. Foto: Michal Kadlec

se v tomto směru zatím nechystá.
„V zimě, stejně jako na jaře příštího
roku, budeme provádět pouze běžnou údržbu zeleně. Pokud vím, tak
žádné větší kácení nikde naplánováno
nemáme. A to ani mezi Plumlovem a
Vícovem,“ reagoval na náš dotaz Jaromír Foltýnek,vedoucí prostějovské
Správy silnic Olomouckého kraje.
Pokud je přestárlý, mohou silničáři
v okolí cesty pokácet jakýkoliv strom

Vánoce do Němčic nad Hanou přilétly na perutích ANDĚLA

Hasiči se nezastavili. Bouře způsobila minimálně dvě dopravní nehody

Mikuláš navštívil děti i v Jednově
Jednov/jim - Pravá zimní atmosféra v podobě čerstvě napadeného sněhu, vonícího čaje
i svařeného vína doprovázela
rozsvěcení vánočního stromu
a následný příchod Mikuláše
v Jednově. Událost, pořádanou obcí Suchdol ve spolupráci
s místními spolky a farností, si
nenechalo ujít několik desítek
dospělých i dětí. Ty v sobě našly
dostatek odvahy a nenechaly se
vylekat přítomnými čerty.

region@vecernikpv.cz

Němčice nad Hanou/mls - Navodit
sváteční atmosféru Vánoc se dokonale podařilo akci, kterou uspořádala ZUŠ Němčice nad Hanou ve spolupráci s obcemi Němčice nad Hanou a Brodek
u Prostějova. V komponovaném
pořadu plném laskavého slova,
světových melodií a humoru vystoupil orchestr Gálovci, pěvecký
sbor Sedmikráska a žáci literárnědramatického oboru místní ZUŠ.
Páteční vystoupení se zatajeným
dechem sledoval zcela zaplněný sál
kina Oko v Němčicích nad Hanou.
Samotnému představení předcházel
druhý ročník ocenění osobností
města Němčice nad Hanou. Cenu
za svůj letošní i dlouhodobý přínos
pro rozvoj města si odnesl hasič Jiří
Zdráhal spolu s pedagogem a hudebníkem Antonínem Bartoškem.
Poté se už všichni přítomní naplno
ponořili do příběhu chlapce Davida, který na Vánoce zůstal úplně
sám. Moc se přitom trápil, že na
rozdíl od jiných dětí, nemůže svátky
trávit se svými blízkými. V této
nezáviděníhodné situaci se mu
zjevil anděl, který slíbil, že mu splní
No pasarán! Kvůli vichřici v regionu nabíraly zpoždění i autobusy.
Foto: HZS Olomouckého kraje
jakékoliv jeho přání. Společně s ním
K větru se od pátečního večera sněhové jazyky. Dle vyjádření odpoledne se pak začal vítr utišovat se pak David vydal za chobotničkami
přidalo i sněžení. Zejména na silničářů byla přes noc nasazena a situaci na silnicích komplikovalo z druhého patra, navštívili francouzskou riviéru, kde právě řádil
Konicku a Drahansku se tvořily veškerá technika. Od sobotního „pouze“ silné náledí.

Do Jednova dorazí

orchestr i pěvecký sbor
Jednov/jim - Obec Suchdol a farnost Suchdol zvou všechny na
adventní koncert komorního orchestru Základní umělecké školy
Vladimíra Ambrose a ženského
pěveckého sboru Proměny. Koncert se uskuteční v neděli 15. prosince od 15 hodin v jednovském
kostele Navštívení Panny Marie.
Zazní mimo jiné vánoční koledy
a skladby, jejichž autory jsou Arcangelo Corelli, Carl Maria von
Weber či Georg Philipp Telemann.

776 159 120

Na vině je i stav stromů. Nic převratného se však nechystá...

snad dělat pod vodou? Po tom všem,
co už kolem přehrady bylo, bych se
tomu ani nedivil...,“ svěřil se nám se
svým názorem Michal z Plumlova,
který situaci kolem přehrady dlouhodobě sleduje. „Je ale určitě dobře,
že s tím konečně začali. Když si dělníci pohnou, tak by to do jara mohli
stihnout. A dřív než koncem jara asi
přehrada kompletně napuštěná stejně
nebude,“ dodal.
Hladina přehrady se od konce srpna,
kdy se s napouštěním začalo, zatím
zvedla o pět metrů. K požadované
kótě chybí ještě necelá polovina,
konkrétně tři a půl metru. V současné době se nádrž napouští přes
srážedla fosforu. Na jejich provoz
budou od jara přispívat i okolní obce.
„V příštím roce by nás to mělo přijít odhadem kolem osmdesáti tisíc
korun,“ reagoval starosta Plumlova
Adolf Sušeň.

Práce na dně. Takto to na konci uplynulého týdne vypadalo na dně plumlovské přehrady v místech, kde by ještě před celkovým napuštěním nádrže měla
vzniknout čtyři metry široká hráz z hrubého kameniva.
Foto: Martin Zaoral

Bude to k něčemu?
Všechna výše uvedené opatření
společně s bagrováním za více
jak sto dvacet milionů korun korun byla podniknuta pro to, aby
se v příštích letech v přehradě nerozmnožily jedovaté sinice. Jen
tak existuje reálná šance, že se na

přehradu opět vrátí turistický ruch.
Jak připouští samotné Povodí
Moravy, výsledek celé revitalizace
je zatím stále nejistý. „I po všech
opatřeních bude kvalita vody vždy
závislá především na teplotách,
velikosti průtoků a kázni obyvatel
okolních obcí,“ uzavřela Gabriela
Tomíčková.

Plumlov/mls - Město Plumlov to
s novou stezkou kolem přehrady
myslí vážně. Na projekt asfaltové
cesty, vedoucí po levé straně nádrže
směrem k Mostkovicím, nedávno
vyčlenil necelé tři miliony korun.
Něco přes dva metry široká asfaltová stezka by v budoucnosti mohla
sloužit jak cyklistům, tak jezdcům na
in-line bruslích. Celkové náklady na
její vybudování nyní činí devět milionů korun. „Podali jsme si žádost

stavbě stát nic v cestě,“ potvrdil Večerníku plumlovský starosta Adolf
Sušeň.
Dotace by měla pokrýt více jak sedmdesát procenr všech nákladů, zbytek
doplatí právě Plumlov. Finančně se
mají podílet i Mostkovice, na jejichž
katastru se bude stezka rovněž nacházet. „Máme předběžně přislíbenou
finanční pomoc i ze strany města Prostějov,“ zmínil se Sušeň.

Nezamyslice/mik – Takzvaný
zbytkový alkohol hodně podcenila řidička, kterou zkraje uplynulého týdne zastavili policisté
v Nezamyslicích. Žena přiznala,
že večer vypila sedmičku vína!
„V pondělí druhého prosince kolem
půl šesté ráno byla v Nádražní
ulici v Nezamyslicích kontrolována řidička vozidla Renault.
U dvaačtyřicetileté ženy provedli
policisté dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili jí 0,52
promile alkoholu v dechu. Žena

doznala, že večer předtím vypila
zhruba sedm deci vína. Policisté jí
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu,“ informovala
Večerník Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak dodala,
nyní je žena podezřelá ze spáchání
přestupku
proti
bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
„Po zadokumentování bude spisový materiál zaslán příslušnému
správnímu orgánu k projednání,“
řekla Irena Urbánková.

řidička vypila
„Poptávku po umístění dětí do školky uspokojíme“ Nezamyslice:
sedmičku vína a sedla za volant!
Olšany u Prostějova - Od podzimu 2010 plní funkci starosty Olšan Milan Elfmark. Vysokoškolský
učitel, předseda Okresního fotbalového svazu
Prostějov a starosta olšanského Sokola se rozhodně nenudí, ale díky rozvržení času a týmu spolupracovníků se mu daří vše zvládat. Letos se v
obci podařilo rozšířit prostory pro školku, na příští
rok je v plánu úprava veřejného prostranství a vysázení nové zeleně, během delšího časového období pak zavedení sociálních služeb v obci.
Jiří Možný
Před rokem jste avizoval
práce na intenzifikaci čističky a již existující kanalizace, podařilo se vám v tomto bodě pokročit?
„Finální projektovou dokumentaci
ještě zpracovánu nemáme. V letošním roce jsme dokončili monitoring
stávající kanalizační sítě a vyhodnotili úseky, kde je nutné přistoupit
k její rekonstrukci. V příštím roce
bychom chtěli opravit další část,
tentokráte by se jednalo o úsek
kolem sportovního areálu. Tato
rekonstrukce souvisí s projektem
revitalizace veřejných prostranství.
Samozřejmě bychom projektovou
dokumentaci na intenzifikaci ČOV
rádi dokončili, abychom byli připraveni na možnost podání grantu
v dalším období.“
Do čeho se vám podařilo
v letošním roce investovat?
„V těchto dnech dokončujeme nové
prostory pro mateřskou školu. Právě přestavba objektu, který sousedí
s budovou základní školy, je naší
největší a dá se říct i nejdůležitější
investicí. V současné době máme

roku, jakmile bude sklizena úroda z vám daří vše skloubit
polí. Celkově osázíme stromy a ke- dohromady?
ři přes tři hektary pozemků, které „Děkuji za optání, nejsou ve vlastnictví obce. V součas- stěžuji si. Ne, nebudu
né době se také dokončuje zpraco- předstírat, že je to jedvání projektové dokumentace na noduché. Ale mám to
revitalizaci toku Blaty a v nepo- štěstí, že mne všechna
slední řadě bychom se rádi zaměřili ta práce baví a dělám
ji rád. Člověk se nad
na celkovou úpravu hřbitova.“
Máte nějaké střednědobé tou frází pousměje, ale
cíle, které byste v řádu ně- je tomu skutečně tak.
Je to především otázkolika let chtěli uskutečnit?
„Za takový cíl bychom snad mohli ka časového rozvrhu a
považovat zavedení sociálních služeb hlavně lidí, se kterými
v jednotlivých třídách mateřské v obci. Jedná se především o posky- spolupracujete. Napříškoly čtyřiadevadesát dětí a ještě tování terénní pečovatelské služby klad na OFS mám to
nám deset míst schází. Postupně a další formy pomoci seniorům v je- velké štěstí, že sekrea v rámci našich finančních mož- jich životě. Snad bychom takový táře dělá Pavel Peřina,
ností jsme celou budovu přestavěli, projekt mohli nazvat 'Školka pro starší který zastane velký kus
práce a má o fotbalotakže vznikly další čtyři třídy, které a pokročilé'.“
budeme využívat pro předškolní
ročníky. Můžeme říct, že poptávku „Nebudu předstírat, že je to jednoduché.
po umístění dětí do školky uspokojíme, navíc se snažíme jednotlivé Ale mám to štěstí, že mne všechna ta práce
Foto: archiv Milana Elfmarka
třídy koncipovat jako víceúčelové.
Za necelý rok se koTakže jakmile se ročníky posunou baví a dělám ji rád. Je to především otázka časového
nají komunální voldo školního věku, budou třídy po
by, hodláte se ucházet o
drobných úpravách využívány zá- rozvrhu a hlavně lidí, se kterými spolupracujete.“
mandát?
kladní školou.“
první muž Olšan u Prostějova MILAN ELFMARK druhý
„Zatím je brzy na takovou
Co máte v plánu za ideální
o skloubení všech činností, které vykonává otázku. Záleží na občanech
konstelace příští rok?
naší obce, zda o moje služby
„V příštím roce bychom se rádi
Jak jste spokojen s kultur- vých problémech značný přehled. budou stát, zda budou chtít, abych
věnovali úpravám veřejných proA ve výkonném výboru pracují lidé, ve funkci starosty obce pokračoval.
ním vyžitím v obci?
stranství v rámci projektu, který
jsme podali do ROP Střední Mora- „Snažíme se dělat kulturní program kteří to chtějí dělat. Podobně je to Uvidíme.“
Blíží se Vánoce a přelom roku,
va. Nyní čekáme na podpis smlou- co nejpestřejší. Přesto si myslím, že i s lidmi, se kterými spolupracuji
chtěl byste něco popřát?
vy. Dále probíhají přípravy na in- je to oblast, ve které máme co zlep- na univerzitě nebo na obci, kde je
stalaci nového veřejného rozhlasu, šovat. Je to samozřejmě také otázka v současné době objem mé práce „Čtenářům přeji hezký a dobře prona jehož realizaci jsme získali pro- poptávky a v neposlední řadě i otázka největší. Přestože jsem neuvolně- žitý advent. Protože dobře prožitý
ným starostou, trávím na obecním advent je cestou k tomu, aby Vánoce
středky z Operačního fondu Životní finanční.“
Jste současně vysokoškol- úřadě a na obci nejvíce času. Čas- byly hezké, radostné a požehnané.
prostředí, ze stejného fondu se také
ským učitelem, předsedou to mne ale mrzí, že některé věci A aby to světlo Vánoc zůstalo v napřipravujeme na výsadbu zeleně
v extravilánu obce. Zde předpoklá- Okresního fotbalového svazu Pro- nejdou tak hladce a rychle, jak by šich srdcích po celý další rok. Radostné a požehnané Vánoce.“
dáme realizaci ve druhé polovině stějov i starostou Olšan. Jak se bylo mým přáním.“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014
TÝDNU
O
T
M
O
T
JEŠTĚ V
E...
UŠETŘÍT

č
K
0
5
7
N
E
J
Platí pouze do 13. prosince

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

Kultura v Prostějově a okolí...
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TO PROSTĚJOV NEPAMATUJE! Čeká nás víkend plný hvězd aneb KONCERTY OD PÁTKU DO NEDĚLE:

v pátek přijede Bárta
Bárta,, v sobotu Čechomor a v neděli Citron

partner největších akcí u nás

nejvýznamnější kulturní událost

Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers házeli
v Prostějově perly swingu
Největší šlágry třicátých
i čtyřicátých let a vůbec
atmosféru válečných či
poválečných kaváren,
kterým vévodil R. A.
Dvorský a jeho swingové
melodie, přivezl minulé
pondělí do Prostějova nestárnoucí Ondřej Havelka
a jeho bezkonkurenční
Melody Makers.
Prostějov/peh
V pondělí 2. prosince večer by se do
Městského divadla v Prostějově bez
nadsázky nenatlačila ani pověstná
myš. Koncert Ondřeje Havelky
a jeho stylových Melody Makers
byl už několik dnů před samotným
vystoupením beznadějně vyprodán. A že se na jedinečnou show těšili
nejen návštěvníci, ale i samotní interpreti, bylo jasné už z malé hudební
ochutnávky, kterou Melody Makers
pod vedením Ondřeje Havelky servírovali posluchačům ještě před začátkem vystoupení ve foyeru divadla.
„Tahle hudba je přesně moje krevní
skupina,“ usmívala se paní Alena
z Kostelce na Hané, která si společně s více než pětistovkou diváků

Perly swingu. Za žhavý americký swing a konejšivé české melodie si Ondřej Havelka a jeho kapela vysloužili od prostějovských
posluchačů bouřlivý potlesk.
Foto: Petra Hežová
vychutnávala jedinečné swingové
melodie předválečných, válečných,
českých i zahraničních melodií.
„Swingové a jazzové skladby máme
moc rádi a pana Havelku posloucháme, když máme možnost,“ prozradili
zase manželé Cáskovi „Samozřejmě
si pamatujeme i maminku pana Havelky, herečku Libuši Havelkovou.
Když nad tím tak přemýšlím, pan Havelka se příliš ‚nepomamil‘, když dal
herectví vale a přesedlal na hudební
dráhu,“ nezapomněl Petr Cásek ani
na dnes téměř již devadesátiletou
herečku.
Samotný koncert nebyl jen dvouhodinovým hudebním číslem,

plným téměř zapomenutých melodií, ale i humornou show, kterou
si společně se svými kolegy Ondřej
Havelka připravil. „Nemám rád,
když se před vystoupením žádají diváci, aby si vypnuli své mobilní telefony. Koneckonců od toho ten mobil
máme, abychom byli za všech okolností všude dostupní, takže pokud si
chcete zavolat, tak na nás mávněte
a my to tady ztišíme,“ ohlásil s milou
nadsázkou hlavní protagonista pondělního hudebního večera.
Posluchači si v závěru večera vytleskali hned několik swingových přídavků a bylo tak bezpochyby jasné,
že se koncert líbil.

Exkluzivní rozhovor s pořadatelem úspěšného turné Jiřím Daronem

„NĚMECKO MÁ SVÉ SCORPIONS,

ČESKO ZASE CITRONY“
Metalová legenda otřese Prostějovem už tuto neděli

Prostějov - V neděli 15. prosince
si můžete užít velký heavymetalový nářez. Poslední koncert
v rámci svého turné „Radegast
& Plni energie Tour II“ odehraje
v prostějovském Společenském
domě legendární skupina Citron.
Jako host s nimi zazpívá rocková
zpěvačka Tanja. Těšit se můžete
nejen na hity z jejich prvních
dvou kultovních desek „Plni energie“ a „Radegast“ a jiné, ale také
na autogramiádu. Sérii koncertů
pořádá agentura Pragokoncert, Bohemia, a.s. a právě jejího
ředitele Jiřího Darona se Večerník
zeptal na pár otázek...

Pavla Vašková
Prostějovský koncert Citronu je
poslední v rámci Radegast &
Plni energie Tour II. Bylo toto turné
stejně úspěšné jako jeho první část?
„Co do počtu vystoupení je podzimní turné o dvě vystoupeni delší, jinak
je divácky rovněž nesmírně dobře
navštívené.“

INZERCE

Co pro vás osobně znamená
Citron? Co z jejich tvorby
máte nejraději?
„Je to největší legenda metalu a
hard rocku v Česku. Řekl bych to
asi takto: Německo má své Scorpions, Česko má své Citrony.
Asi nejraději mam skladby z alba
Plni Energie, což je historicky
nejprodávanější rockové album u
nás. Co píseň, to hit. Jinak na turné
jsou famózní rovněž všechny písně,
které s Citronem zpívá Tanja. No, a
album Radegast, to je lahůdka sama
o sobě. Koncertní set Citron na tomto turné je skvělá skoro dvouhodinová zábava!“
Jak vznikla spolupráce skupiny Citron a zpěvačky
Tanji? Jak dlouho už vlastně funguje?
„Spolupracují už mnoho let. Tanja
v současnosti žije v Německu.
Když jsme seděli před turné s
klukama s kapely, chtěli mít vše
nesmírně atraktivní a došla řada i na
to, kdo by měl s nimi vystoupit jako

host. Tanja zvítězila a nyní můžeme
říct, byla to geniální volba.“
Kapela Citron v různých
podobách
existuje
už
v podstatě od roku 1976. Jak se
změnila fanouškovská základna?
A jak vypadá typický fanoušek
Citronu? Našla si skupina nové,
mladé publikum?
„Myslím, že na koncerty chodí
především střední generace fanoušků, ti kapelu znají dvacet let a jejich písně milují. Je to jejich mládí.
Díky vystoupením na festivalech
získávají Citroni nové i mladé publikum, které si nemůže pamatovat
doby největší slávy této dnes již
legendy...(úsměv)“
Vystupoval už Citron
v Prostějově? Jaké byly
ohlasy?
„Nejspíš to bude jejich premiéra.
Ohlasy očekáváme stejně jako ve
všech ostatních čtrnácti městech,
které jsme již na turné navštívili.
Všude vládla v publiku skvělá atmosféra a zpívalo se s legendou!“

Na Keksy ani Kontakty PODPRSENKY LETOS NELÉTALY
Čertovsky dobrý bigbít přilákal osm stovek pamětníků

Prostějov/pav - V osmdesátých
letech minulého století si vzájemně
konkurovaly. Jejich skalní fanoušci
běžně strhávali plakáty zvoucí na
akci konkurenční kapely. Přesto
měly skupiny Keks i Kontakt na
každé zábavě narváno. Historky
z těchto akcí mezi lidmi kolovaly
ještě celé roky a některé vydržely až
do dneška. V sobotu se obě legendy
rockové muziky na Prostějovsku
již podruhé sešly na stejném pódiu
Společenského domu.
Keksy a Kontakti o víkendu rozdávali Mikulášskou nadílku. Všichni
obdarovaní během ní dostali šanci
zavzpomínat na časy, kdy pravá vesnická zábava byla tou jednoznačně
nejdůležitější událostí celého roku a to
nejen pro každou vesnici, ale pro celé
široké okolí. Na podobné akce se lidé
těšili i připravovali dlouho dopředu.
A podle toho si je také uměli užít.
Mnozí se z nich pak nad ránem vraceli
domů opilí ať už láskou, alkoholem
či adrenalinem z nějaké té šarvátky.
Vždy však bylo na co vzpomínat...
Letošní druhý ročník společného prosincového koncertu kapel Keks a Kontakt navázal na veleúspěšnou loňskou
premiéru. „Minulý rok dorazilo přes

dvanáct set lidí a atmosféra byla naprosto úžasná. Na pódium létaly i podprsenky. Letos je návštěvnost o něco
slabší, podprsenky tentokrát zůstaly
na svých místech, nicméně i tak jsme
určitě spokojeni,“ prohlásil Tomáš
Grepl z pořádající Mamut agency.
Při pohledu do sálu totiž bylo jasné, že všichni přítomní milovníci
řízného bigbítu svůj svátek vzali
velice odpovědně a bavili se s bezstarostností, kterou by jim leckterý
puberťák mohl závidět.
Slavná éra obou kapel je přitom spojena s osmdesátými lety minulého století.
„Skupina Keks vznikla v roce 1982
a svůj název získala z počátečních
písmen Kučerova estrádního koncertního sdružení. To se jmenovalo
podle Mirka Kučery, který v kapele
působil jako zvukař. Komunistům se
tento název nelíbil, takže jsme později
museli přejmenovat na Rytmus,“ dal
nahlédnout do historie kapely Petr
Hubený. Obě skupiny se ve své době
těšily ohromné popularitě, kterou
by jim mnohé současné hvězdičky
ze Superstar mohly jen závidět.
„Pramenilo to mimo jiné z toho, že
jsme hráli a do češtiny přetextovávali
tehdejší zahraniční hity, které u nás

nebyly vždy známé. Kolikrát si lidé
mysleli, že jsme je napsali my sami.
Naše texty se naučili nazpaměť a
hromadně je zpívali spolu s námi,“
zauvažoval nad příčinami nebývalé
obliby někdejších zábavových legend
baskytarista Kontaktů Pepa Štuler.
Během sobotního dvojkoncertu se obě
kapely střídaly po sadách několika
písniček. Keksy své vystoupení
zakončily svým zřejmě největším
hitem s příznačným názvem „To se
nevrátí“.

Na úplný závěr si pak obě legendy zahrály a zazpívaly společně.
Navzdory textu výše zmíněné
písně z dílny Keksů nezbývá než
doufat, že se Mikulášská nadílka
rockových legend do „Kaska“ vrátí
i příští rok. 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....

Míša Růžičková tančila s čerty

Prostějov/peh - Co se dělá v čertím
pekle? To už vědí děti, které si
v sobotu odpoledne přišly zařádit
s oblíbenou zpěvačkou písní pro
děti Míšou Růžičkovou. Interaktivní show Popletení čertíci nadchla desítky dětí i rodičů, kteří se
s chutí vrhli do cvičení, tančení
a soutěžení.
O to, aby se naši nejmenší nevěnovali
jen uzobávání vánočního cukroví
nebo posedávání u televize, se
i letos stará programová nabídka
Prostějovské zimy. V sobotu se to
v Kulturním klubu u hradeb hemžilo
malými šikuly, kteří v kreativní
minidílně tentokrát tvořili vánoční
přáníčka. Se svými výrobky se pochlubily i pětiletá Karolínka a téměř
devítiletá školačka Adélka, které
i letos na kreativní tvoření doprovodila maminka: „Chodíme pravidelně
a rády každý rok,“ potvrdila
s úsměvem maminka malých šikulek.

Pak už ale kinosál Kulturního
klubu ovládla interaktivní show
oblíbené Míši Růžičkové, která se
protentokrát proměnila v čertici
jako z pohádky a spolu s malými
prostějovskými čertíky a čerticemi
si pořádně zatancovali, zacvičili
i zasoutěžili. Na pekelné show
si v sobotu odpoledne zařádilo
hned několik desítek dětí a zkrátka
nepřišli ani rodiče, kteří se vedle focení dobrovolně pustili i do cvičení a
tančení spolu s dětmi.
„Posloucháme Míšu doma a společně
tancujeme. Nejraději máme písničky
o zvířátkách,“ potvrzují shodně
maminka Iva s čtyřletým synkem
Danečkem, který si vyzkoušel i
tančení na pódiu s čerticí Míšou. „Já
jsem se na Míšu těšil, protože mám
doma její cédéčko a rád tancuji,“ prozradil i malý tanečník Mareček, který
se na čertovské tančení vybavil spolu
s maminkou svítícími růžky.

Prostějov/mls - Pátek třináctého
bude v Prostějově šťastným dnem
pro všechny milovníky jazzu.
Jedinečný hudební zážitek slibuje vystoupení fenomenálního
zpěváka Dana Bárty, který se 13.
prosince od 20.00 hodin představí
v prostějovském klubu Apollo 13.
Doprovodí ho kapela složená z
hudebníků světového formátu.
Charismatický Dan Bárta a jeho Illustratosphere přichází po pěti letech
s novým albem! V rámci turné
Maratonika v Prostějově zahrají jak
horké novinky, tak i staré skladby
v novém kabátě. Společně s Danem
Bártou dorazí i hudebníci absolutní
české špičky, kterými nesporně jsou
Filip Jelínek, Robert Balzar, Míra
Chyška či Jiří Slavíček. Kromě delikatesní porce jazzové muziky se
návštěvníci prostějovského klubu

Apollo 13 možná dočkají i Bártových tanečních kreací. Vstupenky
jsou již v předprodeji, sehnat se dají
v Hudebních nástrojích Zdeňka Tyla
v Kramářské ulici. Charismatický
Dan Bárta a jeho Illustratosphere
přichází po pěti letech s novým
albem! V rámci turné Maratonika
v Prostějově zahrají jak horké novinky, tak i staré skladby v novém
kabátě. Společně s Danem Bártou
dorazí i hudebníci absolutní české
špičky, kterými nesporně jsou Filip
Jelínek, Robert Balzar, Míra Chyška
či Jiří Slavíček. Kromě delikatesní
porce jazzové muziky se návštěvníci
prostějovského
klubu Apollo
13 možná dočkají i Bártových
tanečních kreací.
Vstupenky jsou již v předprodeji,
sehnat se dají v Hudebních nástrojích Zdeňka Tyla v Kramářské ulici.

Šikovní čertíci. Děvčata i kluci vybavení čertovskými růžky si
spolu s Míšou pořádně zařádili. Tancovalo se, cvičilo i soutěžilo.
Foto: Petra Hežová
Čertovskými tanečky program
Prostějovské zimy pro děti ale
zdaleka nekončí. Už příští sobotu se

malí i větší mohou těšit třeba na Michala Nesvadbu nebo známého animovaného vtipálka králíka Bugse.

Na palubu Apolla 13 míří

Americký sen Andyho Worhola

poznáme již ve středu

Prostějov/pr - Muzeum Prostějovska společně s Galerií umění
Prostějov pro vás v rámci výstavy
„ANDY WARHOL - AMERICKÝ SEN“, která své brány otevírá již tuto středu 11. prosince,
připravili i další předvánoční
akce, které si nemůžete nechat
ujít.
Již příští úterý 17. prosince budou
mít prostor především děti. Po
dvouhodinovém programu jen pro
děti ze SZM školy Tetín. Od 12:00
hodin pro ně bude připraveno
zábavné dopoledne s Andym.
Nachystány budou nejrůznější
aktivity, v rámci kterých si mohou také vyzkoušet, jak funguje
sítotisk, vyrobit si vlastní tričko
či odznáček, případně se nechat
vyfotit v připraveném fotokoutku.
Po dobu celé akce je pro děti,
které mají vstup zdarma, zajištěno
občerstvení zdarma.
Den s Andym Warholem bude
pokračovat od 16:00 hodin.
Návštěvníci budou mít možnost

Rodinná tradice pokračuje. Text písně „Taková ty nejsi“ napsal pro Keksy jeden z někdejších pilířů kapely Milan Vaněk, který
letos bohužel zemřel. Se skupinou si ji v sobotu alespoň zazpívala
jeho dcera Petra.
Foto: Jiří Jorda

dozvědět se, kdo vlastně Andy
Warhol byl a jaké byly zajímavé
milníky jeho života. Interaktivní
přednáška doplněna o boční aktivity, jako je vlastní potisk triček či
tašek, bude zakončena večerním
překvapením.
Celý den proběhne v prostorách
Národního domu Prostějov
v přednáškovém sále. Jeho
hlavním partnerem je marketingová společnost TK PLUS, bez
jejíž pomoci by tato akce nemohla vzniknout.
Nebyl by to Andy Warhol, kdyby
se s jeho jménem nespojila žádná
párty, proto jsou všichni srdečně
zváni do klubu Apollo 13. V sobotu 21. 12. od 21:00 hodin zahrají kapely Klementův Lazareth,
Symmetric Lady a The Sculptures, po kterých bude následovat
vystoupení DJ. Vstupné na akci je
padesát korun, přičemž čtyřicet korun z každého vstupu poputuje na
Střední, základní a mateřskou školu
JISTOTA, o. p. s. Pro návštěvníky

je připraveno občerstvení v podobě
padesát pizz zdarma.
Při výstavě Andyho Warholy spolupracovalo Muzeum Prostějovska
v Prostějově s Galerií umění
v Prostějově a jejím majitelem
Jindřichem Skácelem, který byl
iniciátorem a nositelem myšlenky
přivézt do Prostějova díla Andyho
Warhola.
„Chtěl bych pozvat všechny
milovníky umění do Muzea
Prostějovska, kde bude vystaveno
dvacet originálních serigrafií na
papíře, namátkou Cambellových
polévek, květiny dle původního
návrhu jeho maminky(byla slovenské národnosti), náčelník Siuxů
- Sitting Bull,“ vzkázal Jindřich
Skácel.
Zpříjemněte si předvánoční čas
s Andym Warholem, světoznámým
umělcem a ikonou pop artu. Jeho
díla můžete vidět v prostějovském
muzeu až do 12. ledna 2014.
Součástí vernisáže je již zmíněný,
bohatý doprovodný program.

Dan Bárta
VYHRAJTE LÍSTEK NA...
DANA BÁRTU&ILLUSTRATOSPHERE!
Díky Večerníku máte možnost získat DVA VOLŇÁSKY!
ŇÁ

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE NOVÁ DESKA DANA BÁRTY?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „DAN BÁRTA“. 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 12. PROSINCE, 15.00 hodin. Dvojici výherců budeme co nejdříve kontaktovat
telefonicky, takže nezapomeňte uvádět na sebe nejlépe mobilní spojení...

INZERCE

Ze života města
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ZASTUPITELÉ ROZHODNOU, ZDA SE „BRATŘÍČKOVAT“ S UKRAJINCI
Partnerství Prostějova s Bílou Cerkví by mohlo pomoci i podnikatelům

Prostějov/mik

Mluví se o tom už zhruba
rok. Primátor ukrajinského města Bílá Cerkev zatoužil po přátelství a úzké
spolupráci na všech frontách s městem Prostějov.
A místní konšelé se uzavření jakési družby nebrání a už padají první
návrhy, jak by ona spolupráce obou měst měla
vypadat. Těžit by z ní měli především podnikatelé,
ale obohatit by se měla
i kultura.

Zastupitelé statutárního města projednají navázání spolupráce Prostějova s městem Bílá Cerkev na
Ukrajině. Návrh zastupitelstvu doporučila rada města na své poslední
schůzi. Žádost o zvážení možnosti
zahájení spolupráce zaslal jménem
bělocerkevského primátora Vasyla Savčuka velvyslanec České
republiky v Ukrajině Ivan Pačuch.
V oficiálním dopise primátorovi
Miroslavu Pišťákovi velvyslanec
Pačuch zdůraznil, že k úspěšnému
působení naší země na Ukrajině
mimořádně přispívají dobré vztahy našich měst s ukrajinskými
protějšky.
„Úspěšně a viditelně spolupracují
například Brno a Charkov, Hradec Králové a Černigov či Kraj
Vysočina se Zakarpatskou oblastí.
Posledně jmenované samosprávy
dokonce založily vlastní nadaci,
která paritně financuje společné
projekty,“ informoval velvyslanec
Ivan Pačuch. „Tuto nabídku jsem
postoupil mluvčím klubů zastupitelů zvolených za ČSSD, ODS,

TOP 09, KSČM a KDU-ČSL.
Všechny kluby vyjádřily podporu
této nabídce a souhlas s navázáním spolupráce mezi městem Prostějovem a městem Bílá Cerkev
v Ukrajině,“ prozradil na tiskové
konferenci po úterním zasedání
Rady statutárního města prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Jenomže prvního muže magistrátu
nyní tak trochu znepokojuje aktuální politická situace na Ukrajině.
Ta přímo zavání převratem, což
by v této zemi nebylo ostatně nic
nového. „Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině jsme v této věci
učinili telefonický dotaz na Ministerstvu zahraničí České republiky,
kde bylo potvrzeno, že spolupráce s ukrajinskou Bílou Cerkví je
z hlediska zahraničních vztahů ČR
bezproblémová,“ uklidňuje sebe
i ostatní Pišťák.
Bílá Cerkev byla založena již
v roce 1032, v současné době
je největším městem Kyjevské
oblasti, žije v něm asi 210 tisíc
obyvatel. Nezávislou Ukrajinu
spojuje s naší zemí historicky
řada významných osob a udá-

NOVINKA: kontejnery na tříděný odpad
v centru města zmizí konečně pod zem

Prostějov/red - Vedení města
Prostějova zvažuje instalaci
podzemních
kontejnerových
stanovišť na tříděný odpad
v památkové zóně a její těsné
blízkosti. Radní doporučili zastupitelstvu schválit rozpočtové
opatření ve výši dvacet tisíc korun na přípravu projektové dokumentace.
„Jedná se o trend v mnoha českých
městech, podzemní kontejnery
mají větší kapacitu, jsou přitom
nenáročné na prostor. Nad úrovní
ulice jsou jen vhazovací sloupky,
připomínající odpadkové koše,“
vysvětlila Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov.

V památkové zóně nebo v její
těsné blízkosti jsou tři nadzemní
kontejnerová stání - ve Školní
ulici u kina Metro, na Přikrylově
náměstí a na začátku Svatoplukovy ulice - prostranství spojující náměstí E. Husserla a Újezd.
„Vymístění kontejnerů ze Svatoplukovy ulice je navrhováno v rámci studie na řešení tohoto prostoru,
která se aktuálně zpracovává. Jako
vhodné místo pro jejich přemístění
byl vytipován prostor zeleně
u vjezdu na parkoviště na náměstí
E. Husserla,“ popsal další
primátorův náměstek Zdeněk
Fišer. Současně doplnil, že se
zvažuje také možnost vybudování
podzemního kontejnerového stání

CHCETE MÍT VEČERNÍK KAŽDÉ
PONDĚLÍ VE SCHRÁNCE?

na Žižkově náměstí. Podle platných předpisů v oblasti památkové
péče totiž nelze umísťovat sběrné
nádoby v městské památkové
rezervaci na veřejná prostranství.
„Systém vyprazdňování svozovým autem s hydraulickou
rukou je přitom stejný jako
u
současných
nadzemních
kontejnerů. Vzhledem k velkému
objemu podzemních kontejnerů se
navíc prodlužuje doba jejich svozu.
Výhodou je možnost získání dotace na instalaci podzemních kontejnerových stanovišť ze Státního
fondu životního prostředí, které
činí až devadesát procent uznatelných nákladů,“ dodal Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.

nalistujte stranu 21
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Spojíme se? Pokud zastupitelé schválí uzavření partnerství, mezi Prostějovem a Bílou Cerkví na Ukrajině se
začne úzce spolupracovat.
Foto: Michal Kadlec a internet
lostí. Například v průběhu druhé
světové války se na osvobozování Bílé Cerkve podíleli vojáci
První československé samostatné
brigády, v boji tady padl 1. února
1944 také vojín Bedřich Sameth,
který se narodil 14. října 1912

E. Beneše VRCHOLÍ

Prostějov/red - V těchto dnech
už vrcholí investiční akce města
revitalizace sídliště E. Beneše,
a to etapa jih a oprava parkoviště
spojená s rozšířením parkovacích míst u kotelny směrem
k lesoparku Hloučela.
„Již je také dokončena rekonstrukce ulice Edvarda Valenty,
zbývá napojit komunikaci na
vjezdy k parkovištím,“ uvedl
na čtvrteční tiskové konferenci
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Brzy zmizí. Do konce roku mají dělníci dokončit
statutárního města Prostějov.
všechny rekonstrukční práce na sídlišti E. Beneše.
Stavbaři tak stihnou provést
Foto: Magistrát města Prostějova
rekonstrukční práce v termínu do
konce roku, což byl požadavek ny. „V tomto roce budou ještě pro- bude dokončena regenerace sídliště
úspěšného čerpání státní dotace na vedeny kompletní opravy vozovek výsadbou zeleně, instalací herních
nové parkoviště v lokalitě u kotel- a chodníků. Na jaře příštího roku prvků a mobiliáře,“ doplnil Fišer.

Další umělecká díla za desítky tisíc korun!
„Plánujeme vznik městské galerie, možná v zámku,“
objasňuje záměry primátor MIROSLAV PIŠŤÁK

Michal Kadlec
O jaký nákup během
prosince tohoto roku

půjde?
„Město do svého vlastnictví zakoupí devět obrazů v celkové hodnotě
stopětadvacet tisíc korun. Jde o díla
autorů, kteří se buď narodili přímo
v Prostějově, nebo mají k tomuto
městu a okolí nějaký vztah.“
Kdy městem zakoupená umělecká díla
vůbec uvidí občané?
„Už asi dvakrát jsme uspořádali
částečnou výstavu a předpokládám,
že v průběhu příštího roku, zejména
v souvislosti s oslavami stého výročí
radnice, bychom opět ve spolupráci s Muzeem Prostějovska pozvali
veřejnost na další přehlídku. Zřejmě
bychom k další výstavě využili zatím
dost limitované prostory v zámku.
Každopádně bych byl ale rád, kdybychom ještě v prvním pololetí příštího
roku uspořádali takovou výstavu, která by občanům jasně dala najevo, jaká
umělecká díla se za poslední roky nakoupila.“
Dá se spočítat, za
jaké peníze už město
tato různá umělecká díla pořídilo?

Seznam nakupovaných uměleckých
děl najdete na www.vecernikpv.cz!

Investice do umění. Jak potvrdil první muž radnice Miroslav Pišťák, mezi
nově zakoupenými díly budou i tyto obrazy prostějovských malířů.
Foto: archiv Večerníku a Magistrát města Prostějova
„Přesně na korunu vám to v tuto
chvíli neřeknu, ale když si vezmete,
že pro nákup uměleckých děl jsme se
rozhodli před deseti lety a každoročně
do této aktivity investujeme průměrně
půl milionu korun, dojdeme odhadem
k celkové pětimilionové sumě.“
Disponuje město vůbec nějakým posudkem, zda nakoupená díla nabývají
na hodnotě, nebo jakou mají vůbec
nyní tržní cenu?
„Bohužel, takový posudek zatím nemáme. Můžeme ale vycházet z určité
dosavadní zkušenosti, protože ta díla,
jejichž autoři nejsou zatím nikde uváděni v oficiálních sbírkách, určitě na
ceně stoupají a stoupat budou. My ale
nepoměřujeme, jestli ten či onen obraz má hodnotu tolik korun a druhý
zase tolik. Nejsme totiž institucí, která umělecká díla nakupuje proto, aby
je záhy se ziskem prodala. Před lety
jsme se rozhodli, že vytvoříme určitý
základ pro to, aby časem mohla u nás
vzniknout Galerie města Prostějova.
A aby v této galerii byla vystavena díla,
která vytvořili především Prostějované,
nebo ti, kteří mají k tomuto městu a blízkému okolí určitý vztah. V řadě případů
nakupujeme také díla, která pojednávají
o některých stavbách v Prostějově.“

tura. Tak proč si vzájemně nevyměnit své zkušenosti, které by se
například mohly aktivně projevit
například v obchodování? Nemluvě o kulturních aktivitách,“
dodal Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.

Revitalizace sídliště

Radní pod palbou

Prostějov - Rada města minulý týden schválila další nákup uměleckých děl ze svého
rozpočtu. V tomto případě obrazy,
v celkové hodnotě stopětadvacet
tisíc korun, doporučila radním koupit Komise pro nákup
uměleckých děl. Proč se vůbec
tyto věci nakupují a kdy je konečně
uvidí občané Prostějova? Na tyto
záležitosti a také na možný vznik
nové umělecké městské galerie se Večerník zeptal v rámci
pravidelného seriálu rozhovorů
přímo primátora statutárního
města Prostějov Miroslava
Pišťáka (na snímku).

v Prostějově. „I přes současné politické problémy na Ukrajině jsem
přesvědčen o tom, že partnerství
našich měst přinese oběma mnoho užitečného. Právě v Kyjevské
oblasti působí hodně úspěšných
podnikatelů, je tu rozvinutá kul-

Je už dnes známo, kdy
by umělecká galerie
měla být v Prostějově zřízena?
„Jisté v tuto chvíli není nic. Zatím
máme všechna zakoupená díla uložena v depozitáři v Muzeu Prostějovska.
A jde o způsob uskladnění, který by
nám jiné galerie mohly jenom závidět.
Uchováváme je v naprosto suchém
a stabilizovaném prostředí.“
A nová galerie? Nedávno jste řekl, že
v tomto ohledu cítíte vůči občanům
určitý dluh...
„Ano, přesně tak. Víte, dodnes nemáme jasno v tom, kde by ona galerie měla vzniknout a neshodli
jsme se ani v tom, například kolik
metrů čtverečních by měla mít. Začne se o tom znovu živě diskutovat až na přelomu let 2014 a 2015,
kdy nové zastupitelstvo bude muset
řešit problém, jak využít nově vzniklé
prostory v zrekonstruovaném zámku.
A právě jedna z možností je, aby tady
vznikla nová umělecká galerie města.
Netvrdím, že se nám podaří v ní vystavit všechno, co jsme během deseti let
nakoupili. V určitých časových intervalech by se musela provádět obměna
vystavovaných děl. Ale o tom všem je
jednání teprve před námi.“

INZERCE

EXPRESS
z rady města

Prezentace
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO MUSÍTE MÍT, REKORDNÍ
POČET STRAN PŘINESE VŠECHNO A VŠEM...
se speciálem VÁNOCE PO HANÁCKU a DVOJNÁSOBONOU PORCÍ magazínu TV POHODA!

připravujeme:

ˇ
predvánoční
číslo

XXXL

DÁREK
Prostějovského
Večerníku

• televizní program
na Vánoce,
Silvestr i Nový rok!
• šance vyhrát
ceny za
STO TISÍC KORUN!
v prodeji od 16. 12. do 29. 12. 2013
V pondělí 23. 12. Večerník NEVYCHÁZÍ

www.vecernikpv.cz
w
.cz

www.vecernikpv.cz
w
.cz

POZOR! NYNÍ MÁTE MOŽNOST ZAJISTIT SI ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU A JEŠTĚ ZÍSKAT HODNOTNÝ DÁREK!
Navíc získáte bonus řádkové inzerce ve Večerníku ZDARMA!

Vážení a milí předplatitelé,
blíží se nám konec roku a jako každoročně je právě toto
období tím správným časem pro obnovení dobrých věcí
a napravení těch špatných. Ti, kteří se již z celoročního
předplatného nejčtenějšího regionálního periodika posledních let těší nějaký ten pátek, mohou pokračovat
v dobré věci. A ti, jež se v minulosti nerozhoupali, mohou tuto chybu napravit zrovinka teď!
Vždyť CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU
už nikdy nebude výhodné tak,
jako je tomu v posledním měsíci letopočtu 2013!
Přestože ekonomické náklady všeobecně a velmi rychle
stoupají, i když se zdražila cena papíru, nám se daří držet cenovou hladinu na přijatelném minimu! Vzhledem
k tomu, že standardním počet našich stran je hranice
dvaatřiceti, pravidelnou a musíme říct, že i velice oblíbenou součástí se stal magazín TV POHODA, který nabízí
stejný počet stránek a při vědomí, že takřka každé třetí
číslo vám k tomu všemu přikládáme speciál pokaždé zaměřený pokaždé na něco jiného ZCELA ZDARMA, je částka 750 korun vskutku minimálním benefitem pro zajištění
pravidelného a především EXKLUZIVNÍHO servisu, který
najdete jedině v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku ...
Proto byste neměli váhat a zajistit si tuto dodávku oblíbeného titulu ještě před vánočními svátky.

Máme tu také jednu podstatnou informaci pro stávající
předplatitele. Vzhledem k tomu, že Večerník 23. prosince vzhledem k vánočním svátkům nevychází, budete mít
v rámci vaší předchozí objednávky od nás první čístlo nového roku 2014 ZDARMA! Platit tak začnete až od 13. ledna.
A co víc, znovu se chystáme vaši věrnost, jak je naším
každoročním dobrým zvykem, opět odměnit! Tentokrát
tak ovšem nebudeme činit v období, kdy se k vám doslova ženou dárky ze všech stran, ale až v lednu, kdy darovací šílenství utichne. Jedině tak si VEČERNÍKOVSKÝ
DÁREK vychutnáte zase o něco víc... Vězte, že se máte
na co těšit!
Říkáte, že stále nevíte, proč si Večerník objednat právě
teď a v tomto týdnu? Tak snad vás přesvědčí poslední
argument. Cena předplatného totiž bude v příštích týdnech jen a jen stoupat...
Pokud si však objednávku zajistit do 13. prosince, zaručíme vám ZVÝHODNĚNOU CENU 750 KORUN a ještě
setrváte ve věrnostním kmenu abonentů, jež se mohou
těšit na zmíněné PŘEKVAPENÍ!
No a v neposlední řadě máte i letos možnost, udělat
někoho ze svých příbuzných, známých či nezmámých,
šťastným. Pod stromečkem totiž může najít naše
DÁRKOVÉ PŘEDPLATNÉ, které pro vás máme připraveno v redakci ZCELA ZDARMA.
redakce Prostějovského Večerníku

Nevíte si rady s vánočním dárkem?
Netrapte se, máme pro vás skvělé řešení!

UŠETØTE ÈAS I PENÍZE...










každé pondělí s magazínem TV POHODA
pro všechny inzerce v ceně 100 Kč ZDARMA
plus MALÉ LEDNOVÉ PŘEKVAPENÍ!
stávající předplatitel obdrží
ročně blahopřání v ceně 300 Kč ZDARMA
doručení až do schránky ZDARMA,
UŽ DO 7:30 HODIN! Garantováno Česká pošta a.s.
aktuální zpravodajství z celého regionu
od Nezamyslic na Hané po Dzbel
možnost prezentace na www.vecernikpv.cz v hodnotě 300 Kč
možnost odpočtu DPH u firem
ČTENÍ A TIPY NAVÍC! Ročně minimálně 15 vkladaných speciálů
s předplatným můžete ušetřit a získat až 1300 Kč ročně!

jen
č
750 K
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

KAŽDÉ PONDĚLÍ

Udělejte radost svým blízkým
a zajištěte jim celoroční

since
. pro
do 13
Platí

DO VAŠÍ SCHRÁNKY

PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

na kalendářní rok 2014 (52 vydání)!

Exkluzivní dárkový poukaz POD STROMEČEK na vás čeká přímo v naší redakci!

Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014

PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU - TEN PRAVÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO KAŽDÉHO!

...ještě
...ještě

¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE ¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ OD 750 Kč ¤
¤ BONUSOVÁ PRÉMIE, HODNOTNÝ DÁREK A ODMĚNA ZA VĚRNOST! ¤
DALŠÍ NOVÉ informace přineseme už v PŘÍŠTÍM čísle PV Večerníku!
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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

Zpravodajství
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Letos u Slavkova bojoval v uniformě armády rakouského císaře i Prostějovan
Poslední listopadový a první prosincový den proběhla
vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve
střední Evropě jako připomínka bitvy u Slavkova ze dne
2. prosince roku 1805. Letošní bitevní ukázka v programu vzpomínkových akcí 208. výročí bitvy u Slavkova
se uskutečnila na tradičním místě pod Santonem u obce
Tvarožná. Simulované bitvy, ze které se již stala letitá
tradice, se zúčastnil také prostějovský zastupitel Josef
Augustin, který je jedním ze čtrnácti členů Klubu vojenské
historie plukovníka Karla Kopala (1788 - 1848) ve Znojmě.
Prostějov/mik
„Za tři roky mého působení v Klubu vojenské historie jsem se aktivně
zúčastnil již několika ukázkových
bitev, a to v Čechách, dále u Marenga v Itálii a také u Borodina
u Moskvy, kde Napoleon v roce
1812 utrpěl drtivou porážku. A letos
mi konečně bylo dopřáno, abych byl
u vzpomínkové akce u Slavkova,
kde naopak Napoleon v roce 1805
slavil fenomenální vítězství,“ svěřil
se Večerníku Josef Augustin.
Také letos, kdy se u Slavkova sešlo
900 „vojáků“, tleskalo bezmála
deset tisíc diváků akcím, které

velmi věrně a reálně přiblížily
všem krvavou řež, jež se u Slavkova odehrála před 208 lety. „Tyto
vzpomínkové akce ale nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už
vůbec nejsou oslavou války či bitvy.
Mezinárodně politické a válečné
události, které ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily,
a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z
mnoha zemí světa. Cílem těchto akcí
je připomínka a podpora poznávání
společné evropské historie,“ vysvětlil
prostějovský zastupitel a velký fanoušek historie Josef Augustin.

Josef Augustin popsal Večerníku, jak podlehl Napoleonovi...

Devět stovek účastníků ukázkové
bitvy v uniformách armád Francie,
Varšavského vévodství, Rakouska, Ruska a Saska, na šedesát koní
a patnáct děl. To byl obrázek věrného zobrazení bitvy, při které se Napoleon postavil koaličním armádám
dvou císařů. Účastníci přijeli kromě
České republiky také ze Slovenska,
Polska, Rakouska, Německa, Francie, Belgie, Itálie, Maďarska, Ruska
a Rumunska.
Josef Augustin před deseti dny
u Slavkova „bojoval“ v uniformě armády rakouského císaře.
„Nejdříve jsme jako reprezentanti
všech zúčastněných armád pochodovali Tvarožnou, abychom ihned
poté, pod kopcem Santon, zaujali
bojová postavení. Já, v uniformě
rakouského císaře Františka I., jsem
plnil funkci ostřelovače, kteří už
tehdy před více než dvěma stoletími
měli v každé armádě důležitou roli.
Za dob Františka I. a Napoleona se
těmto snajprům říkalo jednoduše
myslivci. A ti v podobných bitvách
nechodili v seřazeném šiku, ale jed-

V uniformě ostřelovače. Přestože se Josef Augustin (na snímku vlevo), v uniformě armády rakouského císaře Františka I. hrdinně postavil útočícím Napoleonovým vojskům, odešel z bitvy u Slavkova
„poražen“.
2x foto: archiv Josefa Augustina

Sprejeři zamořují celý Prostějov

EIFFELOVKA na radnici!

Na zastávce u Hané vytvořili „megadílo“

To není vtip, někdo ji ztratil…
Prostějov/mik - Pořádně kuriózní
nález eviduje Informační služba
Magistrátu města Prostějova. Pracovníci odboru správy a údržby
majetku města našli při obchůzce
městem zhruba osmdesáticentimetrový model Eiffelovy věže. Kdo
mohl ztratit takovou věc, jejíž postavení muselo dát spoustu práce?
Otázkou teď NAVÍC je, co s malou Eiffelovkou bude dál. „Věž
poputuje do evidence informační
služby a zatím bude uskladněna
na zámku. Jakmile se informační služba přesune zpět do budovy
B prostějovské radnice, přemístíme Eiffelovku tam,“ zodpověděla
dotaz Večerníku tisková mluvčí
magistrátu Jana Gáborová.
Vedle dřívějších nálezů, jako například tašky s nákupem potravin,

notlivě. Nicméně letos při ukázkové
akci došlo i na boj zblízka a věřte,
že když došlo na souboj na bodáky, měl jsem trošku nahnáno. Ano,
i letos, stejně jako v roce 1805, jsme
odešli z bojiště poraženi od Napoleona,“ usmál se Josef Augustin.
Scénář letošní ukázky byl letos inspirován střetnutím na Starých Vinohradech, a to proto, že z francouzské
strany jej zahajovala divize generála
Vandamma, jehož neúspěšné vystoupení v další velké bitvě na našem území, bitvě u Chlumce ze srpna 1813,
si připomeneme letos během 200.
výročí. Divize generála Vandamma
se u Slavkova srazila s pěchotou generálů Miloradoviče a Rottermunda,
porazila je, a byla vzápětí napadena
na svém levém křídle jezdectvem
carské gardy, přičemž přišel 1. batalion 4. pluku o svou orlici s praporem.
Vandamme byl následně posílen
Napoleonovou gardou a jednotkami
sboru maršála Bernadotta a střetnutí
na Starých Vinohradech vyvrcholilo
soubojem francouzské a ruské gardy
a ústupem koaličních sil z bojiště.

invalidního vozíku nebo berlí, jde
o další netradiční artefakt ztrát
a nálezů. Naopak běžné jsou nálezy zejména jízdních kol, klíčů, mobilních telefonů, dokladů a podobně. „Po půl roce se příslušný nález
stává majetkem města a to je může
využít buď pro svoje potřeby, nebo
nabídnout občanům. Doklady se
pak vracejí příslušnému úřadu,
který je vydal. Jinak je třeba zacházet s nálezem rychle se kazícího
zboží, jako byla kupříkladu zmíněná taška s potravinami. V takovém případě musí být po uplynutí
záruční lhůty zboží zlikvidováno,“
dodala Jana Gáborová.

Kuriózní nález. Kdo mohl ztratit tento model dominanty Paříže,
nad tím si lámou hlavu na radnici snad úplně všichni. Najde se
majitel Eiffelovky?
Foto: Magistrát města Prostějova

Prostějov/mik - Nová asfaltová
stezka pro cyklisty v biokoridoru Hloučela o délce dvou
kilometrů bude slavnostně
otevřena už dnes, tedy v pondělí 9. prosince v 13.00 hodin.
V minulých dnech se již pouze
dokončovala instalace dopravního značení.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila letos na
jaře firma Strabag s nabídkovou
cenou 7,882 milionů. Na stavbu
získalo město dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava v celkové výši 7,863
milionů korun. „Tato částka bude
převedena na účet města až po
uhrazení jednotlivých faktur za
stavební práce a po ukončení
celé akce podle harmonogramu
schváleného poskytovatelem do-

tace a zakotvených ve smlouvě
o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt,“ vysvětlil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
V průběhu stavebních prací
bylo nutno prodloužit trasu
cyklostezku v místech ochranného pásma vysokotlakového
plynovodního potrubí. „Zároveň se musela vybudovat opěrná
zeď v místě, kde koryto říčky
Hloučely vybočilo do pozemků
města. Vzhledem k vhodnému
zasazení zdi do přírodního prostředí bylo zvoleno technické
provedení opěrné zdi z gabionu,
drátěné konstrukce, do které je
nasypáno kamenivo větší zrnitosti,“ popsal Zdeněk Fišer.
Na průběžné financování je v
současné době potřebné schválit

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014 Na křižovatce SRAZIL cyklistku!

POUZE 750 Kč n

JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU
UŠETŘÍTE...

Platí je
e
do 13. prosinc

nalistujte stranu 21

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

Havárie u zimního stadionu
vyloženě z NEPOZORNOSTI

Příště víc bacha! Jeden z řidičů nedal pozor při odbočování
u zimního stadionu a už to bylo...
Foto: Policie ČR
Prostějov/mik - Velká nepozornost měla v pondělní poledne za
následek bezmála čelní střet dvou
vozidel před zimním stadionem.
Lehce zraněna byla po srážce spolujezdkyně řidiče škodovky.
„V pondělí druhého prosince, krátce před polednem, došlo na ulici
U stadionu v Prostějově k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
Z prvotního šetření vyplývá, že třiapadesátiletý řidič vozidla Peugeot Expert, který jel směrem k nové
nemocnici, zřejmě při odbočování
vlevo, do jednoho z objektů, nedal

přednost v jízdě protijedoucímu
osobnímu vozidlu Škoda Octavia
a došlo ke střetu. Při nehodě došlo
k lehkému zranění osmapadesátileté spolujezdkyně ze škodovky,
která byla převezena do nemocnice na vyšetření,“ popsala karambol u prostějovského zimáku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak ještě dodala, požití alkoholu u obou řidičů
vyloučila dechová zkouška a celková hmotná škoda byla vyčíslena
na sto padesát tisíc korun.

Prostějov/mik - Na pořádný malér
si zadělal řidič luxusního auta, který ve čtvrtek večer na křižovatce
ulic Olomoucká a Vápenice srazil
cyklistku. Podle policie šofér zřejmě nedal ženě na kole přednost.
„Ve čtvrtek pátého prosince krátce po desáté hodině večer došlo
v křižovatce ulic Olomoucká
a Vápenice k dopravní nehodě
mezi osobním vozidlem a cyklistkou. Z prvotního šetření vyplývá,
že třiačtyřicetiletý řidič vozidla
Volvo, který jel po Olomoucké
ulici a v křižovatce s ulicí Vápenice odbočoval vlevo na Újezd,
zřejmě nerespektoval dopravní
značku ´Dej přednost v jízdě´ a narazil do devětatřicetileté cyklistky,
která jela po hlavní komunikaci.

Prostějov/mls - Usměvavý Colonel Sanders zvěčněný na logu
své světoznámé firmy uvítal své
první prostějovské zákazníky.
V sobotu po jedenácté hodině se
otevřela první stylová prodejna
KFC ve městě.
Milovníci křupavých kuřecích
specialit se konečně dočkali.
„Mám moc ráda ostrá kuřecí
křídla. Donedávna jsme na ně
do KFC jezdili do Olomouce,
což jsme obvykle spojovali
i s víkendovými nákupy. Nyní

„Jde o velký problém,“ připustila
náměstkyně primátora Ivana Hemerková

Prostějov/mik - Tak to tu ještě
nebylo! Třináctileté dívky z Prostějova se rozhodly k činu, na který Večerník upozornil anonymní
zdroj. „Několik místních holek
natočilo erotická videa a dalo je
na internet. Mají z toho průser
a řeší to už policie,“ napsal do
naší redakce elektronickou poštou nejmenovaný čtenář.
Jak dále dodal, přesněji řečeno
se mělo jednat o dvě třináctileté
školačky, které byly nakonec pod
tlakem pedagogů, rodičů a zřejmě
už i policie nuceny lechtivé snímky

Při nehodě došlo ke zranění cyklistky, která byla ošetřena v prostějovské nemocnici. Podle lékařské
zprávy se jedná o lehké zranění,
přesná doba léčení nebyla zatím
stanovena,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Jak vzápětí potvrdila, požití alkoholu u obou účastníků nehody vyloučila dechová zkouška. „Přesné
příčiny, okolnosti a míra zavinění
na dopravní nehodě jsou předmětem dalšího šetření. Celková
hmotná škoda byla vyčíslena na
dvanáct a půl tisíce korun,“ dodala
Urbánková.

Ostrá kuřecí křidélka dolétla i do Prostějova

Mladé prostějovské holky se pobavily po svém...
ve formátu giff z internetu stáhnout.
„Úplně nahé holky se objevily na
facebooku během neděle prvního
prosince,“ dodal informátor.
Večerník začal okamžitě celou záležitost prověřovat. „Nemám zprávu o tom, že bychom něco takového vyšetřovali,“ sdělil nám v pátek
odpoledne do očí Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově. Jenomže zřejmě
opak je pravdou...
Ředitel školy, kam obě nezletilé nestoudnice docházejí, nám totiž potvrdil, že lechtivý případ se opravdu
řeší. „Byli jsme na snímky nahých
žaček umístěných na internetu
upozorněni a hned v pondělí jsme

Nepozornost. Řidič vozidla ve čtvrtek večer zřejmě nedal přednost cyklistce a na křižovatce ulic Olomoucká a Vápenice ji srazil. Foto: Petr Kozák

podali trestní oznámení na policii,“
konstatoval s tím, že důrazně odmítá jakýkoliv podíl školy na tom, co
se stalo.
S tím souhlasí také náměstkyně
primátora zodpovědná za prostějovské školství. „Pan ředitel se
zachoval tak, jak se v podobných
situacích má. Přestože na výstřelku dívek nenese absolutně žádnou
vinu, jakmile se o videu a snímcích
na internetu dozvěděl, okamžitě informoval policii. Nezakrývám, že
jde o velký problém, ale je to nyní
záležitost především rodičů dívek,
policie a určitě i sociálky,“ sdělila
exkluzivně Večerníku Ivana Hemerková.

to budeme mít výrazně blíž,”
pochvalovala si slečna Veronika z Prostějova, která patřila
k prvním sobotním zákazníkům
nově otevřeného fast foodu.
O den později byla zprovozněna
také službu drive-thru, díky níž
si mohou jídlo objednat i řidiči
bez nutnosti opustit svůj vůz.
V prostějovské pobočce americké sítě rychlého občerstvení pracuje přibližně čtyřicet obvykle
mladých zaměstnanců. „Jsou
to většinou studenti, kteří jsou
u nás zaměstnáni jako brigádníci. Pokud by měl někdo další
zájem, tak místa ještě jsou,“

prozradil Večerníku manažer restaurace Milan Varhalík.
Okolí prodejny se stále ještě dodělává, dělníci finišují na úpravách okolní dlažby i obložení
restaurace. „V průběhu příštího
týdne by už mělo být vše hotové,“ ubezpečil Varhalík.
KFC bude mít otevřeno každý
den od osmi hodin, zavírací doba
se bude lišit. Od pondělí do čtvrtku se bude končit o půl jedenácté,
od pátku do neděle v jedenáct.
V omezené míře bude fast-food
k dispozici svým zákazníkům
i přes vánoční svátky, jeho dveře se
zavřou pouze na Boží hod Vánoční.

Kazisvěti. Takto sprejeři znehodnotili zastávku MHD u Hané v Plumlovské ulici. Dopadne policie pachatele?
Foto: Michal Kadlec
3,63 milionu korun. Rozpočtové
opatření projednali radní na své
poslední schůzi a doporučili zastupitelstvu ke schválení.
Na průběžné financování je

v současné době potřebné schválit 3,63 milionu korun. Rozpočtové opatření projednali radní na
své poslední schůzi a doporučili
zastupitelstvu ke schválení.

Cyklostezka v lesoparku Hloučela

se oficiálně otevře JIŽ DNES

Prostějov/mik - Nová asfaltová
stezka pro cyklisty v biokoridoru Hloučela o délce dvou kilometrů bude slavnostně otevřena
už dnes, tedy v pondělí 9. prosince v 13.00 hodin. V minulých
dnech se již pouze dokončovala
instalace dopravního značení.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila letos na
jaře firma Strabag s nabídkovou
cenou 7,882 milionů. Na stavbu
získalo město dotaci z Regionálního operačního programu
Střední Morava v celkové výši
7,863 milionů korun. „Tato částka
bude převedena na účet města až
po uhrazení jednotlivých faktur
za stavební práce a po ukončení
celé akce podle harmonogramu
schváleného poskytovatelem dotace a zakotvených ve smlouvě
o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt,“ vysvětlil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
V průběhu stavebních prací
bylo nutno prodloužit trasu
cyklostezku v místech ochranného pásma vysokotlakového
plynovodního potrubí. „Zároveň se musela vybudovat opěrná
zeď v místě, kde koryto říčky
Hloučely vybočilo do pozemků
města. Vzhledem k vhodnému
zasazení zdi do přírodního prostředí bylo zvoleno technické
provedení opěrné zdi z gabionu,
drátěné konstrukce, do které je

Hotovo, otvírá se! Na cyklostezce na Hloučele se po menších
komplikacích dnes oficiálně zahajuje provoz. Více peněz si vyžádalo i zpevnění mostu přes říčku.
Foto: Michal Kadlec
a Magistrát města Prostějova
nasypáno kamenivo větší zrnitosti,“ popsal Zdeněk Fišer.
Na průběžné financování je
v současné době potřebné schválit 3,63 milionu korun. Rozpočtové opatření projednali radní na
své poslední schůzi a doporučili
zastupitelstvu ke schválení.

Prostějovan Lessy se má vrátit do funkce
Praha, Prostějov/mik - Místní
rodák Petr Lessy je připraven
a ochoten postavit se zpátky do
čela Policie České republiky.
Záviset ale podle něj bude hodně i na osobě nového ministra
vnitra, který vzejde z nynějších
parlamentních voleb. „Je to ale
v každém případě důležitý signál jak pro policisty, tak ostatní
obyvatele. Takové nepravosti
nemohou zůstat bez povšimnutí.
Člověk musí za pravdu bojovat,“ řekl minulý týden médiím
Prostějovan Petr Lessy.
Současný ministr vnitra v demisi
Martin Pecina po opětném jmenování Petra Lessyho do funkce

policejního prezidenta zaslal také
PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku své stanovisko. „Vzhledem
k tomu, že Petr Lessy byl Městským soudem v Praze pravomocně očištěn, musel jsem na tuto
situaci, kterou jsem nezpůsobil,
v souladu se zákonem reagovat.
Po důkladném prostudování materiálů a na základně expertního
posouzení Ústavu státu a práva
Akademie věd, který považuji za
nezpochybnitelnou právní autoritu, jsem proto ve smyslu ustanovení služebního zákona rozhodl
o zrušení pravomocného rozhodnutí ministra vnitra o propuštění Petra Lessyho ze služebního
poměru příslušníka Policie ČR.
Zastávám názor, že všichni státní úředníci, stejně jako všichni

policejního prezidenta
občané České republiky by měli
respektovat pravomocné rozhodnutí soudu. Tímto rozhodnutím
se cítím vázán a nedokáži si představit, že bych po očištění nevrátil
do funkce člověka, který byl po
nařčení ze spáchání trestného činu
zbaven funkce i služebního poměru,“ napsal Pecina.
Problém je ale nyní ten, že
Martin Červíček, který byl do
čela české policie jmenován po
odvolání Lessyho, nemíní odstoupit. Zřejmě zapomněl na
slova, která po obvinění Petra Lessyho pronesl. Tedy, že
v případě prokázání Lessyho
neviny rezignuje! „Pokud by

ke společné domluvě nedošlo,
bude zahájen přezkum pravomocného rozhodnutí, kterým byl
do funkce policejního prezidenta
ustaven brigádní generál Martin
Červíček, neboť je zřejmé, že
s ohledem na stávající právní stav
se toto pravomocné rozhodnutí
dostalo do rozporu se zákonem,“
uvedl dále v dopise Martin Pecina, ministr vnitra v demisi.
Pokud ale existuje nějaká spravedlnost, Petr Lessy by se měl
ihned ujmout funkce policejního
prezidenta. A sám! Večerník se jej
v těchto dnech snaží zkontaktovat, aby se podělil o své pocity i se
svými krajany...

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

A GRATULUJEME!!!

Pavel Doležel
3. 12. 2013 48 cm 3,15 kg
Ptení

Šárka Kopecká
2. 12. 2013 50 cm 3,45 kg
Protivanov
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!

Stela Josefa Nevrlá
3. 12. 2013 51 cm 3,55 kg
Kralice na Hané

Lukáš Dračka
2. 12. 2013 49 cm 3,15 kg
Prostějov

HUDRY, HUDRY ZNĚLO (NEJEN)
NA NÁMĚSTÍ ČI VE ZLATÉ BRÁNĚ
Vzlykající zlobidla ve čtvrtek uklidňovali andílci s Mikulášem

Překvápko. Ve Zlaté bráně číhali Mikuláš s andělem a hudrajícím rohatcem hned u eskalátorů v prvním patře.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/red - Stovka těch
nejmenších se svými rodiči
a prarodiči se sešla v úterý
v přednáškovém sále Národního domu, kde Mateřské centrum Cipísek
pořádalo svoji tradiční
Mikulášskou nadílku.
Ve vánočně rozsvíceném sále
čekalo na děti s rodiči taneční
vystoupení na téma Ladovy
zimy, písničky, říkadla a hlavně setkání s Mikulášem
a jeho družinou. „Děti
i rodiče si z nadílky odnášeli
nejen mikulášské dárečky, ale
Ne všichni se báli. U vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka
i spoustu zážitků ze slavnostní
panovala rovněž mikulášská pohoda.
Foto: Michal Kadlec
adventní atmosféry. Chtěla Mikuláš v Národě. V příjemné předvánoční atmosféře se
bych poděkovat všem rodinám malí Cipísci skamarádili nejen s Mikulášem, ale i s andělem.
Foto: MC Cipísek „Zlobilo jsi robě? Pak pro tebe máme jenom tady ten
za dobrou náladu, malým
tanečnicím Základní umělecké za vystoupení a studentkám Pokorskému za spolupráci,“ tvrdý ořech nebo chceš uhlí?“ Tyto a spousta dalších
školy Vladimíra Ambrose pod Střední odborné školy ob- uvedla Markéta Skládalová
podobných vět zněly ve čtvrtek večer všude možně
vedením P. Krieger - Jahodové chodu a podnikání a panu z Mateřského centra Cipísek.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

POUZE 750 Kč
ce
Platí jen do 13. prosin

JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU
UŠETŘÍTE...
nalistujte stranu 12

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

Antonín Miškár
2. 12. 2013 49 cm 3,10 kg
Přemyslovice

po Prostějově. Rodiče, kteří se svými dětmi nechtěli
trčet doma, vyšli Mikulášům, čertům a andělům vstříc
například na prostějovské náměstí T.G. Masaryka či
na hromadnou akci do Zlaté brány.
Prostějov/mik

Především rojení čertů nebralo v centru města ve čtvrteční
podvečer konce. Někteří z nich
byli opravdu vydaření, masky
a převlečení úžasné. „Náš Martí-

nek se tak vylekal, že teď už půl
hodiny nemluví. To u něho není
zvykem,“ usmívala se paní Andrea po „rozmluvě“ jejího čtyřletého syna s hudrujícím rohatcem. Malý Martin ale ze všeho
vyšel dobře, protože vzápětí do-

Anděl bavil. Další anděl ve Zlaté bráně připravil pro děti spoustu soutěží
a z kouzelného kufru tahal jedno překvapení za druhým. Foto: Michal Kadlec

A kterej ty seš? Některá dítka měla z čertů opravdu strach, jejich
obavy však brzy rozptýlili andělé a Mikuláši.
Foto: Michal Kadlec
stal od Mikuláše velkou čokoládu. Asi v průběhu roku nezlobil,
což ale jeho maminka odmítla
komentovat...
Těsně po šesté hodině večerní
napočítal Večerník na náměstí
T. G. Masaryka celkem sedm
Mikulášů s andělským i čertovským doprovodem. O tom,
že děti měly oči navrch hlavy,
není třeba diskutovat.
Velká mikulášská akce proběhla
také ve Zlaté bráně. Tady Mikuláš s andělem a velkým čertem
číhali na děti hned u eskalátorů
v prvním patře. Nebylo tak divu,

že zde prostě nebylo k hnutí.
„Já byla hodná, moc hodná. Ale
abych dostala bonbóny, musela
jsem čertovi odříkat básničku.
Pořád na mě ale hudral a přerušoval,“ postěžovala si Večerníku
malá Verunka, jejíž tatínek už
opodál nervózně přešlapoval,
protože se už těšil na vánoční
punč z náměstí.
Děti si tak Mikuláše užily
v Prostějově do sytosti. Narazily na něj nejenom ve Zlaté
bráně a na náměstí, ale v každé další ulici po cestě domů.
A těch čertů...

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, například
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
Malování na hedvábí - kreativní večer pro dospělé - středa
11. prosince 2013 od 18.00 hodin.
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let - vždy
v pondělí od 15.00 do 17.00 hod.
Zápis na volná místa do programů na období leden - březen se
koná v pondělí 16. prosince 2013
od 8.30 do 12.00 hod.
ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
V úterý 10. prosince 2013 bude
ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno.
Až do pondělí 16. prosince 2013
můžete opět soutěžit s ICM Prostějov v internetové soutěži s názvem „Co skrývá web ICM“

V sobotu 14. prosince 2013
v 18.00 hodin se koná Adventní
koncert 2013 - Čas předvánoční
Richarda Pachmana&Dity Hořínkové v Husově sboru.
Semtamník SONS
pondělí 9. prosince od 11.00 hod.
- Návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova.
14.30 až 15.30 hodin - Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku.
středa 11. prosince od 18.00 hodin - tradiční Adventní koncert
v kostele Povýšení Svatého kříže
v Prostějově.
čtvrtek 12. prosince od 8.00 do
11.00 hodin- Tvoření z keramické hlíny
Statutární město Prostějov pořádá předvánoční setkání dětí
a žáků speciálních škol a uživatele sociálních služeb pod záštitou náměstkyně primátora
RNDr. Aleny Raškové s názvem
„ŽIJÍ MEZI NÁMI“ ve čtvrtek
12. prosince 2013 od 8:30 do
12:00 hodin v kulturním klubu
DUHA, Školní 4, Prostějov.
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
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami
života. Přednášející biotronik
Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchačů.
Vstupné je dobrovolné. Neděle
15. prosince v 9.00 hod., Společenský dům, Komenského 6.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA
Od 11. prosince máte možnost
Základní umělecká
shlédnout výstavu světoznáškola Konice
mého umělce - Andy Warhol - vás zve na VÁNOČNÍ KONAmerický sen.
CERT ve čtvrtek 12. prosince
2013 v 18.00 hodin v koncertním
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
sále zámku. Účinkují žáci hudebPROSTĚJOV
ního a tanečního oboru.
pondělí 9. prosince od 13.30 do
15.30 hod. - Slámový den - zku- PŘEDVÁNOČNÍ ŠIPKOVÝ
šená pletařka vám v knihovně pro TURNAJ V KŘENŮVKÁCH
děti pomůže uplést si vlastní oz- v sobotu 14. prosince od 18 hodin
doby na vánoční stromeček.
v místním pohostinství. Informaúterý 10. prosince v 7.45 hod. ce na telefonu 731 014 288 u pí.
- pokračuje pátý ročník oblí- Žídkové nebo na tel.: 604 555 304
bené výtvarné dílny „Tvořivá u p. Kučery. Po skončení turnaje
knihovna“
TANEČNÍ VEČER. Vstupné
10.00 hod. - Senior klub - koná se zdarma.
v podkrovním sále
Domovní správa, s.r.o
středa 11. prosince v 17.00 hod.
- Marek Gerhard: Jak jsem fotil víceúčelová hala - zimní stadion
umělce - výstavu jeho fotografií
Bruslení pro školy
si budete moci prohlédnout v Gaškolky a pro veřejnost
lerii na půdě Městské knihovny
úterý 10.12. 9.00 - 10.00 hodin
Prostějov.
čtvrtek 12. prosince od 13.30
BRUSLENÍ
do 15.00 hod. - Vánoční čtení
PRO VEŘEJNOST
pro děti
17.00 hod. - Vánoční recitál neděle 15.12. 13.30 - 15.30 hodin
Jaroslava Knejpa

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...
Alice Nedomová 1933
Olšany
Zdeněk Vybíhal 1951
Prostějov
Anna Konvičková 1922 Prostějov
Marie Zapletalová 1935 Sněhotice
Marie Procházková 1958
Vrahovice
Emilie Zacpalová 1925 Prostějov
Drahoň Zahradníček 1934
Prostějov
Pavel Valenta 1939
Bílovice
Miroslav Koudelka 1932
Prostějov

Jaromír Němec 1922 Otaslavice
Karel Volena 1923
Prostějov
Jaroslava Kaštylová 1954 Prostějov
Josef Říha 1944
Prostějov
Ladislav Fiala 1930
Prostějov
Jarmila Vymazalová 1921 Prostějov
Josef Vláčil 1931
Žešov
Zdeněk Antl 1960
Prostějov
Petr Kočíř 1946
Prostějov
Helena Horňáková 1931 Prostějov
Josef Šebesta 1920
Prostějov
Jindřiška Dresslerová 1922 Praha

Rozloučíme se...
Úterý 9. prosince 2013
Amálie Kubíčková 1928 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. prosince 2013
Josef Mlčoch 1948 Olšany u Prostějova 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Buriánová 1939 Ptení 14.00 kostel Ptení
Čtvrtek 12. prosince 2013
Rudolf Miko 1938 Pěnčín 14.00 kaple Pěnčín
Pátek 13. prosince 2013
Josef Skopal 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zuzana Konečná 1939 Stařechovice 11.45 Obřadní síň Prostějov

TIP Večerníku
Vánoční koncert ČECHOMOR - 25 LET
KDY: sobota 14. prosince 2013 v 19.30 hodin
KDE: Společenský dům, Komenské ul., Prostějov

KINO METRO 70
pondělí 9. prosince
17:30 Mafiánovi
(USA/Francie) krimikomedie
20:00 Oldboy
úterý 10. prosince
17:30 Mafiánovi
20:00 Rozkoš
české tragikomické melodrama
středa 11. prosince
17:30 Mafiánovi
20:00 Rozkoš
čtvrtek 12. prosince
Nehrajeme - Výstava
Vánoce v lidových řemeslech

Foto: www.cechomor.cz
Již tuto sobotu zavítá v rámci svého pětadvacátého výročí do Prostějova populární seskupení, které pokaždé láká hudební přívržence
všech věkových kategorií. Asi není nikdo, kdo
by neznal sedmičlennou partičku, která se říká
Čechomor! Ta při svých poměrně častých návštěvách našeho města vzbuzuje pokaždé velký
zájem a nejinak je tomu i tentokrát. „V předprodeji zůstává už jen pár lístků na sezení, zhruba
dvacítka na ticketportal.cz a několik ve Společenském domě. Pro velký zájem jsme přidali za
zvýhodněnou cenu ještě osmdesát vstupenek na
stání,“ prozradil Martin Tichopádek z pořádající agentury MUSICMEDIA.
„Již potřetí přinášíme do Prostějova ve vánočním
období kapelu Čechomor, tentokrát se zpěvačkou
Ivou Marešovou. Jsme velmi rádi, že o tuto přední
skupinu je nadále velký zájem. Již z prostého důvodu, že při větší návštěvnosti je mnohem lepší atmosféra koncertu!Věříme, že vychutnání si koncertu
Čechomoru ve vánočním čase, je velké zpříjemnění
blížících se nejkrásnějších svátků v roce,“ nechal se
slyšet Martin Tichopádek.
Čechomor je hudební skupina hrající české, moravské, slezské a slovenské lidové písně, která
vznikla na jaře roku 1988. Tehdy ještě jako uskupení s názvem I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. V první sestavě hráli: Jiří Břenek
(housle, zpěv), František Černý (kytara, zpěv), Jiří
Michálek (harmonika) a Jiří Hodina (housle, zpěv).
Svoje první album Dověcnosti vydala skupina na
přelomu roku 1990 a 1991 a obsahovalo celkem

osmnáct lidových písní, které ovšem nebyly příliš
známé. Roku 1994 začala skupina pozvolna přecházet z akustického pojetí zvuku do elektrického.
Do skupiny přišel nový bubeník Martin Rychta
a Michal Pavlík, který ve skupině působí stále. Mezi
lety 1994 a 1996 byl osloven houslista Karel Holas.
V roce 1999 se vydává Českomoravská hudební
společnost jako předskokan na turné se skupinou
Lucie. O rok později vydává skupina nové album
Čechomor, podle kterého si také zkrátila jméno do
současné podoby. Na tomto albu se poprvé jako
host podílela i Lenka Dusilová, která je dnes již
stálou spolupracovnicí. Za dobu svého působení
procestovali celou Evropu, Severní Ameriku a Rusko, spolupracovali s divadlem Na Palmovce, bratry
Formany, divadlem Continuo a dalšími významnými umělci. V roce 2001 získali tři ceny Anděl.
Téhož roku se Čechomor vydal na turné s Jarkem
Nohavicou. Po tomto turné přichází do Čechomoru
nový bubeník Radek Klučka. V roce 2005 skupina
vyprodala pražskou T-Mobile Arénu a dostává se
stále více do podvědomí nejen doma, ale i v zahraničí. Dosavadním vyvrcholením je dvojkoncert
v Národním divadle a zisk multiplatinové desky za
album Proměny.
Nenechte si ujít tento vánoční koncert, který se
bude pořádat v sobotu 14. prosince od půl osmé
večerní ve Společenském domě. Máte se na co
těšit! A pokud na něj chcete jít zadarmo, soutěžte
o lístky s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem. „Těšíme se s kapelou na všechny fanoušky,“ vzkázal
závěrem Tichopádek.

pátek 13. prosince
16:30 Hobit: Šmakova
dračí poušť 3D
americký velkofilm
20:00 Hobit: Šmakova
dračí poušť 3D
sobota 14. prosince
16:30 Hobit: Šmakova
dračí poušť 3D
20:00 Hobit: Šmakova
dračí poušť 3D
neděle 15. prosince
10:00 Adventní filmové
dívánky: Jak postavit
sněhuláka
16:30 Hobit: Šmakova
dračí poušť 3D
20:00 Hobit: Šmakova
dračí poušť 3D

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

SILVESTROVSKÉ
PROMÍTÁNÍ ZDARMA

úterý 31. prosince
16.30 Šmoulové 2

pátek 13. prosince
20.00 Dan Bárta
& Illustratosphere
sobota 14. prosince
20.00 Let´s celebrate life!

KULTURNÍ KLUB DUHA
Středa 11. prosince
15:00 Bio Senior
- La Bohéme
sobota 14. prosince
9:00 Králíček Bugs
pásmo pohádek
13:00 Sněhurka
americká pohádka

MĚTSKÉ DIVADLO
V PROSTĚJOVĚ
středa 11. prosince
19.00 Mandarínková izba
pátek 13. prosince
16.00 Tři strážníci
sobota 14. prosince
10:00 Kubula a Kuba
Kubikula - čtyřlístek
neděle 15. prosince
17:00 Česká mše Vánoční
„Hej, mistře“
4. abonentní koncert

SPOLEČENSKÝ DŮM
PROSTĚJOV
sobota 14. prosince
19.30 Vánoční koncert
skupiny Čechomor
nedělé 15. prosince
19.30 Koncert skupiny
Citron

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ČECHOMOR!
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 MUSIC MEDIA, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na ojedinělý koncert populárního
seskupení s názvem ČECHOMOR. Ta přijede do Prostějova i se svým hostem již TUTO SOBOTU
a vystoupí ve Společenském domě! A je jisté, že „kulturák“ bude opět praskat ve švech, pořadatelé hlásí
posledních pár volných vstupenek. Díky Večerníku ale 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 9. do čtvrtku 12. 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: V KTERÉM ROCE VZNIKLA
A JAK ZNĚL PŘESNÝ PRVNÍ NÁZVEM DNEŠNÍ SKUPINY ČECHOMOR??
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„ČECHOMOR“. 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 12. PROSINCE, 15.00 hodin. Šestici výherců budeme co nejdříve kontaktovat telefonicky, takže nezapomeňte uvádět na sebe nejlépe mobilní spojení...

Město zaplatí a půjčí hasičům systém
k zásahům při dopravních nehodách
Prostějov/mik - Magistrát
výrazně pomůže hasičům.
Ačkoliv je to úkolem ministerstva vnitra, prostějovští radní
schválili smlouvu o výpůjčce
uzavřenou mezi statutárním
městem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého
kraje. Předmětem výpůjčky je
předání dvou souprav zařízení
pro stabilizaci vozidel při dopravních nehodách.
„Pro tyto účely byly z rozpočtu
města pořízeny dvě soupravy
systémů pro stabilizaci vozidel při dopravních nehodách
a na základě smlouvy budou
zapůjčeny Územnímu odboru Hasičského záchranného
sboru v Prostějově. Použitím
těchto stabilizačních systémů
i v nejkomplikovanějších stavech, ve kterých se mohou
vozidla nacházet, se zvýší
bezpečnost zasahujících složek
integrovaného záchranného systému a usnadní se přístup k vy-

středa 11. prosince
17.00 Vánoce s Prostějovským
Žesťovým kvintetem
čtvrtek 12. prosince
9 - 18.00 Vánoce v lidových řemeslech
pátek 13. prosince
17.00 Vánoční podvečer se Sabinou Křovákovou
sobota 14. prosince
Vánoční odpoledne s Michalem
9.00-12.00 Promítání pohádky Králíček Bugs:
Neposedný dareba
13.00 Promítání rodinného filmu Sněhurka
15.00-17.00 Vánoční minidílna pro děti
17.30 To nej s Michalem

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 9. 12. DO 15. 12. 2013

Pomůže město. Souprava zařízení pro stabilizaci vozidel ve
výbavě prostějovských hasičů chyběla, místo ministerstva ji zaplatí
město.
Foto: Magistrát města Prostějova
prošťovaným osobám,“ prozradil Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.
Stabilizační systém je univerzálním pro všechny osobní automobily, dodávky a minibusy
a kabiny nákladních vozidel
s maximálním zatížením háku
na 2,5 tuny. Přitom je kompaktním zařízením o hmotnosti
23 kilogramů s jednoduchým
a rychlým nastavením. Hodnota zapůjčených stabilizačních

systémů je devětaosmdesát
tisíc korun. Nájemní smlouva
bude s hasiči uzavřena na dobu
neurčitou. „O podobná vybavení záchranářů by se sice
mělo starat ministerstvo vnitra, ovšem jeho finanční situace je taková, jaká je. Město
tak rádo pomůže lidem, kteří
jsou vždy tam, kde je potřeba
zachránit lidský život,“ dodal
prostějovský primátor Miroslav
Pišťák.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

POUZE 750 Kč

JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU
Platí jen ce UŠETŘÍTE...
n
rosi
do 13. p
nalistujte stranu 21

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

TELEFON 582 344 130

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

O územním plánu v divadelním sále!
Prostějov/mik - O veřejné projednávání územního plánu je
už teď nebývalý zájem. Město tak akci přesunuje do větších
prostor. „Oznamujeme všem občanům a organizacím, že z kapacitních důvodů proběhne opakované veřejné projednávání
upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Prostějov v divadelním sále Národního domu v Prostějově, nikoliv
v přednáškovém sále, jak bylo původně zamýšleno,“ informovala Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějova. Jak dodala, datum a hodina zůstává stejná, tedy
16. prosinec 2013 v 15.30 hodin.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s mladým fyzikem, který byl nedávno oceněn v soutěži Česká hlava

S uznávaným teoretickým fyzikem Ondřejem Maršálkem o vzniku vesmíru i kulinářské chemii
Prostějov - Oba rodiče Ondřeje Maršálka mají vztah
k humanitním vědám, zejména pak k divadlu. Jeho maminka Jana se nedávno stala ředitelkou Městského divadla v Prostějově, otec Miloslav je dlouholetým členem
brněnského HaDivadla. On sám se od střední školy naplno ponořil do studia přírodních věd. Ve svém oboru je
již navýsost uznávaný, o čemž svědčí nedávné ocenění
„českou nobelovkou“ za vědu, výzkum a inovace. Ondřej
Maršálek však úspěchy sklízí nejen na domácím, ale i zahraničním poli. Na otázky Večerníku odpovídal e-mailem
při nočním přeletu Atlantického oceánu. Právě se vracel
z rodného Prostějova do USA, kde momentálně pracuje na univerzitě v New Yorku. Zajímalo nás nejen to, co
Ondřeje Maršálka přivedlo k fyzice a co jej na tomto oboru nejvíce fascinuje, ale v rámci exkluzivního rozhovoru
Večerník narazil i na osobnější témata...
Martin Zaoral
Jako dítě jste asi nesnil
o tom, že budete bádat,
jak se změní struktura vody, budeme-li ji ozařovat. Čím jste
chtěl být jako malý?
„Abych pravdu řekl, nevím, čím
jsem chtěl jako malý být. Nepamatuji si žádné konkrétní povolání, které
by mě přitahovalo. Vždycky mě ale
zajímalo, jak věci fungují. Spousta
se toho sice dala zjistit z naučných
knih, co jsem měl od rodičů, ale nejlepší asi bylo něco rozebrat. V ideálním případě jsem to pak zase také
složil zpátky.“
Fyzika vás baví už od střední školy. Proč zrovna tento
obor? Co vás právě na fyzice, případně na informatice a dalších
přírodních vědách nejvíce fascinovalo?
„Na přírodních vědách je příjemné
to, že věci mají určitý řád, který je,
alespoň v principu, pochopitelný.
A při jeho objevování se člověk
může vypravit na takovou dobrodružnou cestu. Nejdříve pochopitelně s doprovodem a výkladem
někoho zkušenějšího, ať už prostřednictvím například knihy nebo videa,
pak třeba osobně a později už v rámci vlastní vědecké práce.
V obou případech je ale ta cesta, alespoň pro mě, naprosto fascinující.“
Byl někdo, kdo vás pro toto
odvětví nadchl?
„Asi nemám konkrétní osobnost,
která by mě uchvátila, ale možná
jsem měl štěstí na pedagogy na základní, střední i vysoké škole. Když
je učitel schopen podněcovat nějakou dřímající zvědavost, může to
mít velký vliv.“

Fyzika obvykle není právě
téma, které by se probíralo
po českých hospodách. Měl jste
i mimo školu například kamarády,
se kterými by jste si o vašem hlavním koníčku povídal?
„To jste asi nikdy nebyl v některé
z hospod kolem budov Matematicko-fyzikální fakulty... (úsměv)!
I mimo tohle poněkud netypické prostředí je ale fyzika vděčným tématem
hovoru s rodinou nebo přáteli. V čistě
praktické rovině fyzika vysvětluje jevy,
se kterými se běžně setkáváme v přírodě, nebo třeba techniku, kterou denně
používáme. Suchý fyzikální popis je
sice pro laika většinou nestravitelný, ale
základní principy se dají podat a diskutovat i populárně. Když potom člověk
vidí řekněme duhu, má radost nejenom
proto, že se mu líbí, ale i z toho, že chápe,
odkud se vzala. Spoustu lidí také zajímají fundamentální otázky, kterými se
fyzika zabývá, jako kosmologie nebo
částicová fyzika. I když jsou to témata,
která nemají bezprostřední dopad na náš
každodenní život, určitě ovlivňují, jak se
díváme na svět. Moje zkušenost je taková, že i nefyzici se dokážou nadchnout
pro fyzikální témata, když překonají
počáteční odpor vůči něčemu, co mají
často ze školy zafixované jako komplikované a nezáživné.“
Ve svém výzkumu se zabýváte laicky řečeno „různými
pozicemi atomů“. Proč je něco takového důležité?
„Vlastnosti látek jsou určeny jak jejich složením, tak strukturou, tedy
vzájemnými pozicemi jednotlivých
atomů. To platí pro pevné látky
i molekuly a z nich složené například
tekutiny, řekněme vodu. Pochopení
struktury na atomární úrovni pomocí molekulárních simulací poskytuje

Na návštěvě. Ocenění Ondřeje Maršálka uznali i prostějovští radní. Na snímku
s primátorem Miroslavem Pišťákem.
Foto: Magistrát města Prostějova
INZERCE

„Určitě neplatí černobílý pohled,
který říká, že věda v zahraničí
je bohatá i kvalitní a naopak
v České republice je pouze chudá
i špatná. Podmínky silně závisí
na daném konkretním pracovišti.“
Úspěšný Prostějovan Ondřej Maršálek
srovnává zázemí potřebné pro výzkum
vhled do vlastností těchto látek, který je často obtížně dostupný experimentálně. Zatímco v krystalech, například kuchyňská sůl, atomy pouze
vibrují kolem rovnovážných poloh,
v tekutinách je termální pohyb molekul složitější. V simulaci umíme
takový pohyb popsat a poté analyzovat. Pro představu uvedu, že nejrychlejší děje, kterými jsem se zabýval, se
odehrávají během setin až jednotek
pikosekund, což je doba, za kterou
světlo urazí zhruba třetinu milimetru... (úsměv)“
Nedávné ocenění Česká hlava jste dostal za svůj dlouhodobý výzkum v oblasti „molekulární simulace působení ionizujícího
záření na vodu“. Jak byste to přiblížil čtenářům?
„Při dopadu ionizujícího, například
rentgenového, záření na čistou vodu
dochází k uvolnění elektronu a spuštění několika procesů, které jsme
detailně studovali pomocí našich simulací během mé doktorské práce.
Voda, ze které je elektron odstraněn,
potom podstupuje velmi rychlou reakci, jejímž produktem je hydroxylový radikál. Uvolněný elektron může
začít působit na další molekuly vody
a postupně si vytvořit takovou kapsu,
ve které je dobře vázaný. Výsledkem
je takzvaný hydratovaný elektron,
který se chová trochu jako normální
aniont, řekněme chlorid z kuchyňské
soli, jenom nemá atomové jádro. Ve
své práci jsem se zabýval vlastnostmi tohoto hydratovaného elektronu
i jeho reaktivitou.“
Jak mohou být výsledky vašeho výzkumu využity v praxi?
„Jedná se o základní výzkum, což
znamená, že výsledky se použijí spíše k dalšímu výzkumu než k nějaké
bezprostřední aplikaci. Studované
procesy jsou důležité tam, kde je ionizujícímu záření vystavena látka, která
obsahuje nezanedbatelné množství
vody. Záření potom může poškodit
buď přímo molekuly ve vodě rozpuštěné, například DNA nebo jiné
biomolekuly nebo vodu samotnou,
což je právě téma, kterému jsem se
věnoval. Produkty tohoto procesu,
které jsou velmi reaktivní, potom
poškozují rozpuštěné molekuly chemicky - ionizující záření tedy škodí
nepřímo. K tomu dochází například
při zpracování a skladování jaderného odpadu nebo při radiační terapii
v lékařství.“
Co myslíte, že je hlavním tématem současné fyziky?
Čím může přispět k hlubšímu poznání světa, ve kterém žijeme?

Foto: Magistrát města Prostějova
„Neřekl bych, že fyzika má jedno hlavní téma. Zjednodušeně ale můžeme
mluvit o dvou oblastech - fundamentální obory jako částicová a subjaderná
fyzika nebo kosmologie a obory, které
mají blíže k aplikacím, jako třeba výzkum nových materiálů nebo optika.
Spoustu výzkumu pochopitelně nelze
takto jednoduše ´zaškatulkovat´, leží
někde mezi... Ty fundamentální obory
nás potom právě informují o takových
věcech jako z čeho se svět skládá, proč
vůbec drží pohromadě nebo jaké je
naše místo ve vesmíru. To jsou sice
otázky, které nemají přímý dopad na
náš praktický život dnes nebo zítra, ale
jejich pochopení je důstojným cílem
samo o sobě.“
O teoretických fyzicích se
traduje, že nejsou právě
praktičtí. Jak jste na tom vy, opravíte si například záchod, když vám
protéká? Umíte vařit? Přemýšlíte
někdy o vaření z hlediska teoretického fyzika?
„Neřekl bych, že mám nějaký problém vyřešit běžné záležitosti v domácnosti. Přirozená zvídavost naopak
často znamená, že rozeberu a důkladně zkontroluji něco, čemu by stačil
i menší zásah, prostě proto, že si to
chci prohlédnout. Vaření je v podstatě
taková aplikovaná chemie, a i proto je
pro mě velmi zajímavé. Určitě je to
můj koníček. Trochu nepřesný termín
´molekulární gastronomie´ označuje přístup k vaření, který zdůrazňuje
pochopení a využití chemických principů, jenž v kuchyni vstupují do hry.
Před nějakou dobou jsem jako dárek

dostal knihu Modernist Cuisine, která se právě na tento přístup soustředí.
V poslední době jsem na vaření pro
radost naneštěstí neměl moc času, ale
doufám, že se to brzy změní.“
Provozujete
například
sport? Pokud ano, jaký?
„Rekreačně hraji squash, při kterém si
dokonale ´vyčistím hlavu´. Musím se
při něm totiž stoprocentně soustředit na
hru. Příležitostně se nebráním ani jiným
sportům. Do posilovny jsem začal chodit převážně ze zdravotních důvodů,
postupně jsem ale v silovém tréninku
našel nečekané zalíbení. Během studia
na vysoké škole jsem pravidelně cvičil
aikido, se kterým jsem musel přestat
z časových důvodů. Doufám, že se
k němu budu moci jednou vrátit.“
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který říká,
že věda v zahraničí,
na
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v USA, je bohatá
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je chudá i špatná.
Ve skupině profesora
Pavl Jungwirtha na
Pavla
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mie a biochemie jsem
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podmínky
práci dostatek možnosna práci,
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spolupráci. Na své současné pozici na
New York University mám v některých
ohledech možnosti mnohem více omezené, což může působit překvapivě.“
Chtěl byste se v budoucnu
usadit spíše v zahraničí,
nebo se vrátíte zpět do České republiky, případně proč?
„Zatím nemám konkrétní plány ani na
nejbližší dobu. Určitě bude záležet na
více faktorech, ale kdyby to bylo možné,
rád bych se asi spíše vrátil domů. Věda
v České republice má určitě spoustu problémů, podle mě má ale také potenciál a
já bych chtěl být u toho, až ty problémy
budeme řešit a budeme pokračovat ve
využívání toho potenciálu. Chtěl bych
se také věnovat přednášení ve své specializaci a popularizaci vědy.“

kdo je

mgr. ondřej maršálek, Ph.D.?
Narodil
dil se roku
k 1981 v Prostějově.
ěj ě Po maturitě
i ě na
dvojjazyčném Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, obor teoretická fyzika. V doktorském studiu ppokračoval ve skupině
p pprofesora
f
Pavla
Jungwirtha
g
na Ústavu organické
g
chemie a biochemie Akademie věd ČR. Ve své práci se zabývá počítačovými simulacemi chemických a fyzikálních procesů. Za čtyři roky
svého ppůsobení na Akademii věd absolvoval několik zahraničních stáží
například v USA, Japonsku, Švédsku nebo Izraeli. V současné době pracuje na New York University v New Yorku na postdoktorandské pozici.
Je ženatý, bezdětný. Ve svém volném čase rád sportuje, baví ho obzvláště
squash. Mezi jeho koníčky patří také focení, ať už na cestách nebo při
společenských příležitostech.

ˇ
vychází 16.prosince
predvánoční
číslo XXXL
se speciálem VÁNOCE PO HANÁCKU a DVOJNÁSOBONOU PORCÍ magazínu TV POHODA!
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CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014
DALŠÍ ŠANCe
V TOMTO TÝDNU...

FOTBAL
FOTBALOVÍ
LOV FUNKCIONÁŘI DIVIZNÍHO SOKOLA URČICE SE MUSEJÍ SMÍŘIT S TÍM, ŽE
VELICE
PO VELI
ICE ÚSPĚŠNÉ PODZIMNÍ ČÁSTI BUDE NESMÍRNĚ OBTÍŽNÉ UDRŽET KÁDR
POHROMADĚ.
POTÉ, CO SE MLADÝ OBRÁNCE ALEŠ RUS ZAPOJÍ DO PŘÍPRAVY 1.SK
POHROM
MA
PROSTĚJOV,
PROSTĚ
ĚJO MUSÍ KOUČ EVŽEN KUČERA SKOUSNOUT DALŠÍ ZTRÁTU. MUŽSTVO TOTIŽ
OPOUŠTÍ VELEZKUŠENÝ IVO ZBOŽÍNEK, JENŽ DOSTAL LUKRATIVNÍ NABÍDKU
OP
O
RAKOUSKA. PO LETNÍM ODCHODU KANONÝRA PETRA VODÁKA TAK DALŠÍ
ZR
ZKUŠENÝ HRÁČ ODCHÁZÍ
ZK
Z
více čtěte na straně 29
DO ZAHRANIČÍ...

nalistujte stranu 12

JEN 750 Kč

míč
č prro misstro
ovsttví svvěta

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

STŘEDA 11. 12.

Praha, Prostějov/jim - Někdejší
gólman prostějovských Železáren a mistr Evropy z roku
1976 Ivo Viktor představil v
uplynulém týdnu společně s
držitelem Zlatého míče za rok
2003 Pavlem Nedvědem oficiální míč pro blížící se mistrovství
světa v kopané. To se uskuteční
od poloviny června do poloviny
července v Brazílii, což navozuje
i samotný název míče Brazuca.

20:00

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA ŽEN – 9. KOLO

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

basketbal

SOBOTA 14. 12.

19:20

MATTONI NBL – 19. KOLO

Kouzlo odhaleno. Úspěšný házenkářský tým odtajnil, díky čemu na podzim ani jednou neprohrál.
Foto: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

ORLI PROSTĚJOV
BK OPAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

futsal

NEDĚLE 15. 12. 8:00 - 16:00
4., RESP. 3. TURNAJ OKRESNÍ SOUTĚŽE

I. TŘÍDA a LIGA VETERÁNŮ
Hala v Kostelci na Hané, resp. hala v Němčicích nad Hanou

volejbal

NEDĚLE 15. 12.

10:00
14:00

EXTRALIGA JUNIOREK – 19. A 20. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VK KRÁLOVO POLE BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 15. 12.

11:30

EXTRALIGA KADETŮ – 12. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BC NOVÝ JIČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

„Na novém míči se mi líbí
zdrsněná kůže. Mě střelci
nikdy moc nezajímali, ale z
hlediska brankáře by to mohlo
být dobré a ta kůže by mohla
přispět k takzvanému lepení,
aby to lépe drželo v rukavicích,“ sdělil při slavnostním
aktu pětinásobný československý fotbalista roku, trojnásobný vítěz ligy či držitel Ceny
Dr. Václava Jíry.

SEXY dárek

Boxeři na republice na zlato nedosáhli...

Jičín, Prostějov/jim - Po loňském velkolepém představení a hned pěti mistrovských
titulech nastala pro boxerský
oddíl BC DTJ Prostějov doba
stříbrná. Medailové naděje Hamo Aperjan s Robertem Bilíkem se vinou zdravotních trablů šampionátů
vůbec nezúčastnili, Miroslav
Šerban, Vladimír Lengál, TomášVaněček, Dominik Bezvoda
a Dominik Musil prohráli ve
finále, Jan Mužík v semifinále.
Výsledkem tak bylo pět stříbrných a jedna bronzová medaile.
„Jsme trochu zklamaní. Kluci do
toho dali všechno, ale nestačilo
to, každý den není posvícení.
První šampionát bez helem byl
pěkný, koukatelný, vyskytlo se
pouze jedno zranění, jinak maximálně oděrky,“ hodnotil vystoupení i celkově akci trenér prostějovských boxerů Petr Novotný.
Nejvíce ho překvapil Tomáš Vaněček, jenž se z pozice prvního
náhradníka propracoval až do
boje o zlato, zklamáním pro něj
naopak bylo rozhodování sudích. „Konalo se to v Čechách
a nejvíce titulů získaly týmy
z Čech. Například Lengál měl fi-

f
fanouškům

Neobhájil. Miroslav Šerban (vpravo) se snažil ze všech sil, na
Zdeňka Chládka ale nestačil.
Foto: internet
nále s Klimentem vyhrát, v Prostějově by rovněž Šerban zdolal
Chládka, přes Kocveldu protlačili Jičíňáka Pavliše,“ konstatoval zklamaným tónem Novotný.
S nepříjemnou situací se musel
vyrovnat ještě před samotným začátkem celé třídenní akce, poblíž
pohádkového lesa Řáholce se totiž
musel obejít bez obhájce titulu a
žhavého kandidáta na zlato Hamo
Aperjana i účastníka letošního
mistrovství světa Roberta Bilíka.
„Hamo si těsně před republikou
bolestivě poranil ruku, bohužel
to vyšlo tak blbě. A Robert dostal
chřipku, byl to přitom také kan-

didát na titul,“ mrzelo bývalého
mnohonásobného
šampiona,
jenž naopak ocenil pomoc města
Prostějov a Olomouckého kraje,
kteří se finančně podílejí na chodu oddílu.
Nyní nastalo boxerům krátké
volno, po Novém roce se totiž
uskuteční soustředění zaměřené na nabrání fyzické kondice.
A v únoru bude dalším kolem
pokračovat domácí extraliga,
Prostějov zajíždí do slovenské
Dubnice.
více čtěte na straně 29

Předčasný Ježíšek. Tenisoví příznivci se mají na co těšit. Týmu TK
Agrofert pro blížící se extraligu družstev nahradí dosavadní jedničku
Petru Kvitovou tato krásná Polka Agneszia Radwaňska. Více o poslední velké akci roku se dočtete na straně 23.
Foto: internet

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

úkolem je odhalit náš záměr
a 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 opětovně usilovat o další atraktivní
cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy

Správná odpověď z č. 48: na snímku byl dům na ulici Olomoucká 3, v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jenž získává
poukaz na PRAVÝ MED v celkové hodnotě 400 korun, který
věnovala firma LAHŮDKY JELÍNEK, se stal Jiří Zelinka,
Česká 26, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU
12. PROSINCE, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme tradičně
v PONDĚLÍ 16. PROSINCE 2013. Dnes se nově zápolí o ložní
soupravu, kterou věnovala firma Profitex, Wolkerova ul., Pv.



MÓDA LA PET PODRUHÉ...

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

NAJDETE NÁS V PROSTĚJOVĚ NA ULICI ....

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

TIP
k obrazovce
SEBEMILENEC
FILM ČR (2013)

NEDĚLE 15.12. 2013

20:05 HODIN

ALKOHOL, BÝCI, COUL, DRBKA, DŘEZ, EVKA, FIALA,
KOLOS, KOLT, KŘEČ, LEČA, LYRY, MALBA, MOZEK,
NÁZOR, OTOP, PAČULI, PART, PATA, PLUK, POTYČKA,
RASA, ROMO, SOSNA, SPERMA, ŠUMA, UČEBNA

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 12. PROSINCE 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„SVALOVOU“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Martina FIALKOVÁ, Vrchoslavice 168, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém dějství bylo STUDIO VIBROSTATION, sídlící
v Olomoucké ulici! POUKAZ NA SLUŽBY V HODNOTĚ
400 Kč, tj. 2 volné vstupy plus 40% sleva na permanentku,
čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na
další skvělý dárek, který tentokrát potěší zejména ty, jenž si
rádi koupí něco na sebe...
Partnerem dalšího kola je již podruhé second hand MÓDA
LA PET, sídlící v Kravařově ulici! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování o POUKAZ NA NÁKUP V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
SLUŠIVOU VÝHRU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to tradičně v PONDĚLÍ 16. PROSINCE 2013.
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BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
již stoosmatřicátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jaroslava Faltýnka. Někdejšího bývalého člena ČSSD,
dnes předsedu poslaneckého
klubu hnutí ANO 2011, které
uspělo v nedávných parlamentních volbách tak, že má namířeno do vlády, poznala opět celá
řada čtenářů...
Z porce 399 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Josef NÉMETH,
Wolkerova 26a, Prostějov.
Prostřednictvím
Večerníku
obdrží další atraktivní cenu
v podobě poukázky na masáže
v CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, kterou věnovalo ayurvédské studio, jež se stalo
naším novým partnerem tohoto zápolení!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili vynikajícího herce, zpěváka, speakra, tanečníka a uměleckého
ředitele Melody Makers...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stodevětatřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
12. 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 občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím
čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to
16. PROSINCE 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Filip Renč
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Dulava, Naďa Konvalinková, Pavel Kříž, Miluše
Šplechtová, Klára Sedláčková
- Oltová, Zdeněk Dvořák
Společným tématem trilogie kovat život kamarádova mifilmů natočených podle před- lenka. V posledním s názvem
lohy Simony Monyové jsou Sebemilenec, který natočil
komplikované partnerské vzta- Filip Renč, se zpočátku parthy. První z nich, Tchyně a uze- nerská idyla zvrtne v domácí
ný, Česká televize uvedla před násilí. Úspěšné podnikatelce
dvěma lety, další dva - Roznese Libuši (Simona Stašová), která
tě na kopytech a Sebemile- se ocitá na vrcholu, nachystají
nec mají premiéru teprve teď. dvě nejlepší kamarádky nečeVšechny příběhy sice mají spo- kané narozeninové překvapelečné znaky, zároveň jsou ale ní. Díky tomu se osamělá žena
odlišné. V prvním je to matka seznámí s šaramantním Otou
fixovaná na syna, ve druhém, (Jaromír Dulava), který vnese
jak dokáže člověku zkompli- do jejího života lásku a radost...
NEJEN O TOMTO NOVÉM ČESKÉM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DEVÍTKA PRO STUDIO VISAGE!

Také druhé prosincové vydání 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
PODEVÁTÉ 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, jenž
je znovu POUKÁZKA NA
SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou
i 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
12. PROSINCE 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 5 - 3 - 5, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stosedmadvacátou výherkyní stala Lenka
HÝBLOVÁ, Daliborka 9,
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
16. PROSINCE 2013.
Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

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

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

Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Jitka ŠMÍDOVÁ V. Špály 8, Prostějov
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Nevšední krása
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 12. 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

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

REALITY

REALITY

FINANCE

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

Prodám dvougenerační RD 4+1
a 1+1 se zahradou v Otaslavicích. Cena 1 950 000 Kč. Tel.:
737 563 847

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

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
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 4+kk Cholina
1.770.000 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 HLEDÁME:
* byt 1+1, 2+1 sídl.Hloučela, Svobody,
do 650.000, platba v hotovosti
* byt 3+1 po rekonstrukci do 1,5 mil.Kč
* 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 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Koupím menší RD se zahrádkou
nebo dvorem v PV a blízkém okolí.
732 755 910. RK nevolat!
Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné
5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. Tel.: 608 887 354
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV.
Tel.: 776 527 711
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 2+1,centrum.723565897
Pronajmu 1+1 ve Vrbátkách. Cena
3000 Kč + ink. 773 618 011
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!
Prodám garáž u rybníka. Tel.:
774 664 966
Pronajmu 1+1.608 861 656
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Pronajmu byt 2+1, Šárka, 2. patro.
Plastová okna, kompletně zařízený původním nábytkem. Cena
7000 Kč/měs. vč. inkasa. Tel.:
724 764 748
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
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
Pronajmu garáž na ul. Brněnská. 774 802 340, 774 847 649
Sháním RD s velkou zahradou,
min. 1 000 m2, v okolí Pv. Nejsem
RK. Pouze SMS 775 498 916 nebo
email: rerehyk@seznam.cz
Pronajmu pěkný byt 1+1, 50m2,
střed Pv. 4 500Kč + ink. Tel.:
732 864 744
Pronajmu byt 2+1, 4. patro na ul.
Křížkovského. Nájem 6.000 Kč +
inkaso. Tel.: 775 339 365
Prodám garáž v Prostějově, „Močidýlka“ (za Hybešovou ul.), 22m3,
na vlastním pozemku. Elektřinu
možné připojit. RK nevolat. Cena
90 000Kč Tel.: 602 190 196
Koupím byt 1+kk nebo 1+1 v OV
nebo DB. Nejsem RK. Platba hotově. Tel.: 605 072 096
PRONAJMU zrekonstruovaný byt
3+1 Kostelecká ul., PV. 11 000 Kč
vč. ink./měs. 724 724 356

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
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.
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Půjčka až 50.000 Kč s nízkým úrokem, rychlé vyřízení na ruku od
firmy DOOR FINANCIAL. Tel.:
734 152 789
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.
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RŮZNÉ
Doučím český jazyk a literaturu.
Tel.: 739 616 096

Pronajmu zařízený byt 3+1,
9 000 Kč vč. inkasa. Tel.: 775 758 775

Připravím na přijímací zkoušky na
SŠ a víceletá gymnázia, ČJ, MA,
OSP, SCIO. 775 758 775

Pronájem obchodních prostor,
Plumlovská, Rostislavova 1a,
67m2. Tel.: 774 069 820

OZNÁMENÍ

ZVÍŘATA
Daruji 3 měsíční štěně labradora,
černé barvy. Tel.: 608 621 691

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

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

SLUŽBY

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

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

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009

Přijmeme do Moravské pivnice servírku – brigádně. Tel.: 602 824 413
nebo 721 120 292

Vodo-topo-plyn a veškeré instalatérské
práce včetně rekonstrukce bytových jader od A do Z. Tel.: 603 236 254

Úklidová firma přijme uklízečky
na Dohody o provedení práce a 1/2
pracovní úvazky. Tel.: 774 149 221

Nabízíme prostory k pronájmu –
péče o tělo, zdravá výživa, masáže,
kosmetika. Info na tel.: 731 11 52 50

Hledáme brigádníky na DPP na
pozici pracovník novinové služby,
podm. ŘP sk. B, prac. doba Po-So: 4,00-7,00 hod. Informace na
tel. č. 731 132 452

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

Hledáme do našeho týmu zkušeného IT manažera, který bude odpovědný za provoz na našem e-shopu,
znalost internetového marketingu,
práce v grafických programech
výhodou. Strukturovaný životopis
včetně Vašich nejlepších referencí na e-mail info@pneufloryk.cz.
Nástup možný ihned.
Do autoservisu v Prostějově přijmeme automechanika, praxe
v oboru podmínkou! Nástup možný ihned. Info na tel.č.777 870 729

GRATULACE
Rok po roce, léta běží,
zastavíš je, ale stěží.
Nedělej si z toho nic,
že je Ti zas o rok víc.
Štěstí, zdraví, mnoho sil,
abys tady dlouho byl
a stovku s námi oslavil.

Dne 10. prosince 2013
oslaví své 67. narozeniny
pan Ladislav SKOPAL
z Držovic.
Všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví Ti dědečku přeje
vnučka Eva a celá naše
„Hujerovic“ rodinka.

RUBRIKY
PRODÁM, KOUPÍM,
AUTO-MOTO
A VZPOMÍNKY,
NAJDETE
NA STRANĚ 22

Prezentace
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TENISOVÝ VEČER MISTRŮ
VZDÁ HOLD SKVĚLÉ MLÁDEŽI

INZERCE

Tradiční slavnost TK Agrofert Prostějov
ozdobí přítomnost

Tomáše Berdycha i vystoupení Tomáše Kluse

Trofeje. Stejně jako loni rozdá prostějovský tenisový klub desítky pohárů. Ten nejcennější grál na to
bude opět dohlížet, Davis Cup totiž u toho bude znovu!
Foto: www.tkplus.cz

Jednoznačně nejlepším tenisovým oddílem
v České republice je již řadu let TK Agrofert
Prostějov. A hodně dlouho k dobře zavedené tradici hanáckého klubu patří Večer mistrů, v jehož
rámci jsou top reprezentanti bílého sportu z našeho města oceněni za své skvělé výsledky. Další
ročník této společenské akce se koná už tento pátek 13. prosince od 17.30 hodin v konferenčním
sálu Hotelu Tennis Club.
Prostějov/son
Důraz celého slavnostního setkání přitom bude jako obvykle
kladen na výtečnou tenisovou
mládež, která Prostějov výrazně
zviditelňuje nejen v rámci ČR,
ale též daleko za hranicemi. I letos dosáhla mnoha cenných
mezinárodních úspěchů a unikátní je kompletní sbírka pěti
mistrovských titulů z extralig
smíšených družstev 2013 všech
mládežnických kategorií (babytenis, minitenis, mladší
žactvo, starší žactvo, dorost)!
„Moc si vážíme každého úspě-

chu, kterého zástupci našeho klubu od těch nejmenších po dospělé
dosáhnou. A cítíme povinnost
jim vzdát hold na patřičné
společenské úrovni. Proto Večer
mistrů pořádáme, letošek není
žádnou výjimkou. Zvlášť pokud
mládežnické týmy získaly všech
pět možných extraligových titulů a prostějovští tenisté se rozhodující měrou podíleli na excelentní obhajobě Davis Cupu.
Nebojím se říct, že jsme jedním
z nejlepších tenisových oddílů
na celém světě a naši členové
si zaslouží, abychom jim za to
patřičně poděkovali,“ uvedl šéf

marketingové agenturyTK PLUS
i celého prostějovského tenisu
Miroslav Černošek.
Na Večer mistrů 2013 jsou pozváni úspěšní reprezentanti TK
Agrofert všeho věku i se svými
rodiči, chybět nebude vycházející hvězda mužské kategorie
Jiří Veselý a už dlouho zářící
star Tomáš Berdych. Naopak
Petra Kvitová tentokrát nedorazí,
neboť se na příští sezónu připravuje se svým přítelem Radkem
Štěpánkem na Floridě v USA.
„Moderátorem celého setkání
bude tradičně Petr Salava, doprovodný kulturní program obstarají
písně velmi oblíbeného zpěváka
Tomáše Kluse. A stejně jako
loni se všichni přítomní mohou těšit na slavnou salátovou
mísu za triumf v Davisově poháru, kterou v rámci slavnostního
večera vystavíme,“ prozradil něco málo ze scénáře pátečního
večera Tomáš Cibulec, manažer
TK PLUS Prostějov a sám bývalý vynikající deblista profesionálního tenisu.

INZERCE

Jaký je váš názor na otevření vzdělávacího programu
Sportovní management na SOŠ podnikání a obchodu?
Myslím si, že otevření nového vzdělávacího programu Sportovní management bude pro nové absolventy velmi přínosné. Tento program obsahuje
předměty, díky kterým sportovci mohou získat praktické dovednosti a aplikovat je v jejich sportovním životě. Zejména Psychologie sportu je v dnešní době důležitá nejen pro tenis, ale pro všechny ostatní sporty. V nedávné
minulosti vychovaly prostějovské kluby řadu talentů a úspěšných známých
sportovců. Je tedy velkým plusem, že se zájemcům o studium nabízí možnost tohoto nově otevřeného vzdělávacího programu přímo ve městě. Školu
jsem před několika dny osobně navštívil a zaujalo mě její krásné prostředí,
příjemný učitelský sbor, vybavení učeben a celkové vybavení školy. Studium na Střední odborné škole podnikání a obchodu bych rozhodně doporučil
všem, kteří chtějí získat všeobecný rozhled v oblastech jazyků, ekonomie,
managementu, marketingu a v problematice sportovních činností.
Michal Navrátil
tenisový trenér TK AGROFERT
Prostějov a Jiřího Veselého
absolvent školy v roce 2005
partneři vzdělávacího programu:

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

POUZE
750 Kč

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER:
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Vzpomínky, fotbal
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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
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

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

Dne 10. prosince 2013
uplynou 2 smutné roky, kdy
nás nečekaně navždy opustila
slečna IVUNKA HÁJKOVÁ
z Prostějova.
NIKDY NEZAPOMENEME.
S láskou vzpomíná maminka
ka
s manželem, bratr Standa
s Norčou, Staníčkem
a Sabinkou, rodiny
Vaňourkova a Vomáčkova..

Dne 11. prosince 2013
uplyne již smutných
5 let, co nás opustila
moje maminka
paní Jenovefa TŘÍSKOVÁ
a 15. února příštího roku
4 roky od úmrtí tatínka
pana Bohumila TŘÍSKY.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Miluška
s rodinou.

Lásku měl na rtech, dobrotu
v srdci, poctivost ve své duši.

Dne 9. prosince 2013
je tomu 9 let,
kdy nás navždy opustil
pan prap. David BLÁHA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra s rodinou.

Prodám nové pánské saka, obleky,
kabáty značky OP Prostějov. Cena
1 500 Kč. Tel.: 728 271 010
Prodám 3 směnky. Za 35%.
Tel.:732 274 087

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena
550 Kč/plm. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953

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.

Dne 15. prosince 2013
by se dožil 80 let
pan Josef HAMPL
z Horního Štěpánova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají děti s rodinami.i.

Dne 8. prosince 2013
by se dožil 80. let
pan Arnošt KOHUT.
Dne 10. prosince 2013
uplyne 15 let od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 7. prosince 2013
by se dožila 83 let
paní Zdeňka ANTLOVÁ
z Prostějova
a dne 29. prosince 2013
si vzpomeneme
5. výročí jejího úmrtí.
Vzpomíná manžel
a synové s rodinami.

Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.

Děkujeme všem, kteří
se přišli rozloučit s paní
Marií NAVRÁTILOVOU
z Kralic na Hané.
Děkujeme pohřební
službě p. Václávkové
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.
Dne 14. prosince 2013
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní

Dne 5. prosince 2013
uplynulo 20 let od úmrtí
našeho milovaného
tatínka a dědečka
pana Josefa ZAHÁLKY.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Kdo v srdcích zůstal,
jako by nikdy nezemřel.
Utichlo srdce, zůstal jen žal
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

VZPOMEŇTE NA
ZESNULÉ

Koupím kamna na tuhá paliva Petry,
televizi, kamna na 10 kg lahev PB
Pohoda, dveře. 608 539 783
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

„Vše šlo podle plánu“

Olomouc, Prostějov/jim - S absolutní
spokojeností se mohl za podzimní částí
ohlížet sekretář Olomouckého krajského fotbalového svazu Jiří Lužný.
Podařilo se totiž odehrát vše podle
předsezónního rozpisu a žádné výrazné
komplikace se nevyskytly.
„Vše šlo podle plánu, nebylo ani tolik neodehraných zápasů. Počasí nám
vyšlo perfektně a stihli jsme i dvě jarní
předehrávky. Navíc změna uspořádání
soutěží přinesla atraktivitu a derby
přitáhla divácký zájem, i mančafty si to
pochvalují,“ potěšil Lužného jak průběh
podzimu, tak důsledky letních přesunů
klubů mezi jednotlivými skupinami I.A
a I.B třídy.
Prakticky jedinou potíž tak způsobila
Konice odhlášením svého „béčka“ z I.A
třídy. „Co mám informace, tak nikdo další
o podobném kroku neuvažuje. Z mého
pohledu měli na krajský přebor a I.A třídu
málo hráčů a dalo se předpokládat, že to

nebudou zvládat. Vše pravidelně konzultujeme před začátkem sezony, ale je to na
oddílu,“ zmínil krajský sekretář.
Svaz se tak již v létě ptal, zda klub tak
vysokou soutěž zvládne. „Představitelé
Konice nám řekli, že ano, ale pak přijdou
zranění a vyloučení a těžko dáte dohromady ‘áčko’, ‘béčko’ i dorost. Jsou tak
prvním sestupujícím,“ dodal.
U mládeže se letos premiérově nehraje
krajský přebor mladšího dorostu a nejvyšší
dorostenecká soutěž tak čítá čtrnáct celků,
jinak se toho příliš nezměnilo. „Podařilo
se nám najít optimální počet týmů, problémem je pouze severní skupina I. třídy dorostu, kde je pouze osm týmů z Jesenicka a
Šumperska,“ upozornil Jiří Lužný.
Díky sehrání všech naplánovaných kol tak
může jarní část začít podle zamýšlené termínové listiny, to znamená v případě krajského přeboru o víkendu 22. a 23. března,
u zbylých krajských mužských soutěží
o dva víkendy později.

„Tlačí nás pouze Pohár České pošty“

Prodám zánovní, zdravotní, polohovací postel s hrazdou (na kolečkách). Můžu prodat i nafukovací
matraci proti proleženinám. Světle hnědá barva - ořech. Prostějov.
Tel.: 720 994 479

KOUPÍM

Jiří Lužný:

Pavel Peřina:

Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.

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
Prodám palivové dřevo, měkké
i tvrdé, štípané, metrové. Doprava
zdarma. Tel.: 774 174 182
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vzpomeneme
30. výročí úmrtí mého
z Klenovic.
manželka, syn Josef
s rodinou, dcera Marcela
s rodinou a syn Roman
s rodinou.

A PŘIPOMEŇTE JE
ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
tel.: 582 333 433
široká nabídka rámečků
POSLEDNÍ ČÍSLO
LETOŠNÍHO ROKU
VYCHÁZÍ 30. PROSINCE!

Dne 15. prosince 2013
vzpomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila
paní Milada PÍRKOVÁ.
Stále vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami.

e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

POUZE 750 Kč
Platí jen
do 13. prosince

JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU
UŠETŘÍTE...
nalistujte stranu 21

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

Prostějov/jim - S optimismem a pozitivní náladou se mohl ohlížet za podzimní částí sekretář Okresního fotbalového
svazu Prostějov Pavel Peřina. Díky
počasí se nemuselo odkládat žádné kolo
a nepodařilo se odehrát pouze po dvou
duelech II. a III. třídy. Kontumace se
dotkla pouze zápasů čtyř mužských
a jednoho žákovského utkání, velkou
radost mu udělalo i celkově minimum
práce pro disciplinární komisi.
„Oproti minulému roku ubylo vyloučení
a v posledních čtyřech kolech nebylo snad
žádné. Někdy to sice bylo vyhrocené,
ale ne tolik, je to dobrou vizitkou klubů.
Pouze v Pivíně došlo k jedné situaci, ale
pořadatelé ihned zakročili a postarali se
a obě strany se zachovaly zodpovědně,“
připomněl Peřina propíchnutá kola u vozu
hlavního rozhodčího s tím, že komise
udělila nejnižší trest, jaký mohla.
První polovina ročníku se podle Peřiny
odvíjela víceméně standardně a nebylo
nutné řešit žádný vážný problém. „Podzim
byl trochu delší, ale je to dáno šestnácti
účastníky a nedostatkem náhradních
termínů na jaře. Ještě počátkem dubna
nemusejí být terény někde regulérní a
nechtěli jsme to kvůli zaměstnanosti hráčů
hrát v týdnu,“ vysvětlil hned sedmnáct
odehraných kol ve „dvojce“ a „trojce“.

Ke kontumaci svaz sáhl jen při duelech
Ivaň – Biskupice, Kladky – Ivaň, Protivanov „B“ – Tvorovice, Brodek u Konice –
Bedihošť a žáků Kostelce s Dobromilicemi. „Jednou hosté nepřijeli, dvakrát zbylo
soupeři málo hráčů, dvakrát neoprávněně
nastoupil hráč. Nebylo v tom ale nic
úmyslného, jen průkazky ještě nebyly hotové,“ zdůvodnil to Peřina.
Během podzimu pak doznal změn okresní
přebor dorostu i mladších přípravek, v obou
případech se jednalo o reakci na odhlášení
se jednoho z družstev. „Po losu přípravek
odstoupilo FKM Konice, u dorostu pak
v průběhu soutěže Vrahovice. To znamenalo svolání oddílů, které jednohlasně schválily novým systém,“ připomněl sekretář
doplnění základní části o nadstavbu.
Největší starostí s nejasným vyústěním
je tak okresní kolo národního poháru, do
něhož se i přes hodnotné ceny přihlásilo
pouze osm mužstev. „Zatím se to bohužel
nechytlo, v okolí je o to daleko vyšší zájem.
Berou to tam jako přípravu s možností
postoupit do krajského i republikového
kola, tady si možná okresní kluby řekly, že
narazí na někoho, jemuž nemohou konkurovat,“ podotkl s tím, že za zvážení stojí
vyloženě okresní kolo s tím, že mužstva
z krajských soutěží by se zapojila až do
pokročilejší fáze.

Mladším přípravkám
kralovalo „eskáčko“

Němčice nad Hanou/jim - Osmička
výběrů složená z fotbalistů narozených
v roce 2005 a později si dala dostaveníčko v Němčicích nad Hanou. V nedávno
otevřené hale se nejlépe vedlo týmu
1.SK Prostějov, jenž všechny své zápasy
vyhrál, včetně toho finálového nad Hanou Prostějov. Třetí skončily Určice, jež
v boji o bronz zdolaly Nezamyslice.
Pořadatelé z Komise mládeže při Okresním fotbalovém svazu (OFS) Prostějov rozdělily okteto účastníků do dvou
čtyřčlenných skupin. Skupině „A“ neochvějně vládlo družstvo 1.SK Prostějov.
To si poradilo s týmy Němčic, Olšan i Určic a bez ztráty bodu i obdržené branky obsadilo první místo. Druhým semifinalistou
se staly Určice, které po bezgólové remízy
s Olšany zdolaly Němčice a jedinou branku dostaly od 1.SK.
Vítězem „béčka“ se stala prostějovská
Haná, ale až tak suverénní nebyla. Proti

Individuální ocenění:

Konečná tabulka:
1. TJ Haná Prostějov 3 2 1 0
2. TJ Haná Nezamyslice 3 1 2 0
3. TJ Sokol Mostkovice 3 1 1 1
4. TJ Sokol Čechovice 3 0 0 3

Nejlepší střelec: Michal Procházka
(TJ Sokol Určice) 5 branek
Nejlepší brankář:
Pavel Mazur (TJ Sokol Olšany)

Skupina „A“
1.SK Prostějov - Němčice 4:0, Určice
- Olšany 0:0, Němčice - Určice 0:6,
Olšany - 1.SK Prostějov 0:5, Olšany Němčice 0:0, 1.SK Prostějov - Určice
1:0.

Konečná tabulka:
1. 1.SK Prostějov
3 3 0 0
2. TJ Sokol Určice
3 1 1 1
3. TJ Sokol Olšany 3 0 2 1
4. FK Němčice nad H. 3 0 1 2

10:0
6:1
0:5
0:10

Čechovicím sice byli její hráči jako utržení
z řetězu a nasázeli soupeři hned deset branek, proti Mostkovicím se ale Haná musela
spokojit s mnohem skromnějším výsledkem 1:0 a s Nezamyslicemi se rozešla bez
branek. Právě Nezamysličtí postoupili do
finálových bojů z druhé pozice. Rozhodla o
tom nejen již zmíněná remíza s Hanou, ale
také bezgólový výsledek s Mostkovicemi.
Po odehrání obou skupin došlo na souboje o konečné umístění. V duelu o sedmé
místo nakonec rozhodovaly až pokutové
kopy, po nichž byli šťastnější Čechovičtí,
v duelu o páté místo vyzráli hráči Mostkovic na Olšany.
Navlas stejnými výsledky skončila i obě
semifinále, souboj Hané Prostějov s Určicemi opět dospěl až do penalt, „eskáčko“ pak zdolalo Nezamyslice 2:0. Bitva
o bronz vyzněla lépe pro Určice, v čistě
prostějovském finále pak v Němčicích
uspěli fotbalisté 1.SK Prostějov.

9
4
2
1

Skupina „B“:
Haná Prostějov - Čechovice 10:1,
Nezamyslice - Mostkovice 0:0, Čechovice - Nezamyslice 0:4, Mostkovice - Haná Prostějov 0:1, Mostkovice - Čechovice 5:0, Haná Prostějov
- Nezamyslice 0:0.

11:1
4:0
5:1
1:19

7
5
4
0

O 7. místo:
Němčice - Čechovice 1:2 na penalty.
O 5. místo:
Olšany - Mostkovice 0:2.
Semifinále:
1.SK Prostějov - Nezamyslice 2:0,
Haná Prostějov - Určice 2:1 na penalty.
O 3. místo:
Nezamyslice - Určice 0:3.
Finále:
1.SK Prostějov - Haná Prostějov 5:0.

Konečné pořadí turnaje:
1. 1.SK Prostějov
2. Haná Prostějov
3. TJ Sokol Určice
4. TJ Haná Nezamyslice
5. TJ Sokol Mostkovice
6. Sokol Olšany
7. TJ Sokol Čechovice
8. FK Němčice nad Hanou

Tenis
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Nejvyšší soutěž smíšených družstev se koná i letos znovu v předvánočním čase. Je to naposledy?

KVALITA HRÁČŮ ZATÍM ZŮSTÁVÁ

Ani v letošním roce nechybí v tenisovém kalendáři závěrečný podnik sezony, kterým se v posledních letech pravidelně stala Extraliga smíšených družstev. Prestižní týmový podnik se rozběhne už během tohoto týdne, konkrétně
v pátek 13. prosince a vyvrcholí příští čtvrtek 20. prosince. Po organizačním
i sportovním úspěchu z předchozích let zachovala divácky populární soutěž jak svůj předvánoční termín, tak hrací systém se základními skupinami,
semifinálovými grupami a závěrečným finále. Největší favorit TK Agrofert
Prostějov pak věří, že zachována bude rovněž výsledková tradice v podobě
dalšího triumfu hanácké bašty bílého sportu, čímž by byl završen doslova
ZLATÝ ROK PROSTĚJOVSKÉHO TENISU. Všech pět předchozích triumfů
v mládežnických kategoriích totiž shodně získal TK Agrofert. A nic na tom
prozatím nemění ani skutečnost, že klání přišlo o generálního partnera, čímž
se výrazně snížila celková dotace...
Prostějov/lv, pk
Jedna ze dvou semifinálových
skupin se bude hrát v prostějovské
hale, v níž se uskuteční také finálové utkání. Největším favoritem
na titul je přitom opět domácí TK
Agrofert Prostějov, loňský vítěz.
Na dvorcích se představí většina

tenistů z domácí špičky a také řada
atraktivních hráčů ze zahraničí.
Problémem celého klání se stává
snížená dotace. Zatímco loni se
hrálo o čtyři miliony korun,
letos to bude výrazně méně.
Týmy si mezi sebou rozdělí
„pouze“ osm set tisíc korun.
„Nepodařilo se nám prodloužit

smlouvu s Českou spořitelnou.
Došlo ke změně titulárního partnera, kterým je společnost Bonver. To se projevilo ve snížení
dotace. Přesto kvalita jednotlivých týmů zůstává podle předběžných soupisek vysoká. Byli
bychom rádi, kdyby opět šlo
o nejlepší týmovou soutěž na

přiblížil herní plán šampionátu
prezident Asociace extraligových
klubů Petr Huťka.
Řada týmů využila možnost
angažovat kvalitní zahraniční
posily a o český týmový titul tak
budou usilovat například Chorvat
Ivan Dodig (33. hráč světového
žebříčku ATP), Uzbek Denis Istomin (45.), Poláci Michal Przysicezny (69.) a Lukasz Kubot (72.),
Němec Benjamin Becker (71.),
Nizozemec Igor Sijsling (79) či
Rakušanka Yvonne Mausburgerová (49.) a Švýcarka Stefanie
Voegele (50.)..
Papírově nejsilnější sestavu bude
mít ale letos znovu obhájce z Prostějova, kterému sice bude chybět kmenové duo Petra Kvitová
a Lucie Šafářová, i tak bude největším kandidátem zlatých medailí. V sestavě bude světová „pětka“
Agniezska Radwaňská, lídrem
mužské sestavy pak jako každý
rok Tomáš Berdych, na konci

Jdem na to. Před novináře předstoupili za prostějovský klub nehrající kapitán Jiří Novák (první zleva), šéf Miroslav Černošek a PR
manažer Tomáš Cibulec
Foto: www.tkplus.cz
světě jako v loňském roce,“ prohlásil na úterní tiskové konferenci Tomáš Ostarek, jednatel pořadatelské firmy Marin Sports.
Program extraligy kopíruje model
z minulých sezon. Základní skupiny se hrají od 13. do 15. prosince
v Milovicích a Liberci. Vítězové
postoupí do semifinálových sku-

pin, které hostí Prostějov a Přerov.
„Do semifinálových skupin byly
podle loňského pořadí nasazené
družstva TK Agrofert Prostějov,
pražské Sparty, 1. ČLTK Praha
a Přerova. K nim budou přiřazená nejúspěšnější družstva
základních skupin a vítězové semifinálové části si zahrají o titul,“

ují
U soupeřů host
k
Hojda, Pavláse
i Konečný
roku 2013 sedmý hráč světa. Po
jeho boku se představí další již
tradiční členové sestavy - Philips
Kohlschreiber z Německa (22.),
Ital Seppi (25.), Fin Nieminen
(39.) či Němec Mayer (40.). Chybět nemůžou ani čeští daviscupoví reprezentanti Jiří Veselý a Jan
Hájek. Ženou část TK Agrofert
dotvoří vedle Radwaňské dvojčata Plíškovy, které zahlásily přestup
z pražského I.ČLTK, prostějovská
odchovankyně Petra Cetkovská a
dvě naděje Smitková a Krejčíková.
„Určitě uděláme maximum, abychom byli opět úspěšní,“ řekl jeden
z kapitánů TK Agrofert Jiří Novák.
Vstup na všechny zápasy bude
také v letošním roce volný.

Něco z hráčských soupisek účastníků Bonver Tenisové extraligy 2013
I. ČLTK Praha
Muži: Gregor Zemlja (Slovinsko), Jan Mertl, Jan Hernych, Miloš Mečíř (Slovensko), Adrian Sikora, Roman
Jebavý, Robin Staněk
Ženy: Anna Schmiedlová
(Slovensko), Lucie Hradecká,
Michaela Krajiceková (Nizozemsko), Kateřina Kramperová, Iveta Benešová

TK Precheza Přerov
Muži: Denis Istomin (Uzbekistán), Igor Sijsling (Nizozemsko), Marius Copil (Rumunsko), Adam Pavlásek,
Rudolf Siwy, Dominik Hrbatý (Slovensko)
Ženy: Yvonne Mausburgerová (Švýcarsko), Renata
Voráčová, Pernila Mendesová, Tereza Hladíková

TK LASVIT
Muži: Peter Gojowczyk, Cedrik-Marcel Stebe (oba
Německo), Jan Minář, Daniel Lustig, David Škoch
Ženy: Petra Martičová (Chorvatsko), Alexandra
Panovová (Rusko), Sandra Záhlavová
INZERCE

TK Sparta Praha
Muži: Ivan Dodig (Chorvatsko), Radek Štěpánek,
Lukáš Rosol, Dominik Thiem, Michal Konečný, Ivo
Minář, Marek Michalička,
Lukáš Dlouhý
Ženy: Klára Zakopalová,
Barbora Záhlavová-Strýcová, Kateřina Siniaková

LTK Liberec
Muži: Michal Przysiezny
(Polsko), Benjamin Becker
(Německo), Michal Schmid,
Jan Kunčík, Lubomír Majšajdr
Ženy: Stefanie Voegelová
(Švýcarsko), Patricia Mayr-Achleitnerová (Rakousko)

TK Spartak Jihlava
Muži: Matthias Bachinger (Rakousko), František
Čermák, Robin Bulant, Leoš Friedl
Ženy: Stephanie Gaconová Foretzová (Francie),
Iveta Gerlová

LTC Pardubice
Muži: Andrej Martin (Slovensko), Uladzimir Ignatik
(Bělorusko), Franko Škugor
(Chorvatsko), Jakub Lustyk,
David Novák, Martin Vacek
Ženy: Andrea Mitu (Rumunsko), Masa Zeč-Peskiričová (Slovinsko), Zuzana
Skočdopolová-Zálabská,
Petra Hynková.

TCF PURUM
Mariánské Lázně
Muži: Libor Salaba, Tomáš
Papík, František Polánka,
Stanislav Česal, Michal Holenda, Jaroslav Levinský
Ženy: Jesika Malečková, Nikola Nováčková, Nelly Jandová

TK NERIDÉ
Muži: Lukasz Kubot (Polsko), Jaroslav Pospíšil, Simone Boleli (Itálie), Karol Beck
(Slovensko), Dušan Lojda,
Tomáš Zíb
Ženy: Sofia Arvidssonová
(Švédsko), Eva Birnerová,
Kateřina Vaňková

Bonver Tenisová extraliga 2013
Liberec:

Milovice:

16.12. Utkání o 9. místo

13.12. Mariánské Lázně - Pardubice
14.12. Liberec - Pardubice
15.12. Liberec - Mariánské Lázně

Milovice:

Prostějov:

13.12. Neridé - Lasvit
14.12. Lasvit - Jihlava
15.12. Neridé - Jihlava

16.12. Sparta - Prostějov
17.12. Sparta - vítěz skupiny Liberecc
18.12. Prostějov - vítěz skupiny Liberec
rec

Přerov:

Finále (Prostějov):

16.12. Přerov - I. ČLTK Praha
17.12 Přerov - vítěz skupiny Milovice
a
18.12. vítěz skupiny Milovice - I. ČLTK Praha

19.12. vítěz skupiny Prostějov
- vítěz skupiny Přerov

TK Agrofert chce získat

další mistrovský titul

Prostějov/lv - Ještě jednu oslavu
na konci roku. S jednoznačným
cílem půjdou do extraligy smíšených družstev tenisté TK Agrofert
Prostějov. Tím je celkové vítězství.
Největší oporou bude Tomáš Berdych, jedničkou mezi ženami je
Polka Agniezska Radwaňská.
„Ke konci roku jsme velice pečlivě
zvažovali projekty roku 2014 a 2015.
Došli jsme k závěru, že tlak na nové
prvky v přípravě dospělých hráčů,
je takový, že se chtějí připravovat
v teple, což u nás není možné. My
proto letos naposledy vrhneme
všechny síly a prostředky k tomu,
abychom zvítězili v extralize,“ prohlásil sportovní Manažer Miroslav
Černošek, který dlouhodobě stojí za
úspěchy prostějovského tenisu.
Oproti původní soupisce bude
v sestavě chybět Petra Kvitová
a Lucie Šafářová. Obě se připravují na novou sezonu v zámoří
a manažer Černošek je nechtěl nutit
k přeletu do České republiky kvůli
extralize. „Třeba u Petry jsem cítil,
že kdybych na ni tlačil, přijede. Ale
my potřebujeme, aby se vrátila na
pozice, na kterých již před časem
byla. Nutit ji, aby přerušila přípravu, mi přišlo absurdní,“ objasnil
situaci kolem kmenových hráček
prostějovského klubu M. Černošek.
S největší pravděpodobností se
hvězdná sestava s jednoznačně
mistrovskými ambicemi sejde naposledy.

SOUPISKA TK AGROFERT PROSTĚJOV
MUŽI:
Tomáš BERDYCH
Philips KOHLSCHREIBER
Andrea SEPPI
Jarkko NIEMINEN
Florian MAYER
Jiří VESELÝ
Jan HÁJEK

Česká republika
Německo
Itálie
Finsko
Německo
Česká republika
Česká republika

Agniezska RADWAŇSKÁ
Karolína PLÍŠKOVÁ
Kristýna PLÍŠKOVÁ
Petra CETKOVSKÁ
Tereza SMITKOVÁ
Barbora KREJČÍKOVÁ

Polsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

7. ATP
22. ATP
25. ATP
39. ATP
40. ATP
85. ATP
106. ATP

ŽENY

Hodně bude záležet na tom, v jakém
modelu se bude hrát týmová soutěž
v příštích letech. Přednost zřejmě
dostanou především mladí hráči.
„To ale neznamená, že bychom nemohli získat další medaile. Uvidíme, co bude za rok,“ dodal manažer.
Prostějovskou sestavu povede
v zápasech kapitánské trio Jaroslav Navrátil, Jiří Novák a David
Koryza. Společně se budou snažit
do každého zápasu nasadit odpovída-

5. WTA
71. WTA
129. WTA
138. WTA
210. WTA
342. WTA

jící tým, který bude na konci soutěže
oslavovat zlaté medaile. „Stejně jako
v minulém roce se budeme radit po
každém odehraném zápase. Koho nasadit do následujícího utkání, kdo třeba dostane pauzu. To vše pochopitelně může ovlivnit momentální forma
a třeba zdravotní stav. Soupisku ale
máme širokou, takže si se vším určitě poradíme. Víme, že se od družstva
očekává vítězství a chceme tento náš
úkol splnit,“ řekl Jiří Novák.

Fotbal Extra - 2. díl
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. prosince 2013

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

a další...

Fotbalové ohlédnutí

Celkem šestnáct fotbalových víkendů včetně několika
vložených střed se podařilo téměř bez komplikací odehrát, hráči, trenéři, funkcionáři i diváci tak mají před sebou
několikaměsíční pauzu, kterou si mohou vyplnit čtením
Večerníku. 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. Minulý týden se uskutečnilo úvodní
ohlédnutí za mužskými soutěžemi, nyní dostává stejný prostor mládež a poté přijde na řadu podrobnější
náhled do jednotlivých soutěží. To znamená, že se
dostane nejen na 1. SK Prostějov, úspěšného divizního
nováčka z Určic, ale i krajský přebor v podání Kralic na
Hané a Konice. Poté se dočkají rovněž fanoušci Klenovic
na Hané, Čechovic a Hané Prostějov v I. A třídě a osmička
regionálních zástupců v I. B třídě, po nich přijdou ke slovu
i zástupci v soutěžích pořádaných Okresním fotbalovým
svazem Prostějov.
Texty: Jiří Možný

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

V TOMTO TÝDNU
Platí j since JEŠTĚ
UŠETŘÍTE...
. pro nalistujte stranu 12
3
1
o
d

volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
PODZIMNÍ TABULKY MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA U19

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

Mužstvo
SK Hranice
FC Hlučín
MFK Vítkovice
SK HS Kroměříž
1.SK Prostějov
1.SC Znojmo FK
RSM Hodonín
1. HFK Olomouc
MFK Vyškov
MSK Břeclav
FC Slovan Havlíčkův Brod
SK Líšeň
FK Fotbal Třinec
FC Sparta Brno

Z V
14 11
14 10
14 10
14 8
14 8
14 8
14 7
14 6
14 6
14 6
14 3
14 2
14 1
14 1

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

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

S
35:18
42:11
37:17
40:27
34:19
32:23
24:23
22:20
24:31
18:27
21:30
12:26
9:32
11:57

B
34
31
31
26
25
24
22
20
20
20
12
9
5
4

+/(13)
(10)
(10)
(5)
(4)
(3)
(1)
(-1)
(-1)
(-1)
(-9)
(-12)
(-16)
(-17)

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA U17:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mužstvo
FC Vysočina Jihlava
FC Baník Ostrava
SK Sigma Olomouc
1.SK Prostějov
FC Fastav Zlín
FC Zbrojovka Brno
MFK OKD Karviná
1.FC Slovácko
SFC Opava
FC Hlučín
1.HFK Olomouc
FK Fotbal Třinec
MFK Frýdek-Místek
MFK Vyškov
SK HS Kroměříž
MSK Břeclav
RSM Hodonín
1.SC Znojmo FK

Z
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
15
14
12
11
10
9
9
9
8
8
7
5
6
3
3
3
2
1

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

P
0
2
2
6
6
4
4
7
6
8
6
9
11
13
13
13
12
13

S
54:14
77:24
51:20
45:25
60:27
48:19
47:29
50:31
46:31
39:42
27:33
18:34
24:48
13:53
22:70
14:72
16:50
16:45

B
47
43
39
33
31
31
31
28
27
25
25
18
18
10
10
10
9
6

+/(23)
(16)
(15)
(9)
(7)
(4)
(7)
(1)
(0)
(-2)
(1)
(-9)
(-9)
(-17)
(-14)
(-14)
(-15)
(-21)

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA U16:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mužstvo
SK Sigma Olomouc
FC Zbrojovka Brno
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
MFK OKD Karviná
FC Vysočina Jihlava
FC Hlučín
FC Fastav Zlín
Slezský FC Opava
1.HFK Olomouc
1.SC Znojmo FK
FK Fotbal Třinec
Městský FK Frýdek-Místek
MFK Vyškov
RSM Hodonín
SK Horácká Slavia Kroměříž
1.SK Prostějov
MSK Břeclav

Z
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
16
16
14
11
11
11
11
10
6
6
6
5
5
5
4
3
2
0

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

P
0
1
3
4
4
6
6
5
8
8
9
8
12
12
12
13
14
17

S
74:10
90:10
82:20
75:18
62:29
47:26
51:34
43:21
32:41
18:51
21:43
26:32
33:71
19:58
17:63
13:56
23:57
8:94

B
49
48
42
35
35
33
33
32
21
21
20
19
15
15
13
10
7
0

+/(25)
(21)
(15)
(8)
(11)
(9)
(6)
(8)
(-6)
(-3)
(-7)
(-8)
(-12)
(-12)
(-11)
(-14)
(-17)
(-24)

sport @ vecernikpv.cz
sport@

okénko k mládeži

www.vecernikpv.cz

„Eskáčku“, Čechovicím, Určicím, Němčicím i Pivínu roste silná mládež
Kopaná na Prostějovsku se nemusí bát při pohledu na tabulky o svou budoucnost

Fotbalovým centrem okresu je 1.SK
Prostějov, které si do svých řad
dokáže získat ty nejtalentovanější
regionální hráče ve svých věkových
kategoriích. I díky tomuto kroku
jsou tak jeho výběry konkurenceschopné i v nejvyšších domácích
soutěžích, stejně tak ale platí, že
úspěšná družstva se mohou utvořit i v jiných klubech. Dokazují to
žáci a dorostenci Čechovic, dorostenci Protivanova, Němčic i Určic, na okresní úrovni se nejlépe profilují
j mládežníci z Pivína.

Weissera s tím, že někteří hráči si již
během podzimní části mohli vyzkoušet
přípravu s třetiligovým „áčkem“.
I mladší dorostenci 1.SK Prostějov
nastupují v moravskoslezské lize, v jejich případě jde ale o nejvyšší domácí
soutěž. Lépe se vedlo starším, kteří sice
ani jednou neremizovali, zato však hned
jedenáctkrát zvítězili. Nestačili pouze na
vedoucí trojici Vysočina Jihlava, Baník
Ostrava, Sigma Olomouc a dále na
Hodonín, 1.HFK Olomouc a Karvinou.
Hráči 1.SK dokázali zvítězit i třikrát za
sebou, mimo jiné v přestřelce 5:4 nad
Opavou, 4:0 nad Slováckem a Hlučínem
či 9:0 nad Břeclaví. Do jara tak půjdou
ze čtvrtého místa s dvoubodovým náskokem na trojici pronásledovatelů, třetí
Sigma pak má náskok šesti bodů.
Šestnáctka se zatím pohybuje na
sedmnáctém místě, za ní je pouze
bezbodová Břeclav. Trojice Pavel
Kubíček, Tomáš Vincourek a Josef Moštěk dovedla tým k výhrám
2:0 nad Hodonínem a 6:0 nad
Břeclaví, sedmý bod přinesla remíza
2:2 s 1.HFK Olomouc. Šestnáctá
Kroměříž je ale vzdálená jen o tři
body, nedaleko před ní se nacházejí
i Hodonín, Vyškov a Frýdek-Místek.
„V mladším dorostu jde primárně
o hráče, jak se zlepšují, a o tým, jak je na
tom herně. Dílčím úspěchem je i postup do semifinále Memoriálu Vlastislava Marečka, pro který byly klíčové
výsledky sedmnáctky,“ doplnil Weisser. I díky tomu přijeli na Hanou rovněž
Bohemians Praha, dalším zpestřením
byl přátelák s Duklou Praha.
A na fotbalové bonbónky se mohou
mladí hráči 1.SK těšit i po Novém roce.
„V sobotu 1. března se venku utkáme
se Spartou Praha, v neděli 9. března
se pak doma střetneme s Viktorkou
Plzeň,“
Plzeň, prozradil Radim Weisser.

Moravskoslezská
dorostenecká liga:
„Eskáčko“ dvakrát na špici

POUZE
750
Kč
n
e

608 706 148

Sumář podzimní části
sezony 2013 - 2014

Jeden výběr staršího dorostu
a
dvě
družstva
mladších
dorostenců vyslal do letošní sezony oddíl 1.SK Prostějov. Devatenáctka se stejně jako „A“-tým
pohybuje v horní polovině tabulky
a téměř atakuje medailové pozice,
sedmnáctce se vede velice podobně
a přezimuje na čtvrtém místě,
naopak šestnáctka zatím marně
vyhlíží lepší výsledky a aktuálně je
se sedmi body předposlední.
Starší dorostenci pod vedením
trenérů Radima Weissera s Michalem Kalvachem a vedoucího
družstva Rostislavem Čechem
dokázali ve druhé nejvyšší domácí
soutěži osmkrát vyhrát a disponují
výrazně kladným skóre. Nevyšel jim
pouze úvod ročníku, když v úvodních
šesti kolech prohráli s Havlíčkovým
Brodem, Kroměříží, Znojmem
i 1.HFK Olomouc, ve zbylých osmi
duelech byl nad síly „eskáčka“ už
pouze výběr Vítkovic. Z pěti porážek
pak byli hned čtyři o jednu branku.
„Cílem je výchova mladých hráčů
a doplnění mladé energie do klubu,
k tomu ještě pomoci vzestupu regionální kopané. Z loňského výběru lze
jmenovat Fládra, Rusa, Machálka,
jimž se daří, chtěli bychom na ně
navázat dalšími,“ zmínil vedoucí
Sportovního centra mládeže Radim
Weisser.
Jím vedenému mančaftu se podařilo
porazit vedoucí Hranice 6:3 i zvítězit
u druhého Hlučína 1:0, čtyři a více
branek dostaly kromě Hranic rovněž
celky Sparty Brno, Břeclavi, Třince
a Havlíčkova Brodu.
„Tabulka je pro nás příjemným povzbuzením. Některá utkání se nám povedla více, některá méně, ale doma jsme
hráli to, co bychom chtěli. Snažili jsme
se o aktivní přístup v útočné i obranné
fázi a diváci se měli na co dívat,“ těšilo

Moravskoslezská
žákovská liga:

Nejvíce se daří U14 a U13
Koncový ročník má na starosti vedoucí Sportovního střediska mládeže Tomáš Gross a patnáctka se
zatím pohybuje v polovině tabulky.
Šestnáct bodů za pět výher a jednu
remízu dává naději rovněž na posun
o kousek výš, Znojmo s Přerovem
jsou na tom totiž lépe jen o tři body.
Výš to už ale asi nepůjde, šestý Zlín
má totiž po podzimu jedenáctibodový náskok na Prostějov.
Žákům 1.SK se příliš nepovedl úvod
ročníku, prvních sedm utkání jim přineslo
jen jednu výhru a jednu remízu, společně
s nimi pak porážky od Přerova, Slovácka,
Jihlavy, Zbrojovky Brno a Znojma.

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
MFK Vyškov
1.FC Slovácko
FC Sparta Brno
FC Vysočina Jihlava
FC Fastav Zlín
1.SC Znojmo FK
1.FC Viktorie Přerov
1.SK Prostějov
SK HS Kroměříž
FC Slovan Havlíčkův Brod
SK Líšeň
RSM Hodonín
FC Velké Meziříčí
MSK Břeclav

Z V
14 14
14 10
13 9
14 9
14 9
13 8
14 6
14 6
14 5
14 5
14 4
14 2
14 1
14 2
14 1

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

P
0
2
1
2
3
5
7
7
8
8
9
9
8
11
11

S
86:10
40:16
61:16
38:13
39:22
36:18
24:35
22:35
25:32
15:42
20:33
16:38
9:41
15:58
17:54

B
42
32
30
30
29
24
19
19
16
16
13
9
8
7
5

+/(24)
(8)
(9)
(6)
(8)
(3)
(-2)
(-2)
(-8)
(-2)
(-8)
(-9)
(-10)
(-14)
(-16)

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
1.SC Znojmo FK
1. SK Prostějov
FC Fastav Zlín
FC Velké Meziříčí
FC Vysočina Jihlava
FC Sparta Brno
SK HS Kroměříž
MSK Břeclav
SK Líšeň
FC Slovan Havlíčkův Brod
MFK Vyškov
1.FC Viktorie Přerov
RSM Hodonín

Z
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
14
12
11
10
10
8
7
6
4
4
4
2
1
0
0

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

P
0
1
3
3
2
5
5
6
8
8
9
8
11
11
13

S
101:8
88:15
34:18
89:17
47:20
48:37
38:27
34:43
35:49
31:77
27:36
21:67
11:63
3:74
15:71

B
42
36
33
31
31
25
23
20
14
14
13
10
5
3
1

+/(24)
(15)
(12)
(7)
(10)
(4)
(2)
(-4)
(-4)
(-7)
(-5)
(-11)
(-19)
(-18)
(-17)

Druhá polovina již ale byla lepší a výhry
se pravidelně střídaly s porážkami.
Prostějovská patnáctka si tak poradila
5:0 s Velkým Meziříčím, 5:2 s Havlíčkovým Brodem, 3:0 s Kroměříží
a Břeclaví, stejně tak ovšem nestačila
na Spartu Brno, Zlín a Vyškov. Jasným
suverénem tabulky je brněnská Zbrojovka, která ještě neztratila ani bod,
naopak poslední Břeclav jich získala
pouze pět.
Čtrnáctce se vede o poznání lépe.
„dvoutisícovky“ vedou společně Tomáš
Gross s Petrem Langrem a mladíci dokazují i letos, že patří k tomu nejlepšímu
na Moravě. Zbrojovka Brno je sice
nedostižná pro všechny, druhé Slovácko,
třetí Znojmo i čtvrtý Zlín ovšem mají jen
neopatrný náskok a cesta na pódium tak
stále není uzavřena.
Vstup do sezony měli hráči 1.SK velice
podařený a Přerov, Hodonín i Líšeň zdolali s celkovým skóre 34:0, poté ovšem
přišli těžší soupeři a čtyři utkání bez
výhry. Závěrečná sedmička duelů ale
opět byla čistě vítězná, největší příděl –
10:1 – schytala Břeclav.
Sedm branek inkasovaly rovněž celky
Velkého Meziříčí, Zlína a Vyškova,
šest Sparta Brno a pět Havlíčkův Brod.
V souhrnu to tak znamená, že hranice
sta nastřílených branek brzy padne,
aktuálně k ní chybí jen dvanáct zásahů.
Třináctka je zatím nejúspěšnějším
žákovským výběrem. Ze čtrnácti
střetnutí jich dokázala hned dvanáct
vyhrát, mladíci z „eskáčka“ neuspěli jen
proti vedoucí Zbrojovce Brno a v těsném
souboji ani druhému brněnskému týmu
– Spartě. Starší z mladších žáků si
naopak poradili s Přerovem, Slováckem
či Zlínem a prvních pět i závěrečných
pět podzimních utkání se jim podařilo
dovést do vítězného konce.
Pavel Musil s Vlastimilem Pazderou
si mohou pochvalovat i skutečnost,
že právě jejich výběr dostal nejméně
branek ze všech, hned šestkrát pak
soupeři nasázel dvouciferný počet gólů.
Nejmladší žáci – tedy výběr U12 –
vedení Pavlem Musilem, Stanislavem
Šmídem a Jiřím Krestou starším se zatím nacházejí v lepší polovině tabulky.
Pětadvacet bodů jim dává naději i na
ještě lepší pozici, neboť Hodonín je
vzdálen na dva body a Zlín jen na tři.
Naopak níže postavené celky mají na
Prostějov alespoň čtyřbodové manko.
Na čele je opět Zbrojovka Brno, poslední Kroměříž na ni ztrácí plných
dvaačtyřicet bodů, protože zatím ani
jednou nebodovala.
Prostějovský tým dokázal za čtrnáct utkání dospět k osmi výhrám a jednomu
nerozhodnému výsledku, ten se zrodil
ve Zlíně. Na podzim se mohli mladíci
1.SK cítit jako na houpačce. Nejprve

zdolali Přerov, Hodonín a Líšeň, poté
třikrát prohráli, aby zase dvakrát vyhráli. Po prohře se Spartou Brno následovaly čtyři utkání bez porážky, na úplný
závěr ale byl lepší Havlíčkův Brod.

Krajský přebor
dorostu:
Čechovice s Určicemi válí
Nově hned čtveřice regionálních
mančaftů reprezentuje Prostějovsko
v nejvyšší krajské dorostenecké
soutěži. K Čechovicím a Konici
přibylo duo Určice-Kostelec na Hané
a zejména prvnímu z nich se úvodní
polovina vydařila.

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
1.SK Prostějov
FC Fastav Zlín
1.FC Slovácko
RSM Hodonín
FC Vysočina Jihlava
1.SC Znojmo FK
1.FC Viktorie Přerov
FC Sparta Brno
FC Slovan Havlíčkův Brod
FC Velké Meziříčí
MFK Vyškov
SK HS Kroměříž
SK Líšeň
MSK Břeclav

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

Na vedoucím místě přezimují dlouhé
měsíce hráči Šternberku, ovšem jen
bod ztráty na ně mají čechovické
naděje. Čechovičtí se sice prakticky celý
podzim pohybovali na vedoucí pozici,
když mimo jiné doma zdolali Šternberk
6:1, právě porážka od stejného týmu
v závěrečném kole je ale stála vedení.
Se sedmdesáti brankami jsou
Čechovice nicméně nejlépe střílejícím
družstvem, podle tabulky pravdy jsou
pak dokonce aktuální první. Pomohla
jim k tomu série hned jedenácti výher,
kterou ohraničily porážky s Určicemi
a Šternberkem. Do té doby nejlepší regionální tým soutěže například zdolal
Opatovice 11:3, Nové Sady a Litovel
7:2, Konici 5:2.
Hned za Čechovicemi se momentálně
nacházejí Určice. Jeden z mnoha
nováčků vede pořadí zbytku startovního pole, když je o skóre před
Hlubočkami, na vedoucí duo ovšem
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10
10
8
8
8
7
6
6
5
4
2
1
0

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

S
P
0 261:55
2 113:54
2 156:75
4 146:96
3 125:71
5
113:86
6 113:137
6 107:85
8 139:124
8
95:111
8 121:100
9
71:113
12 60:145
13 33:136
14 36:301
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6
3
0

+/(22)
(12)
(8)
(9)
(9)
(4)
(3)
(1)
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(-3)
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MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U12:

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
FC Vysočina Jihlava
FC Sparta Brno
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
RSM Hodonín
1.SK Prostějov
1.FC Viktorie Přerov
SK Líšeň
FC Velké Meziříčí
FC Slovan Havlíčkův Brod
1.SC Znojmo FK
MFK Vyškov
MSK Břeclav
SK HS Kroměříž

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

jsou na druhém místě i ve venkovní
bilanci. V souhrnu to tak znamená,
že Němčicím patří druhá pozice,
Protivanovu pátá a Čechovicím „B“
sedmá.
Vedoucí pozice zatím patří ofenzivně
nabitým Želatovicím. Šestasedmdesát
branek nemá konkurenci, přesto
není náskok nijak výrazný, prakticky
vlastně žádný. Želatovice totiž kromě
jedenácti výher remizovaly v Brodku
u Přerova a prohrály s Chomoutovem,
před Němčicemi jsou tak pouze díky
lepšímu poměru branek.
Němčice dokázaly úvodních dvanáct kol vyhrát, když mimo jiné
naložily osm gólů Šternberku „B“
a sedm Tovačovu, dokázaly si po-

Úspěšní. Dorostenecký výběr Čechovic prohrál na podzim pouze dvakrát a patří mu druhé místo v krajském přeboru.
Foto: www.fotbalcechovice.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U13:

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

ztrácí devět a deset bodů. Dvaadvacet
obdržených branek značí třetí nejlepší
defenzivu, zařídila to zejména druhá
polovina podzimu.
V té první prohráli Určičtí hned
třikrát v řadě, po utkání osmého
kola ve Šternberku ale přišlo hned
sedm výher. Naprázdno tak postupně
vyšly Nové Sady, Velký Týnec,
Konice, Opatovice, Černovír, Litovel
i Kostelec. A těchto sedm střetnutí
přineslo souhrnné skóre 21:3.
Uprostřed tabulky se po patnácti
kolech nachází Kostelce na Hané.
S mírně kladným skóre, ale mírně
negativní bilancí v tabulce pravdy
dokázali hráči TJ FC zdolat Určice,
Konici, Černovír, Litovel a Velké
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2
2
3
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9
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S
364:35
289:65
223:90
233:90
204:101
164:132
149:106
123:108
112:125
197:217
110:166
52:288
69:277
60:309
46:286
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Losiny, uhráli remízu s Novými
Sady, Nemilany a Přerovem, nestačili
naopak na Šternberk či Čechovice.
Nevede se zatím naopak Konici. Hráči
Sokola sice stejně jako Kostelec hned
pětkrát zvítězili, ke zdolání Litovle,
Nemilan, Přerova, Velkého Týnce
a Nových Sadů ovšem přidali pouze
jeden nerozhodný výsledek – remízu
2:2 s Velkými Losinami. Venku to sice
nebylo špatné a šest bodů ze sedmi
duelů znamená sedmou nejlepší bilanci,
doma už to ale tak slavné nebylo a deset
bodů se odrazilo v desátém místě..

I. třída dorostu,
skupina „B“:
Němčice vyzývají lídra
Nesmírně zajímavá je pro regionální fanoušky i nižší krajská dorostenecká soutěž. Protivanov s Němčicemi jsou na prvním a druhém místě v tabulce doma, Němčice

radit i s Náměští, Brodkem, Horními Moštěnicemi, Chomoutovem,
Protivanovem, Doloplazy, Černovírem, Lipníkem, Hustopečemi a Čechovicemi. Jediné ztráty se udály až s Želatovicemi a v odvetě s Náměští, díky
výhře v Brodku, ale byla rozlučka
s podzimem tříbodová.
Mezi nejlepšími se pohybuje i protivanovská mládež a vděčí za to zejména představení na svém trávníku.
Doma totiž dokázali tamější dorostenci zdolat Černovír, Hustopeče,
Brodek,
Šternberk,
Náměšť,
Tovačov i Lipník a jediné zakolísání
se objevilo jen s Želatovicemi. Jednadvacet bodů a skóre 44:19 je ale
meta, přes niž se zatím doma nikdo
nedostal.
Venku už to tak slavné nebylo, ale
sedm přivezených bodů přispělo, že je
z toho zatím pátá pozice s minimálním
mankem na čtvrté Doloplazy i třetí
Chomoutov.
Do horní poloviny tabulky se vešly
rovněž sedmé Čechovice „B“, při

Mužstvo
FK Šternberk
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Určice
FK Hlubočky
FK Nemilany
TJ Slovan Černovír
FKM Opatovice-Všechovice
TJ FC Kostelec na Hané
KMK Zubr Přerov
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
Sokol Konice
TJ Sokol Velký Týnec
TJ Tatran Litovel
FK Nové Sady

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

V
13
13
10
10
8
7
6
5
5
5
5
3
2
1

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

P
1
2
5
5
6
5
6
7
7
8
9
8
12
12

S
58:21
70:26
42:22
47:40
44:35
40:20
44:47
46:43
30:28
26:50
35:52
29:43
18:61
23:64

Okresní přebor
dorostu:
Pivín ztratil jen jednou
Dorosteneckou soutěž pořádanou
Okresním fotbalovým svazem Prostějov zahájilo osm mužstev, pokračuje v ní však už jen sedm z nich.
Vrahovice se po několika kolech
rozhodly kvůli nedostatku hráčů
odhlásit, načež se kluby a svaz dohodly na tom, že po dvanácti kolech
základní části přijde na řadu ještě
nadstavba mezi vedoucí čtveřicí
a zbylou trojicí.
Nejlépe jsou na tom zatím hráči Pivína,
neuspěli pouze na půdě třetích Smržic
a jsou tak se čtyřbodovým náskokem
první. To navíc mají ještě duel právě
se Smržicemi k dobru. Nejvíce branek
sice nastřílely páté Přemyslovice, které
mezi sebou mají i nejlepšího kanonýra
Martina Havelku, ty ale inkasovaly
téměř čtyřikrát více než Pivín.
Vyrovnanou bitvu o druhé místo mezi
sebou svádějí Nezamyslice, Smržice,
Plumlov a Přemyslovice, s mírným
odstupem to zatím sledují Dobromilice. Výsledkově se zatím nedaří pouze
Držovicím, ty dosud vyhlížely body
marně.

Mladší lepší než starší
Stabilní duo Sokola Konice a Sokola Čechovice zastupuje Prostějovsko v jediné krajské soutěži
žáků. V obou kategoriích jsou
na tom lépe Čechovičtí, mezi
staršími jim patří čtvrté místo
a mezi mladšími jsou dokonce druzí, koničtí mladíci jsou pak desátí
a pátí.
Loni měla žákovská soutěž jednoho suveréna v podobě Jeseníku, letos se do
jejich pozice chce odít Sulko Zábřeh.
Ze třinácti zápasů ztratil pouze tři body
za porážku s Černovírem, prvních deset a poslední dva duely skončily jasnými výhrami Zábřehu. O tom svědčí
i jejich celkové skóre 62:8.
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(-12)
(-14)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
FC Želatovice
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Chomoutov
TJ Sokol Doloplazy
TJ Sokol Protivanov
FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Čechovice „B“
FK Brodek u Přerova
SK Náměšť na Hané
TJ Slovan Černovír „B
TJ Sokol Hustopeče
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Sokol Tovačov
FK Šternberk „B“

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

V
13
13
11
10
9
9
7
7
7
5
3
2
1
0

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

P
1
1
4
4
4
6
7
7
7
7
10
12
13
14

S
76:22
42:14
67:20
55:31
64:35
41:31
56:36
53:45
34:31
41:41
30:61
8:57
15:85
17:90
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+/(19)
(19)
(9
(7)
(4)
(6)
(1)
(-2)
(1)
(-1)
(-10)
(-17)
(-20)
(-23)

Mužstvo
SK Sulko Zábřeh
FK Jeseník
TJ Slovan Černovír
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Čechovice
FK Mohelnice
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FK Brodek u Přerova
FC Želatovice
Sokol Konice
FK Nemilany
FK Nové Sady
SK Slatinice
FK Spartak Lipník nad Bečvou

Z V
13 12
13 10
13 9
13 9
13 9
13 9
13 7
13 6
13 4
13 3
13 2
13 2
13 2
13 1
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0
2
2
1
1
0
0
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0
1
1
1
1
0

P
1
1
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3
3
4
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5
9
9
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10
10
12

S
62:8
55:10
46:18
51:14
52:16
58:24
34:31
36:35
20:50
14:56
30:63
17:59
9:62
20:58
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12
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7
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Mužstvo
FK Jeseník
TJ Sokol Čechovice
FK Mohelnice
SK Sulko Zábřeh
Sokol Konice
FC Želatovice
FK Spartak Lipník
TJ Slovan Černovír
SK Slatinice
FK Brodek u Přerova
SK Náměšť na Hané
FK Nové Sady
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FK Nemilany

Z V
13 13
13 12
13 10
13 9
13 9
13 6
13 6
13 5
13 4
13 4
13 3
13 2
13 2
13 2
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0
0
1
1
0
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0
1
1
0
0

P
0
1
2
3
4
5
7
6
9
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S
101:7
80:13
88:17
58:20
45:48
33:41
40:59
37:33
33:53
33:66
34:74
23:46
31:83
17:93
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Dvanáctku vede Kostelec
Neoficiálnímu pořadí okresní soutěže starších přípravek zatím vládne
TJ FC Kostelec na Hané. Toto
družstvo na turnajích jako jediné
překonalo hranici sta nastřílených
branek a ztratilo pouze dva body
za jednu remízu. S nepatrnou ztrátou jsou druhé Klenovice na Hané,
ty mají téměř stejnou bilanci, za
jedenáct duelů totiž prohrály jen
jednou – právě s Kostelcem.
Zbytek pole již nabral větší ztrátu
a o bronz se zatím přetahují 1.SK
Prostějov a Smržice, jen o kousek zpět
je Konice. Vyrovnaný je i střed tabulky, když Němčice, Hanou Prostějov
a Mostkovice dělí dva body, v případě
tria Čechovice, Nezamyslice a Brodku u Konice je to pouze jediný bod.
Nevedlo se pak zatím benjamínkům
Plumlova, byť dokázali nastřílet dvacet branek.

Němčice vedou těsný souboj
Podobně jako mezi staršími žáky,
i mezi těmi mladšími se na čele pere
trojice. Dlouho se zdálo, že i tady
bude kralovat družstvo Pivína, po
podzimu je ale na tom o dva body
lépe celek Němčic nad Hanou.
Němčice prohrály jen ve druhém
kole s Brodkem u Prostějova, klíčový
souboj s Pivínem pak zvládly výsledkem 1:0 a již devět utkání za sebou vyhrály. Pivín kromě porážky
od Němčic ještě o týden později
neporazil Čechovice a i přes nejlepší
skóre 72:3 zaostává o dva body.
Jen další bod zpátky je pak Brodek
u Prostějova, jenž prohrál s Pivínem
a Čechovicemi. Napínavý je i souboj
střelců, Patrika Rakáše z Brodku u
Prostějova a Jana Ježka z Pivína dělí
jjediná branka.

Okresní přebor
mladších přípravek:
1.SK obsadilo
kompletní stupně vítězů
Ročníkům 2005 1.SK Prostějov
patří první a třetí místo, o rok
mladší zástupci téhož klubu jsou
zatím druzí a čtrnáctí. Vedoucí tým
ještě neztratil ani jeden bod, druhé
„eskáčko“ pouze dvakrát prohrálo,
odehrálo ale o zápas víc, v kontaktu
je kromě „B“ týmu 1.SK i „A“-tým
Hané Prostějov.
„Ročník 2005 vedu společně s Tomášem Čepou a jsou v něm velice
kvalitní kluci, navíc máme ještě
vyhlédnuté posily. 2006 se sice
rozjížděl pomaleji, podařilo se nám ale
vyřešit trenérskou otázku a rozjeli se
dobře. I tady jsou kluci šikovní a problémy nejsou,“ potěšilo vedoucího
trenéra přípravek Tomáše Páleníka.
S nejmladšími nadějemi klubu je
tak velice spokojen, a to je navíc
ještě dalších téměř třicet kluků ve
společném výběru složeném z ročníku 2007 a 2008. „Všude jsou tři
trenéři a hodně pracujeme na jejich
zkvalitnění. Všichni mají minimálně
‘B’-licenci a funguje to na úrovni.
Nejdůležitější je jejich příprava na
žákovskou ligu, ještě chvíli potrvá,
než se z nich podaří vychovat hotové
hráče,“ doplnil k tomu.

Krajský přebor
přípravek:
„Eskáčko“ stíhá Sigmu
Šestice Sigma Olomouc, 1.SK
Prostějov, Šumperk, Přerov, 1.HFK
Olomouc a Hranice se účastní
nejvyšší soutěže přípravek. Prostějov
letos zastupují výběry 1.SK Prostějov
2003 a 2004, při součtu výsledku je na
tom zatím jen o fous lépe olomoucká
Sigma. Ta totiž prohrála jen dvakrát,
zatímco „eskáčko“ třikrát.
„Ročník 2003 je vynikající, daří se
mu herně i výsledkově. Navíc se stále
pracuje na doplnění o nejšikovnější
hráče z regionu. 2004 je sice herně
slabší, ale dost se zlepšuje a udělala
největší pokrok,“ okomentoval
podzimní vystoupení těchto dvou
družstev vedoucí trenér přípravek

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU:
+/(18)
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KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

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

Okresní přebor
starších přípravek:

Okresní přebor
mladších žáků:

Pivín se na čele přetahuje s Hanou
Trojice Pivín, Haná Prostějov a Brodek u Prostějova se přetahuje o vedoucí příčku okresního přeboru
žáků. Nejlépe je na tom zatím díky
nejaktivnějšímu skóre Pivín, ovšem
druhá Haná dosáhla stejné bilance
jedenácti vítězství a jediné porážky,
pouze má o pět jednotek horší
poměr branek. Třetí Brodek sice
vše pozoruje s mírným, ovšem jen
tříbodovým odstupem.
Pivínským se podařilo prvních šest
utkání vyhrát, když zdolali i výsledkem 8:2 Hanou. Narazili až v Brodku u Prostějova, kde těsně – 2:1 – prohráli. Zbylých pět utkání si ale utéct
nenechali a o průběžné první místo
nepřišli.

Tomáš Páleník. Jak zdůraznil, o výsledky sice zdaleka nejde, jsou ale
odrazem toho, že se daří předvádět
kvalitní hru.

Haná utrpěla jedinou ztrátu 4. září v Pivíně, první kolo a zbývajících deset zápasů už zvládla naplno a táhne
tak sérii deseti výher. Mimo jiné si
připsala výsledky 10:1 ve Hvozdu,
10:0 v Protivanově, 19:0 nad Brodkem u Konice, 15:0 nad Bedihoští
a 9:1 nad Kralicemi.
Brodku u Prostějova se jako jedinému
podařilo zdolat Pivín, po šesti výhrách
v řadě ale prohrál na Hané a následná
šňůra tří výher se pak uzavřela s Nezamyslicemi.
Titul nejlepšího střelce zatím patří
Alexandru Hangurbadžovi z Hané
Prostějov, jenž stihl již devětatřicet
branek, o čtyři zásahy zaostává pivínský František Hübl. Třetím kanonýrem podzimu je Jan Typner z Brodku u Prostějova.
j

Okresní přebor
žáků:

I. třída dorostu,
skupina „B“:

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU, SKUPINA „B“:

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

Tentokrát to ale zatím není na čele
tak jasné, druhý Jeseník ztrácí jen tři
body, čelo mají na dohled i Černovír,
Čechovice a Mohelnice. Čechovičtí
sice začali sezonu porážkou s Mohelnicí, následně ale vyhráli nad
Náměští, Konicí i Brodkem a ještě
lépe jim vyšla druhá půlka podzimu.
Posledních šest duelů znamenalo
šestnáct bodů, když ty jediné dva
ztratily Čechovice až na závěr s Černovírem.
Konice až tolik úspěšná nebyla. Venku
sice získala šest bodů za výhry v Lipníku a Velkých Losinách, doma se už
ale tolik neprosadila, porazila jen Slatinice, čtvrtý bod zařídila remíza s Nemilany.
Mladší žáci udělali ještě větší radost.
Vedoucí Jeseník sice neztratil ani bod
a jeho skóre 101:7 je impozantní, pozadu ale nezůstávají ani Čechovice.
V šestém kole sice podlehly Jeseníku
1:4, všechny zbývající střetnutí ale zvládly na jedničku a s šestatřiceti body
se tak usadily na druhé pozici.
Nemilanům nasázeli žáci Čechovic
dvanáct branek, Konici a Slatinicím deset, Lipníku devět. Celkem
nastříleli hned dvaaosmdesát gólů
a inkasovali jich jen patnáct. V bilanci
ze soupeřových hřišť jsou tak dokonce
první, disponují totiž lepším skóre než
Jeseník. Všech sedm utkání venku
tento tým vyhrál, dosáhl při tom
poměru branek 56:5.
úspěšně si vedla i Konice. Díky devíti
výhrám a jen čtyřem porážkám je
pátá, na čtvrtý Zábřeh pak ztrácí jen
jeden bod. Uprostřed sezony dokázali
Koničtí zvítězit šestkrát v řadě a hned
čtyřikrát to bylo venku, jediné bodové
ztráty nastaly s nejlepším kvartetem
krajského přeboru. Doma je tak Konice
zatím osmá,, venku ale hned čtvrtá.

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ:

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU:

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

vyrovnané bilanci sedmi výher, jedné
remízy a sedmi porážek si vypracovali výrazně aktivní skóre 56:36.
Týmusevydařilzejménakonecprvníakonec druhé čtvrtiny sezony, když v září
přišly tři výhry v řadě – nad Tovačovem,
Doloplazy i Černovírem – v první půlce
září na ně navázaly výhry 10:0 nad
Horními Moštěnicemi a 6:2 nad
Šternberkem. Lepší to bylo paradoxně
venku, devět domácích bodů totiž
doplnilo hned třináct venkovních.

+/(21)
(18)
(10)
(10)
(6)
(2)
(0)
(-4)
(-9)
(-9)
(-11)
(-14)
(-12)
(-12)


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

Mužstvo
TJ Sokol v Pivíně
TJ Haná Nezamyslice
TJ Smržice
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Přemyslovice
FC Dobromilice
TJ Sokol Držovice

Z
7
8
7
8
8
8
8

V
6
4
4
3
3
2
0

R
0
2
1
3
2
2
0

P
1
2
2
2
3
4
8

S
24:5
22:7
18:11
13:6
33:18
21:21
6:69

B
18
14
13
12
11
8
0

+/(6)
(5)
(1)
(0)
(-4)
(-1)
(12)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
9 – Havelka Martin (Sokol Přemyslovice), Makoš Josef (Sokol v
Pivíně), 7 – Bajer Dominik (Smržice), Cita Radovan (Sokol Přemyslovice), 5 – Kolařík Michal (Sokol Plumlov), 4 – Hýbl František (Sokol v
Pivíně), Jurník Lukáš (Sokol Přemyslovice), Majer Martin (Haná Nezamyslice), 3 – Blumenstein Zdeněk (FC Dobromilice), Hyžďál Roman (Sokol v Pivíně), Kratochvíl Jakub (Haná Nezamyslice), Molčík
Jakub (Sokol v Pivíně), Nezval Robert (Smržice), Selucký Dominik
(FC Dobromilice), Sochor Jiří (FC Dobromilice), Vaca Josef (Smržice), Vybíral Lukáš (Sokol Přemyslovice).

fotbalové zpravodajství
hledejte na

www.vecernikpv.cz

PODZIMNÍ TABULKY MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ:

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

Mužstvo
TJ Sokol v Pivíně
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Určice
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Plumlov
TJ FC Kostelec na Hané
FC Kralice na Hané
FC Dobromilice
TJ Sokol Protivanov
FC Hvozd
TJ Jiskra Brodek u Konice
Sokol Bedihošť

Z V
12 11
12 11
12 10
12 8
12 7
12 7
12 6
12 6
12 3
12 2
12 1
12 1
12 1

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

S
P
1 89:18
1 82:16
2 82:11
3 44:18
4 56:23
5 38:27
5 47:26
5 42:33
8 22:41
9
8:78
9 18:86
11 11:75
11 21:108

B
33
33
30
25
22
21
19
19
10
7
5
3
3

+/(12)
(18)
(12)
(4)
(4)
(3)
(-2)
(-2)
(-5)
(-8)
(10)
(15)
(15)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
39 – Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov), 35 – Hýbl František
(Sokol v Pivíně), 27 – Typner Jan (Sokol Brodek u PV), 24 – Porupka
Jakub (Haná Nezamyslice), 16 – Dračka Jaroslav (Sokol Brodek u PV),
15 – Ondrák Jakub (Sokol v Pivíně), 14 – Halouzka Ondřej (Sokol Určice), 13 – Přecechtěl Oldřich (FC Dobromilice), Rakáš Patrik (Sokol
Brodek u PV), 12 – Bartoník Martin (Sokol v Pivíně), Halenka Daniel
(Haná Prostějov), Krejčí František (FC Hvozd), 11 – Grulich Lukáš
(FC Kostelec na Hané), 10 – Hruban Dominik (FC Kostelec na Hané),
Tomek Jan (Haná Prostějov), Trunečka Petr (Sokol Plumlov), Špička
Zdeněk (Haná Nezamyslice).

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

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

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Přemyslovice
FC Kralice na Hané
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Určice
TJ Sokol Otaslavice
FK Výšovice
TJ Sokol Držovice

Z V
11 10
11 9
11 9
11 8
11 8
11 6
11 4
11 4
11 3
11 2
11 1
11 0

R
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0

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

S
68:10
72:3
55:11
50:11
38:22
33:28
29:28
26:39
28:39
17:56
6:67
6:114

B
30
28
27
25
24
18
13
12
9
7
3
0

+/(12)
(13)
(9)
(7)
(9)
(3)
(-5)
(-6)
(-6)
(11)
(12)
(15)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
25 – Rakáš Patrik (Sokol Brodek u PV), 24 – Ježek Jan (Sokol v
Pivíně), 20 – Kopřiva Adam (FK Němčice), 17 – Klemsa Štěpán (Sokol Přemyslovice), 14 – Rakaš Miroslav (Sokol Brodek u PV), Vrba
Stanislav (Sokol v Pivíně), 13 – Kromka Tomáš (FK Němčice), 12 –
Novák Jakub (Sokol Klenovice), Palíšek Vlastimil (FK Němčice), 11 –
Rozehnal Filip (Sokol Čechovice), 10 – Švéda Adam (Sokol v Pivíně).

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mužstvo
SK Sigma Olomouc
1.SK Prostějov
FK SAN-JV Šumperk
1.FC Viktorie Přerov
1.HFK Olomouc
SK Hranice

Z
10
10
10
10
9
9

V
8
7
6
3
3
2

R
0
0
0
0
0
0

P
2
3
4
7
6
7

S
172:92
147:130
110:121
112:120
95:143
92:122

B
24
21
18
9
9
6

+/(9)
(6)
(3)
(-6)
(-6)
(-6)

Okresní přebor starších přípravek:

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

Mužstvo
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Klenovice na Hané
1.SK Prostějov
TJ Smržice
Sokol Konice
FK Němčice nad Hanou
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Čechovice
TJ Haná Nezamyslice
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Plumlov

S
Z V R P
11 10 1 0
111:22
11 9 1 1
89:37
11 7 1 3
71:32
11 7 1 3
55:35
11 6 1 4
66:41
11 5 1 5
66:51
11 4 3 4
53:40
11 4 2 5
53:53
11 3 2 6 37:52 11
11 3 1 7 29:79 10
11 1 0 10 23:114
11 0 0 11 20:117

+/B
31 (13) (15)
28
(13)
22
(1)
22
(10)
19 (10) (4)
16 (4)
(4)
15 (-3) (2)
14 (-4) (-2)
(-4)
(-2)
(-2)
(-4)
3 (-24) (-6)
0
(-21)

Okresní přebor mladších přípravek:

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

Mužstvo
1.SK Prostějov „A“
1.SK Prostějov „C“
1.SK Prostějov „B“
TJ Haná Prostějov „A“
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Olšany u PV
TJ Sokol Určice
Sokol Konice
FC Kralice na Hané
TJ Sokol Mostkovice
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Čechovice
1.SK Prostějov „D“
TJ Haná Prostějov „B“

Z
13
14
13
14
13
14
13
13
12
14
13
14
14
14
14

V
13
12
11
10
8
8
6
6
6
5
4
3
2
1
0

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

P
0
2
1
3
3
5
6
6
6
8
8
9
11
13
14

S
185:29
207:42
149:45
136:57
125:50
112:74
87:88
75:95
72:62
101:96
75:91
69:180
27:188
54:177
18:219

B
39
36
34
33
26
25
19
19
18
16
13
11
7
3
0

Konečné tabulky podléhají schválení Sportovně-technických komisí FAČR,
Olomouckého KFS i OFS Prostějov.
Statistiky střelců: u soutěží O KFS nejsou zveřejněny; u soutěží OFS Prostějov vše schváleno STK a sekretářem p. Peřinou, přičemž u přípravek jde
o neoficiální tabulky vedené trenéry, protože svaz podle stanov nemůže vést.

Lední hokej

7
24:2

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. prosince 2013

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SHK HODONÍN

2:0

Prostějovští hokejisté zvládli dva prestižní duely, hanácké derby rozhodl v poslední minutě „Benzin“

1:0

Branky a nahrávky: 3. Belay (Švaříček), 11. Kolibár (J. Jurík), 12. D. Jurík (Coufal,
Jedlička), 16. Kryl (D. Jurík), 24. Coufal (Kryl, D. Jurík), 33. Belay (Švaříček), 51.
Jedlička (Kryl) – 8. Špok (Charvát, Kříž), 20. Špok (Kříž). Rozhodčí: Fiedler – Goňa,
Smilek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváků: 1115.

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

Jedlička, Kořínek
Švaříček, Veselý

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

Sestava SHK Hodonín
Kotvan – Rudiger, Smetana, Kulyk, Kříž, Skočovský, Špok, Kučera,
Směřička, Smetana, Pokorný, Koukal, Škorík, Kuba, Velechovský, Jurásek, Charvát, Miklík, Polesný. Trenér: Svatopluk Kosík.

2
3

0:0

HC ZUBR PŘEROV
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:2

JESTŘÁBŮM SCHÁZÍ DŮRAZ, NAHRADILO HO ŠTĚSTÍ
Seznam zraněných rozšířil Kaluža, Indra již trénuje s mužstvem

Sestava lhK jestřábi

2:1

Branky a nahrávky: 53. Kovařík (Goiš, Kudělka), 59. Kovařík (Goiš, Pala) –
27. Stejskal (Luňák, Polák), 40. Stejskal, 60. Černý (J. Jurík). Rozhodčí: Dědek
– Měkýš, Pospíšil. Vyloučení: 4:9, navíc Vlček (Přerov) a Belay (Prostějov) 2+2
minuty za hrubost. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 1980.

Sestava HC ZUBR Přerov:

Sklenář – Pala, Osina, Vlček, Tomeček, Kudělka, Janota – Blinka,
Šťastný, Goiš – Haloda, Kovařík, Kundrátek – Ditrich, Sakrajda,
Školoud – Sedlák, Brančík, Kolář. Trenér: Vladimír Kočara.

Prostějov – Návratem na domácí led se Jestřábi
opětovně dočkali i tříbodového zisku. A protože tři
dny po jasné výhře nad třetím Hodonínem zdolali
i přerovské Zubry, udrželi se díky šestibodovému
týdnu na vedoucí pozici východní skupiny druhé ligy. Proti Přerovu to ale nakonec bylo nesmírně napínavé derby, přestože Jestřábi šli opět do závěru
s dvoubrankovým náskokem...
Prostějov/jim
„Prožíval jsem to těžce, bylo to na
infarkt. V prvních dvou třetinách
jsme byli lepší, do té poslední ale
vstoupil soupeř mnohem agresivněji a pokoušet se vyrovnat. Dostali jsme se tak pod tlak, z toho
pramenily chyby a vyloučení,“
vracel se k dění v poslední třetině
hlavní kouč prostějovského týmu
Petr Zachar.
Opakovala se tak situace jako
proti Technice a Porubě, z dvoubrankového vedení nezbylo na
počátku šedesáté minuty nic. „Je
to jako přes kopírák. Zbytečné
fauly a jedno oslabení soupeř
využil. V závěru jsme se pak
dopustili hrubé chyby. Konečně
jsme ale měli štěstí, jejich brankář
špatně rozehrál a Michal Černý

dával do prázdné brány,“ vrátil
se Zachar k vítězné brance, na
níž Jestřábům namazal náhradník
za zraněného Martin Vojtka Jiří
Sklenář.
Zachar i jeho hráči ocenili
neustávající fandění početné
fanouškovské výpravy, z Prostějova se totiž do nedalekého
Přerova vydalo hned několik
autobusů. Ti si stejně jako při
prvním derby mohli vychutnat
dobytí soupeřova ledu. „Všechna
derby byla velice vyrovnaná. To
druhé jsme ztratili až v závěru
a třetí málem taky. Byli jsme dvakrát lepší, ale hraje se na góly,“
připomněl starou pravdu.
A co je hlavní příčinou toho, že
se Zubrům podařil návrat zpět do
utkání a téměř bodovali? „Chyběl
nám důraz. Snažíme se do toho

Obětavost. Proti Hodonínu hráči nic nevypustili a odměnou jim byla vysoká výhra
kluky nutit a ještě na to máme
devatenáct zápasů. S Hodonínem
jsme právě díky tomu dali góly,
teď to opět chybělo,“ povšiml si
Zachar. V sestavě mu chybí právě dva tři povahově takoví hráči,
kteří by měli svou hru postavenou
na důrazu. K personálnímu zásahu
do mužstva se ale uchýlit nehodlá.
K zásahu do kádru ho naopak přinutil zdravotní stav hráčů. Na třech

bodech proti Hodonínu se jednou
brankou podílel i Jan Kolibár,
ve druhém utkání ho ale v jedné
z obranných dvojic nahradil Marek Kaluža. Ten se ale velice brzy
zranil a jeho absence může být
podobně dlouhá jako v případě
Davida Šebka, jenž dostal sádru
před týdnem.
„Srazil se s protihráčem a došlo
k vyvrácení kolena. Půjde na od-

Foto: Jiří Možný

borné vyšetření, vypadá to ale na
vazy nebo meniskus. Víc budeme
vědět v týdnu,“ netroufal si odhadnout, jak dlouho mu dvacetiletý
bek bude scházet.
Naproti tomu blízko návratu do
sestavy je o čtyři roky starší útočník Marek Indra, jenž se postupně
zotavuje a již se zapojil do tréninku. Aktuálně je tak na pozici třináctého útočníka.

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

Kumstát, Kaluža
Polák, Malý

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

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
24. kolo: VHK Vsetín – VSK Technika Brno 1:6 (1:3, 0:1, 0:2). Branky:
12. Kajaba (Vrba L., Ambruz) – 7. Kozák (Zábranský, Čtvrtníček), 12. Bustin
(Brzobohatý, Česnek), 18. Jurča, 24. Havíř (Česnek), 43. Kozák (Zábranský,
Zapletal), 52. Kozák (Bělohlávek). Diváci: Neuvedeno * HC Orlová – HC
Bobři Valašské Meziříčí 3:4 s.n. (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0). Branky: 5. Mráz (Pavliš,
Hegegy), 16. Pavliš (Studený, Tomis.), 19. Studený (Mráz, Pavliš) – 1. Varga
(Škutchan, Varga), 1. Martiník (Matějek, Hartmann), 36. Matušenko (Kundera, Kubáč), rozh. náj. Varga. Diváci: Neuvedeno * HC Frýdek-Místek – HC
Nový Jičín 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Branky: 15. Prokop (Stránský), 17. Stránský
(Ovšák), 48. Stránský (Čintala, Ivan), 55. Ivan (Samiec), 58. Richter (Krutil) –
20. Vnenk (Macháček), 25. Kabeláč (Hanák). Diváci: 87 * HC Slezan Opava
– HC ZUBR Přerov 8:4 (4:3, 1:0, 3:1). Branky: 5. Svoboda (Polok, Vítek), 5.
Kocián (Badura, Pavelek), 16. Svoboda (Vítek), 19. Badura (Chalupa, Kocián),
38. Galvas (Šafránek), 48. Kocián (Wolf, Galvas), 49. Chalupa (Kocián, Badura), 51. Wolf (Herman) – 12. Vlček (Brančík, Ditrich), 15. Sedlák (Goiš, Vlček),
18. Sakrajda (Brančík), 49. Brančík (TS). Diváci: 680 * LHK Jestřábi Prostějov – SHK Hodonín 7:2 (4:2, 2:0, 1:0). Branky: 3. Belay (Švaříček), 11. Kolibár (J.Jurík), 12. D.Jurík (Coufal, Jedlička), 16. Kryl (D.Jurík, Coufal), 24. Coufal (Kryl, D.Jurík), 33. Belay (Švaříček), 51. Jedlička (Kryl, Jurík D.) – 8. Špok
(Charvát, Kříž), 20. Špok (Kříž). Diváci: 1115 * HC LVI Břeclav – HC RT
TORAX Poruba 3:6 (2:1, 1:3, 0:2). Branky: 6. Popolanský (Šaur, Haman),
15. Bolfík (Kučera, Šaur), 35. Blaha (Novák, Popolanský) – 3. Piják (Videlka,
Hruzík), 24. Videlka (Slavík), 30. Piják (Videlka, Zachar), 39. Vaněk (Šindelář,
Krayzel), 45. Krayzel (Peslar), 53. Vajda (Chaloupka, Wolf). Diváci: 190.
25. kolo: SHK Hodonín – HC LVI Břeclav 5:4 (0:1, 3:2, 2:1). Branky: 22.
Velechovský (Jurásek), 29. Skočovský (Miklík), 30. Vrba (Koukal), 53. Velechovský (Koukal), 60. Kříž (Pokorný) – 15. Haman (Blaha), 33. Blaha (Popolanský), 39. Piskoř (Haman), 59. Kučera (P. Kovář). Diváci: 1217 * HC ZUBR
Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Branky: 53. Kovařík
(Goiš, Kudělka), 59. Kovařík (Goiš, Pala) – 27. Stejskal (Luňák, Polák), 40.
Stejskal, 60. Černý (J.Jurák). Diváci: 1980 * HC Nový Jičín – HC Slezan Opava 6:3 (3:1, 1:0, 2:2). Branky: 1. Heža (Kacíř, Lehečka), 15. Lehečka (Heža,
Kacíř), 19. Hanák (Uhlár, Vnenk), 37. Sprušil (R.Gebauer), 54. Lehečka (Kacíř),
60. Uhlár – 10. Baďura, 53. Herman (Wolf), 53. Chalupa (Polok). Diváci: Neuvedeno * VSK Technika Brno – HC Orlová 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). Branky:
16. Benýšek (Štindl), 18. Jurča (Benýšek, Štindl), 40. Jurča (Benýšek, Látal), 45.
Čtvrtníček (Kozák, Bělohlávek), 56. Brzobohatý (Bustin) – 25. Badžo (Szajter,
Plašek). Diváci: 143 * HC RT TORAX Poruba – VHK Vsetín 4:3 (0:0, 3:2,
1:1) Branky: 23. Buček (Hruzík, Vrána), 25. Vaněk (Peslar, Kilnar), 36. Vrána
(Javín), 42. Prokop (Buček, Vrána) – 24. Kajaba (Vaněk), 39. Ševčík (Mikšovský, Kubo), 48. Žák. Diváci: 297.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 25. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
24
25

17
18
13
12
11
10
10
9
7
6
5
5

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

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

3
4
8
9
8
11
11
13
12
14
14
16

121:66
94:57
98:84
90:72
83:71
77:76
79:90
74:86
65:85
69:93
57:98
68:97

58
58
45
43
43
35
35
30
28
26
24
22

Kam příště....
26. kolo, středa 11. prosince, 18:00 hodin: HC Frýdek-Místek - HC Orlová,
HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské Meziříčí, LHK Jestřábi Prostějov
- HC Nový Jičín, HC Lvi Břeclav - HC ZUBR Přerov, VHK Vsetín - SHK
Hodonín (17:30), HC RT TORAX Poruba - VSK Technika Brno (17:00).
27. kolo, sobota 14. prosince, 17:00 hodin: HC RT TORAX Poruba - HC
Orlová, SHK Hodonín - VSK Technika Brno, HC ZUBR Přerov - VHK
Vsetín, HC Nový Jičín - HC Lvi Břeclav, HC Bobři Valašské Meziříčí LHK Jestřábi Prostějov, HC Frýdek-Místek - HC Slezan Opava.

Exkluzivní rozhovor s bývalým vynikajícím obráncem a reprezentantem

JIŘÍ VYKOUKAL: „TÝMU PROSPĚJE CO NEJVÍCE TĚŽKÝCH ZÁPASŮ“
Nový sportovní manažer Jestřábů věří ve větší prostor pro mentální přípravu

Prostějov - Jako hráč se stal dvakrát mistrem světa,
dvakrát vyhrál československou ligu i českou extraligu, dlouhé roky strávil ve Skandinávii. Od léta si Jiří
Vykoukal zvyká na trenérskou úlohu, první angažmá
získal coby mentální kouč u prostějovských Jestřábů.
S hráči tak byl původně jeden den v týdnu a vedl i trénink obránců. Od předminulého týdne se stal novým
sportovním manažerem klubu a účastní se každý týden více tréninků i jednoho zápasu.
Jiří Možný
Přišel jste jako mentální trenér a specialista na obránce,
co se vám zatím v těchto směrech podařilo?
„Zatím to hodnotím pozitivně. Jde
to pomalinku, ale pokroky tam jsou
vidět. Mentálnímu trénování bych
se teď chtěl věnovat víc, jednou
týdně na to nebylo až tolik prostoru.
Nedostatků v obraně bylo a je stále
dost, takže se spíše věnuji tomuto
a snažíme se tyto věci odstranit. Zázemí a podmínky, co tu kluci mají,
jsou na vysoké úrovni.“
Čím vás projekt tehdy nejvíce oslovil?
„Na Moravě jsem doma a v okolí
Olomouce se nikde extraliga nehraje. Přicházelo sem pár kluků, které
jsem znal, a je tu nastaven určitý cíl.
Člověk se má vždy o něco pokusit,
ať je to v extralize, první národní,
nebo druhé národní. Říkal jsem si,
že tu kluci budou mít vytvořené
perfektní podmínky a že to zkusíme a uvidíme.“
Jakou má mentální stránka
odezvu tady?
„Kluci mají veliký zájem, ale časově vše nestíhám tak, abych se
jim mohl tolik věnovat. Mrzí mě
to, protože by potřebovali více
konzultací. Těm, s nimiž jsem
mluvil, to ale pomohlo.“
Asi jste si analyzoval i nepovedené zápasy, co podle vás
zapříčinilo ztráty dvoubrankového i většího náskoku?
„Kluci chtějí hrát stále dopředu
a dávat góly, to jim člověk nemůže zazlívat. Z toho pramenily chyby, navíc se k tomu
přidala i vyloučení, kdy jsme

„Dvakrát třikrát týdně plus jeden
zápas. Všechny věci ale nechávám na hlavním trenérovi Petru
Zacharovi.
rovi. Pracuje s týmem, dělá
s nimii video rozbory, já spíše
s nimii mluvím individuálně,
když vidím něco, co by se
mělo odstranit. Když něco
zkazítee jednou na tréninku,
tak se nic neděje, ale při zápase to může být osudová chyba

„Petr Zachar je tu hlavní trenér
a má na starosti vše ohledně tréninku
i zápasu. Já jsem tady spíše na výpomoc,
konzultace a na zápasech si řídím beky“

Aby se zápasy tahaly a oni dokázali
zvládat otáčet výsledky a udržet
těsné vedení. To potřebují. Když
to řeknu škaredě, tak
když zpočátku vyhrávali o pět, šest
i deset gólů, bylo
to fajn, ale to neukazuje vnitřní
sílu týmu. Ta se
ukáže až v situacích, kdy je
nerozhodný stav

sportovní manažer a mentální trenér JIŘÍ VYKOUKAL
o rozdělení kompetencí uvnitř realizačního týmu
třeba faulovali v útočném pásmu.
Z toho jsme pak dostávali branky v závěru zápasu. Nehledě
k tomu, že jsme dostali spoustu
smolných gólů, ať to bylo v Porubě
nebo v Brně na Technice. V Porubě jsme měli jasnou převahu, šli
jsme několikrát tři na jednoho, dva
na jednoho, měli jsme samostatné
nájezdy, ale v koncovce je potřeba
být důraznější a šance proměňovat.“
Spatřoval jste tam třeba
i podcenění nebo nedůslednost?
„Podcenění určitě ne, nedůslednost taky ne. Každý jde do poslední minuty s tím, aby se vedení
ubránilo. Možná hrálo roli napětí
a stres z toho, aby se to nepokazilo, to vyvolává, že sem tam člověk
zachybuje. A místo toho, aby puk
vyhodil ze třetiny, tak trefí prvního hráče. Nebo se nepodaří vyhrát
buly, odrazí se to někomu od hokejky a spadne to do brány. Kluci
chtějí vyhrávat a zápasy dotáhnout
do vítězného konce, protože Prostějov je hokejové město a lidé na
hokej chodí. Opravdu chtějí, aby se
tu něco podařilo.“
Nyní budete mít na svou
práci více času, jak často budete s hráči?

a zápas prohrajete. Na tréninku to
ale vypadá dobře, kluci se snaží,
všichni makají.“
Jak máte rozdělené kompetence?
„Petr Zachar je tu hlavní trenér
a má na starosti vše ohledně tréninku
a zápasu, já jsem tady spíše na výpomoc, konzultace a řídím si beky
na těch zápasech, na kterých jsem.
Snažím se k nim chovat korektně,
samozřejmě sem tam jim musím
vyčinit, ale spíše se jim snažím pomoci. Jsou to pořád mladí kluci, a co
si odnesou, to je na nich.“
To rozhodující nastane až
v play off, může i to být znát
na výkonech?
„Ne, hráči berou zápasy naplno,
ale když vedou o pár gólů, tak jsou
strašně hrrr a všichni chtějí dávat
góly. Z toho pak pramení obdržené
góly. Paradoxně mi připadá, že víc
chyb během zápasu děláme doma
než venku. Ven jedou s větším respektem, hrají jednodušeji a nic
nevymýšlejí, doma se chtějí před
domácím publikem ukázat geniální
nahrávkou, povedenou akcí a sem
tam to skončí špatně.“
Co by týmu prospělo?
„Co nejvíce těžkých zápasů.

nebo se o gól prohrává či vyhrává.
Potom poznáte, jestli to dokáži
zvládnout. Za stavu 5:0 nebo 6:0
tam může hrát prakticky kdokoli.“
V sezoně to již několikrát
bylo takto na vážkách. Dokázalo tedy mužstvo svou sílu?
„Myslím si, že ji ještě neprokázalo plně. Bylo tu rychlé
nastartování sezony, kdy kluci
rychle vyhrávali, pak přišlo vystřízlivění, protože si týmy Prostějov přečetly. Přišla porážka
a kluci potřebovali zbystřit. Myslím si, že začínají být pokornější,
důslednější a ví, že sezonu tu
neprokráčejí jako nůž máslem.
Vnitřní síla se ale ještě musí projevit v plné síle.“
Kdy to přijde, právě ve vyřazovacích bojích?
„Mělo by se to projevovat na charakteru týmu, jak chce tým pracovat, jak spolupracuje v kabině i na
střídačce. A ne až v play off, to by
bylo pozdě. Musí se naučit vyhrávat
těsné zápasy už teď v základní části,
to se lousknutím prstů nebo kouzelným proutkem nezmění.“
Jak se mužstvo dokázalo
vyrovnat s některými zraněními?

„Zranění jsou součástí sportu a nepostihlo to jen nás, ale i další týmy.
Kádr je natolik široký a kvalitní, že
jsme schopni, pokud se nám nepoloží půlka mančaftu, pár lidí na určitou
dobu nahradit.“
Máte za sebou dlouhou
a úspěšnou kariéru, neuvažoval jste, že byste ještě nazul
brusle, když tu byly problémy
s obránci?
„Ne, neuvažoval jsem o tom. Nemám kondici a mám spoustu jiných
činností i starostí. Dva roky jsem
prakticky nic nedělal, takže bych
si to nelíznul, i ve druhé národní se
dokáže bruslit a kluci mají kondici.
Dlouhodobě jsem nic nedělal a není
radno si zahrávat. Člověk si může
myslet, jak dobře hokej hrál, ale tady
ve druhé lize umí hrát hokej každý.“
Chtěl byste se v budoucnu
profilovat spíše jako hlavní,
nebo mentální trenér?
„Já bych se spíše chtěl vrátit
k mentální přípravě sportovců, to
mě opravdu zajímá. Co se ale stane
v budoucnu a kam mě osud zavane,
to se uvidí.“
Pocházíte z Olomouce, vnímal jste někdy třeba i rivalitu mezi Olomoucí a Prostějovem?
„Těžko říct. V žácích i juniorech
jsme většinou hrávali s Přerovem,
což bylo takové prestižnější. A teď
vidím, že utkání Prostějova s Přerovem jsou velká derby. Ale vnímal
jsem Prostějov jako hokejové město, kde lidé na hokej chodí a mají ho rádi. Když jste ale dítě, tak to
až tak neberete a jste rádi, že si hokej
můžete zahrát. Je vám jedno, proti
komu hrajete, prostě si chcete zahrát
a dostat gumu do brány.“
Největší jméno jste si udělal
ve Spartě, která uplynulou v
sobotu oslavila 110 let, mohl jste se
oslav zúčastnit?
„Dostal jsem pozvánku, ale jelikož
jsem jel se synem na zkoušky, které dělá na jednu anglickou školu,
a mám i jiné činnosti, kterým se
potřebuji věnovat, tak jsem to musel odmítnout. Je mi to strašně líto,
musím si to brzy vykompenzovat,
abych se tam mohl zajet podívat.“

Lední hokej

Proti Hodonínu se předvedla čtvrtá formace

Prostějov/jim - Zdá se, že nejoblíbenějším soupeřem prostějovských hokejistů jsou jejich
kolegové z Hodonína. Jestřábi
ukořistili všechny tři body i ze třetího vzájemného duelu, navíc opět
zvítězili výrazným rozdílem. Na
předchozí výhry 5:0 a 6:2 navázali uprostřed minulého týdne
dalším vysokým vítězstvím 7:2,
o který se zasloužilo zejména útočné trio Viktor Coufal, David Jurík
a Martin Kryl.
Domácí začali zostra a již ve třetí
minutě uplatnil při přesilovce důraz
Belay. Nejprve sice zahrozili hosté,
když se v oslabení vydali na výlet
Kříž se Špokem, po úspěšném Kociánově zákroku ale podnikl průnik
prostějovský útočník s číslem 48
a protlačil puk za Kotvana - 1:0.
Hosté se ale přece jen dočkali. Nejaktivnější z nich Špok využil chvíle
nepozornosti v domácí defenzivě
a střelou pod břevno vyrovnal - 1:1.
Nerozhodný stav ovšem trval pouze
tři a půl minuty, pak opět udeřili domácí. To se k puku dostal Jan Kolibár a jeho nahození od modré čáry
skončilo s pomocí pravé tyče až za
brankovou čarou – 2:1. A uběhlo
pouze dalších sedmdesát sekund,
když o sobě poprvé dala vědět čtvrtá lajna. Navrátilec z prvního útoku
Viktor Coufal našel Davida Juríka,
jenž si sám před gólmanem nadvakrát poradil - 3:1. Tlak domácího
týmu neustával a odměna přišla
v podobě čtvrtého gólu z hole Kryla,
jenž se u levé tyče po nahrávce Da-

vida Juríka nemýlil - 4:1. Tříbrankový náskok již Jestřábi nepustili
a nepřipustili ani výraznější komplikace. Hostům se pouze podařilo
lehce zkorigovat, když se při Kořínkově trestu podruhé v zápasu
prosadil Špok. Kociánovi propadl
puk pod rukou, ale ani branka tři
čtvrtě minuty před koncem první
dvacetiminutovky tentokrát s prostějovskými hráči neotřásla - 4:2.
Jestřábům se totiž vydařil rovněž
nástup do prostřední části a brzy přidali uklidňující pátou branku. O ni
se zblízka postaral Viktor Coufal,
když se na ní opět podíleli i zbývající dva parťáci z útoku Martin Kryl
s Davidem Juríkem. Domácím se
poté naskytla další početní výhoda po faulu Charváta, ale Hodonín se ubránil, již za plného počtu
hráčů mohl naopak zkompletovat
svůj hattrick Špok. Po jeho bombě
z mezikruží se na chvíli rozsvítilo
i červené světlo, ale pravděpodobně
se puk odrazil hned od břevna, k čemuž dospěl hlavní rozhodčí po konzultaci s brankovým sudím.
Z gólu se tak opět těšili prostějovští
hráči i zhruba jedenáct set přítomných fanoušků. O lahůdku se posta-

ral Martin Belay, když opět dokázal
proniknout až před bránu, navíc se
mu podařil i blafák a trefit prázdnou
bránu již pro něj nebyl problém – 6:2.
Na hostech bylo znát, že je zápas příliš nebaví, ukončení tři zápasy trvající
bezbodové série se totiž jevilo krajně
nereálné. A Hodonínským nepomohla ani další přesilovka, za Kociána už
neprotlačili ani jeden kotouč.
To domácím se ještě jedna akce podařila. Na počátku jednapadesáté
minuty sevřeli soupeře do pevných
kleští a nebylo daleko k tomu, aby
si po brankovišti poskakující puk
našel cestu až do brány, o pár desítek sekund později se už dočkali.
Robert Jedlička si z pozice obránce sjel až před bránu a u levé tyče
zůstal zcela osamocen, jakmile
k němu doputovala Krylova přihrávka, zakončoval z pár decimetrů do
odkryté části svatyně – 7:2.
Na drama tak nedošlo a po dvou
zápasech, v nichž Jestřábi během poslední třetiny ztratili vždy
dvougólové vedení, se prostějovští
hokejisté opět dočkali tří bodů.
A navíc suverénním způsobem, když
s nimi hosté dokázali držet krok pouze krátce.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Výsledek hovoří hodně jasně, ale opět jsme nevstoupili nejlíp do zápasu.
Těžce jsme se rozjížděli, ale naštěstí nám zahrála čtvrtá pětka, která podala
nadstandardní výkon a zápas rozhodla. Ve druhé třetině se k nim pak přidali
i ostatní. V posledních dvou zápasech jsme přišli o vedení, ale na Sareze za
to kluci ani nemohli, to byl nešťastně odražený puk přímo do brány. Dneska
jsme i v závěru byli lepší, měli jsme šance, ale velkým problémem opět bylo
jejich proměňování. Měli jsme jich minimálně na deset dvanáct gólů.“

SVATOPLUK KOSÍK – SHK Hodonín:
„Neměli jsme na to, abychom eliminovali ofenzivní sílu Prostějova, který nám po
zásluze uštědřil dost vysokou prohru. První dvě třetiny hrál velice dobře, potom už s
vědomím vysokého náskoku hrál to, co potřeboval. My jsme bohužel odehráli normální zápas, opět se objevily individuální chyby v obraně, které vlastně rozhodly.“

HRDINOU DERBY SE STAL MICHAL ČERNÝ
VLADIMÍR KOČARA - HC ZUBR Přerov:
Přerov, Prostějov/jim - Nesmírně
napínavý průběh mělo již třetí
podzimní druholigové derby
mezi Prostějovem i Přerovem,
které bylo na programu v sobotním podvečeru. Předchozí dva
souboje došly až do prodloužení,
to stejné se málem opakovalo
i tentokrát. Domácím Zubrům se
totiž přesně minutu před koncem
podařilo srovnat, jenže poslední
slovo si o pár sekund později vzali
hostující Jestřábi. I potřetí tak
platilo, že více důvodů k radosti
mělo hostující mužstvo.
Úvod prvního derby této sezony
patřil Prostějovu, jenž se také
díky Šebkovi ujal vedení 1:0, nyní
tomu bylo jinak. Osmadvacetiletý
útočník se musí kvůli sádře ještě
několik týdnů pohybovat o berlích
a do zápasu naskočit nemohl, větší
aktivitou pak v prvních minutách
hýřili domácí. Hned po rozehře se
ke střele odhodlal Goiš, Kocián se
musel mít na pozoru i při dalších
pokusech.
Gólovku si ale i tak dříve vypracovali Jestřábi, již oholený Matouš
Venkrbec v ní ale neuspěl, stejně
jako o chvíli později při svém
dalším střeleckém pokusu. Jinak
se ale oběma týmům nedařilo
vyvarovat se nepřesností a výsledkem byla řada odpískaných zakázaných uvolnění či postavení
mimo hru, přesnost chyběla i vysílaným střelám.
Výraznou změnu nepřineslo ani
první vyloučení v zápase, Palovo
sekání Jestřábi nepotrestali, když
se k ničemu nebezpečnému prakticky nedostali. Až při plném
počtu hráčů na ledě adresoval
Luňák přihrávku Stejskalovi, jenž
stál osamocen u tyče, leč zpracování kotouče se nezdařilo.
První třetina tak branku nenabídla,
což ovšem neplatilo pro druhou
dvacetiminutovku. Venkrbec na
jedné straně ani Brančík na druhé se
ještě neprosadili, při početní výhodě
Prostějova tomu už ale bylo jinak.
Jestřábi nejprve přečkali trest
udělený Davidu Juríkovi a po
vyloučení Matěje Blinky udeřili.
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„Byl to zatím nejlepší zápas v tom, že jsme si na ledě plnili přesně to, co
zaznělo v kabině. Sehráli jsme vyrovnané utkání a myslím si, že alespoň
bod bychom si zasloužili. V závěru jsme si vytvořili obrovský tlak, zaslouženě jsme vyrovnali, ale bohužel jsme pak dostali takový gól, jaký
jsme dostali. Je to sport a takové momenty se v něm občas stávají. Hráčům
jsem za předvedenou hru a bojovnost poděkoval. “

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Myslím si, že to bylo hodně vyrovnané utkání. Ve druhé třetině jsme byli
sice čtyřikrát vyloučení, ale paradoxně jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Zbytečnými vyloučeními jsme se však v závěru dostali pod
velký tlak. Přerov přitvrdil, nám to dělalo velké problémy, ale naštěstí ten
závěr byl takový, jaký byl. “
Přerov
se sice
Př
i zprvu bbránil
á il úúspěšně,
ěš ě
pak ale po Stejskalově střele přihrál
Luňák opět nejpilnějšímu sběrateli
kanadských bodů a Vladimír Stejskal otevřel skóre – 0:1.
Domácí mohli velmi rychle
odpovědět, kotouč se pohyboval
nebezpečně blízko brankové čáry,
po konzultaci s brankovým sudím
ale hlavní rozhodčí usoudil, že ji
nepřešel. Následující minuty nabídly
spoustu zakončení na obou stranách,
ovšem podobně jako v první třetině
byla buďto nepřesná, nebo gólmani
stáli na správném místě.
V závěru druhé části se Jestřábi
nevyvarovali nečistých zákroků a
během pěti minut dostali hned tři
menší tresty. Stejskalovo hákování
napodobil o osmatřicet sekund
později Kumstát vražením na hrazení a Zubrům se naskytla dlouhá
možnost hry pěti proti třem, i nyní
ale domácí doplatili na špatně
seřízenou mušku. Aby toho pro
domácí nebylo málo, po Dubově
technickém přestupku zachytil
rozehrávku soupeře Stejskal a po
gólu v přesilovce uspěl také v oslabení – 0:2.
Do třetí třetiny tak Přerovští nastoupili s úsilím dosáhnout co nejdříve
na kontaktní branku a posléze i vyrovnat. Jako první se o to pokusil
Zdeněk Sedlák, ale z brankoviště
na Kociána nevyzrál. Poté dvakrát
v rychlém sledu usedl na trestnou
lavici Jiří Polák a Jestřábi byli opět
ve čtyřech. Opakovala se stále stejná
písnička, domácím byla brána malá,
hosté navíc uplatnili i trochu důrazu.
Ke zdramatizování ale stejně došlo.
Jestřábi i o obdrženou branku koledovali, a ta také přesně sedm
minut před koncem přišla. Dvě

trestnéé minuty
Pavla
i
l Kumstáta
á se
již chýlily ke konci, když Goišovu
vyraženou střelu, poslal do šibenice
Lubomír Kovařík – 1:2.
Domácí to povzbudilo na cestě
za vyrovnáním, a brzy se opět
několikrát dostali k nebezpečnému
zakončení. Blizoučko byl zejména
Šťastný, jenž tečoval přihrávku od
svého spoluhráče těsně vedle volné
brány. Klid do hostujících řad mohl
vnést Frank Kučera, jenž se po
zisku puku vydal do samostatného
nájezdu, neuspěl však.
Přišel tak trest. Přerovský kouč
Vladimír Kočara si vzal oddechový čas a poslal na led šest bruslařů
bez brankáře. Napoprvé si ještě
Kocián poradil, po dalším buly
v útočném pásmu již ale Zubři
opět díky Kovaříkovi skórovali.
Dvacetiletý zlínský odchovanec,
jenž v loňské sezoně stihl i dva
starty právě za Prostějov, se
nejlépe zorientoval na brankovišti
a také on se stal dvougólovým.
Nebylo to ale vše. Slabší chvilku
si vybrala domácí defenziva, když
přerovský brankář zajel za bránu
a přihrál obránci, jenž o puk ihned
přišel. A po přihrávce Juraje Juríka
se devětačtyřicet sekund před koncem stal hrdinou Michal Černý,
když poslal kotouč potřetí do
přerovské brány. A teď už to byla
branka rozdílová.
Zubři se ještě jednou pokusili
o srovnání při power play, dokázali už ale jen vybojovat útočné pásmo. Víc než dvě plus dvě minuty
za hrubost pro hrdinu předchozího
derby Tomáše Vlčka a stejný trest
pro Martina Belaye už v závěru
nezískali a odstup mezi oběma
rivaly se zvýšil na třiadvacet bodů.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
OUZE
PLATÍ POSINCE
R
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JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU
UŠETŘÍTE...

JEN 750 Kč

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

Ve středu se do Prostějova vrátí Aleš Flašar!

Prostějov/jim - Ve svém třináctém domácím utkání sezony
přivítají prostějovští hokejisté
ve středu 11. prosince od 18.00
hodin hráče Nového Jičína. Těm
aktuálně patří desátá pozice
v druholigové tabulce, jejich
čtyřbodová ztráta na osmý
Vsetín je stejně velká jako na
poslední Orlovou.
Novému Jičínu se venku zatím
příliš nedaří. Z dvanácti pokusů
vytěžili jen devět bodů, což znamená aktuálně nejhorší bilanci. Ty
se zrodily za výhry 4:1 na Technice
Brno, 4:1 v Orlové a 5:4 na nájezdy
v Opavě, devátý bod vzešel z
porážky na nájezdy v Břeclavi.
Vedení oddílu zatím vystoupení

„áčka“ příliš radosti nedělalo, na
počátku prosince tak sáhlo k výměně
realizačního týmu. David Handl se
přesunul na pozici mládežnického
kouče a skončil i jeho asistent Bohumír Polášek, novým hlavním
trenérem se stal Jestřábům dobře
známý Aleš Flašar.
Vítěz extraligy s Olomoucí, kde se
jako hráč setkal mimo jiné s Michalem Černým, si k sobě vybral
Radomíra Grimma a po úvodní
porážce 5:2 s Frýdkem-Místkem
se v sobotu poprvé dočkali. Na led
Nového Jičína dorazila Opava a podruhé v sezoně odešla s prázdnou.
Domácím se vydařila hned úvodní
třetina a náskok 3:1 již nepustili.
Hosté sice díky přesilovkám

téměř vyrovnali, ale v závěru ještě
dvakrát inkasovali a Nový Jičín tak
zvítězil 6:3.
Gólmanskou jedničkou mužstva
je Lukáš Šrámek, jenž zatím
marně atakuje devadesátiprocentní
úspěšnost zásahů. V útoku se zatím
nejvíce daří Martinu Kabeláči, jenž
k jedenácti brankám přidal i šest
asistencí a vede produktivitu týmu.
V získávání kanadských bodů mu
nejvíce konkurují Pavel Hanák, Petr
Macháček a Michal Chvostek, nikdo další nedosáhl ani na deset bodů.
V prvních dvou vzájemných střetFoto: lhkjestrabi.cz
nutích naplno bodovali Jestřábi,
doma i venku vyhráli 4:2. Nejprve se druhém případě se oba týmy dlouho
jim podařilo velice rychle otočit stav přetahovaly a hráči Prostějova ro0:1 na 4:1 a vedení už neztratili, ve zhodli až v závěrečné třetině.

V sobotu na Valašsko, „Valmez“ ale drží vítěznou sérii
Prostějov/jim - Úvodních deset
kol druholigové soutěže valašskomeziříčským Bobrům nevyšlo a
pouze jednou se radovali z výhry.
Poté se ale do zápasů naplno zahryzli a vyústěním toho je čtyřzápasová vítězná série a nynější
posun z posledního místa.
Bobři se v uplynulých dnech a týdnech vydali na malý „trip“ a jejich
cesta byla vždy vítězná. Na domácí výhru nad Hodonínem 3:2 totiž
navázala venkovní vítězství 2:1
v Přerově, 3:1 v Novém Jičíně a
naposledy 4:3 na nájezdy v Orlové. Zajímavostí je, že v tomto

utkání rozhodl až dvaadvacátý
samostatný nájezd v pořadí.
Právě proti prostějovským Jestřábům se Valaši v sobotu 14. prosince
od 17.00 hodin poprvé po třech týdnech představí doma, na vlastním
ledě zatím mají bilanci tří výher
v normální hrací době a dvou v prodloužení či na nájezdy. Těchto třináct bodů hráči „Valmezu“ získali
proti Frýdku-Místku, Přerovu, Novému Jičínu, Břeclavi a Hodonínu.
S Prostějovem ale zatím Bobři
vyhlížejí
bodovou
potravu
marně. Při prvním střetnutí
ve Valašském Meziříčí z toho

byla vysoká výhra hostí 8:2,
o níž se zasloužilo hned sedm
různých střelců, na prostějovském ledě pak po větším dramatu zvítězili domácí 5:3. Hosté
sice tehdy i s pomocí Zdeňka
Novosada po první třetině vedli,
domácí ale díky využitým přesilovkám i gólům do šatny otočili
a stav 4:2 již nepustili.
V bráně kryje záda svým spoluhráčům bývalý prostějovský
gólman Jiří Slovák, v obraně
zatím odehrál téměř všechny duely Michal Tomiga a ve třinácti
zápasech nechyběl ani další hráč

aktuálně hostující z Prostějova
– útočník Tomáš Stráněl. Z kádru Jestřábů naopak Viktor Coufal
sbíral loni body coby hráč Valašského Meziříčí, celkem tehdy
nastřádal dvanáct branek a čtrnáct
asistencí.
Nyní střílení branek spočívá zejména na pětici Miroslav Varga,
David Varga, Ondřej Kubáč, Martin Varga a Ondřej Martiník, zbylí
útočníci zatím získali maximálně
pět kanadských bodů. Z obránců se podobně vede Janu Hečovi
a Werneru Hartmannovi, zbylí zadáci mají od nuly do dvou bodů.

Viktor Coufal si zápas proti Hodonínu užíval a těšil se z formy

„S klukama jsme si sedli. Ale domnívám se, že máme ještě lepší
mužstvo, jen je potřeba trochu víc zapracovat na obranné fázi“
Prostějov/jim – Jednou brankou
a jednou asistencí se Viktor Coufal podílel na jednoznačné výhře
prostějovských hokejistů nad
Hodonínem. Jihomoravského soka porazila především právě jeho útočná řada, není tak divu,
že měl spoustu důvodů k radosti. Jednak si kmenový hráč
Prostějova polepšil na šestnáct
kanadských bodů v sezoně, jednak se jeho tým opět naladil na
vítěznou notu.
„Po dlouhé době jsem s dnešním
zápasem spokojen. Naše lajna dala
čtyři góly a celkově Hodonín nic
nepředvedl. Přišlo mi, že hned od
počátku zápasu byli zakřiknutí
a pod tlakem. Z toho pramenilo
sedm našich gólů,“ usmíval se
čtyřiadvacetiletý útočník.
Prostějovský výběr nasázel „Drtičům“ již osmnáct branek, zdá se
tak, že jde o oblíbeného protivníka
Jestřábů. „Asi jo. Jsou hodně zranitelní v obraně a skóre odpovídá
tomu, jakou mají obranu. Nám
svědčí týmy, které hrají otevřený
hokej a snaží se do koncovky, potom tam vznikají mezírky a náš
tým dokáže tyto nedostatky v obraně zužitkovat,“ porovnával.
Při zranění Vladimíra Stejskala
odehrál tři duely v elitní a pro

všechny soupeře nebezpečné formaci, za tuto dobu přidal na své konto celkem tři asistence. „Hrálo se mi
tam dobře. S Matoušem Venkrbcem
i Lukášem Luňákem jsme hráli už
v Olomouci v juniorce a spolupráce
to byla velice příjemná. Jsou to
skvělí borci na ledě,“ užíval si to.
A negativně se neprojevil ani
jeho přesun sestavou z prvního
do čtvrtého útoku. „Je to paradox.
Nějak jsme si ale s kluky sedli,
možná se od čtvrté lajny podvědomě
tolik nečeká. A my jsme si dovolili.
Byli jsme v pohybu a jsem rád za
to, že to tak dopadlo,“ ohlížel se za
povedeným vystoupením.
Jestřábům se tak podařilo zapomenout na předešlé duely s Porubou
a Technikou Brno, které dospěly
až do nezvládnutých samostatných nájezdů. „V Porubě to bylo
už vabank, oni hráli power play
a nějak ten gól v poslední minutě
dali. Nájezdy už byla loterie
a Seidler je jel dobře. Hranice
mezi úspěchem a neúspěchem je
velice tenká,“ připomněl známou
pravdu.
Tato zaváhání ale znamenala, že se
již déle než týden drží bok po boku
na vedoucí pozici prostějovští hokejisté a právě Poruba. „Domnívám
se, že máme lepší mužstvo, jen je

vytáhl se. Viktor Coufal gólem a přihrávkou výrazně přispěl k výhře nad rivalem z Hodonína.
Foto: Jiří Možný
potřeba trochu víc zapracovat na
obranné fázi. Naopak Poruba to má
zmáklé a hraje z obrany. Nedostávají moc gólů, mají nejméně
obdržených branek ze všech a hraje se proti nim těžko,“ vypozoroval
olomoucký odchovanec, jenž si zahrál rovněž ve Šternberku, Přerově
a Valašském Meziříčí.
Rozdíl mezi prvním a druhým
týmem druhé ligy je pouze ve

skóre i po víkendovém derby, na
něž se Coufal těšil již delší dobu.
„Vždycky je to vyhecované. Je to
na Hané trošku svátek a doufám, že
z Přerova dovezeme tři body. Co
jsem se dozvěděl, tak Přerov prohrál
v Opavě vysokým výsledkem,
možná budou tímto demotivovaní,
věřím v úspěch,“ povídal ve středu
večer. A jak ukázal sobotní výsledek,
přání se mu vyplnilo.

Martin Špok: „Nedalo se čekat, že bychom si odvezli vítězství“
Prostějov - Je nejproduktivnějším neprostějovanem
ve východní skupině druhé ligy a o svých ofenzivních
kvalitách přesvědčil i na Hané. Sedmadvacetiletý útočník Martin Špok se proti Jestřábům postaral o oba góly
svého mužstva a osobní konto rozšířil již na osmnáct
zásahů, ani to však Hodonínu na bodový zisk nestačilo.
„Drtiči“ tak neuspěli ani ve třetím vzájemném duelu sezony, počtvrté v řadě navíc nevybojovali ani bod.
Jiří Možný

očekávání. Už máme
nějakou šňůru proher,
pořád je to ale půlka
sezonyy a až o tolik nejde. Čekají nás
těžší soupeři a nemohli
jsme čekat, že Prostějov
přejedeme. Musíme se
vyvarovat chyb, děláme
stále individuální chyby, z
nich plynou i ty systémové
é

Jaká je celkově v mužstvu
atmosféra, když i přes
porážky jste stále třetí?
„V hlavách to je, neděláme z toho
ale žádné extra závěry. Je to sice čtvrtá porážka, ale s vedoucím Prostějovem. Tedy výjimečný zápas a nedalo se čekat, že bychom si odvezli
vítězství. Chtěli jsme to odehrát se
ctí, což se nám podařilo. Musíme
se ale chytnout, teď máme derby
s Břeclaví, což také bude velice

Byl zápas s Prostějovem
podobný těm
m předchozím, v nichž jste nebodovali?
odovali?
„Prohrávali jsme, což většinu
zápasů provázelo, ale podobný
vývoj to nemělo. Prostějov je
zcela jiný soupeř nežž ti, s nimiž
jsme hráli. Tušili jsme,
e, že tu musíme začít ze zabezpečené
čené obrany,
ale brzy jsme prohrávali
ávali 4:1. To
se nám hodně nepodařilo.
ařilo. Věděli „Věděli jsme, že Prostějov má první třetiny
jsme, že Prostějov má první třetiny
dobré, a chtěli jsme sii to pohlídat. dobré, a chtěli jsme si to pohlídat. Bohužel na
Bohužel na nás vlétli,
tli, napadali
nás, měli jsme problémy
blémy zpra- nás vlétli, napadali nás, měli jsme problémy
covat puk, rozehrát, chyběl
y nám
zpracovat puk, rozehrát, chyběl nám pohyb“
pohyb. Čekali jsme, co s námi
udělají, a dostali jsme
me čtyři góly hodonínský kanonýr MARTIN ŠPOK
v první třetině. Sice to pak bylo o nepovedeném
nástupu do utkání
p
4:2, ale bohužel jsme dostali pátý
a šestý gól a už si to pohlídali. Byl
to tedy úplně jiný průběh
ůběh zápasu,
ale se stejným koncem.“
m.“
těžký zápas. Derby
Zdálo se, jako
ko by to
nemá
favoriod vás bylo
ta, což Břeclav
a dostáváme góly.
mdlejší, bez enerdokázala výhrou
To nás sráží. Dohánět
gie?
u nás.
á Musíme
M í jít
každý
kdyžž prohráváte
k ždý zápas,
á
kd
h á át
„Je fakt, že nemáme
postupně od každého
1:0 nebo 2:0, je těžké navíc,
dobré období, máme na sobě když jedete na horkou půdu tréninku a v zápase to nějak zvrátit.“
deku.... Možná ale zbytečně na sebe do Prostějova. Asi to v hlavách
I nyní se vám podařilo
vytváříme tlak, protože jsme stále bylo a už při nástupu na led jsme
skórovat, jak jste spokotřetí, což je nad naše předsezónní prohrávali 1:0.“
jen se svými výkony?

„To je sice pěkné, ale byl bych rád,
kdyby se to projevilo na výsledcích
mančaftu. Jsem rád, že jsem dal dva
góly, ale když prohrajeme 7:2, je to
úplně jedno. Body jsme tady nechali, ztrácíme je. Osobní výkony jsou
pro mě ale příjemným překvapením,
nečekal jsem to. Raději bych ovšem
byl, kdybychom uspěli týmově a trochu se odtrhli od středu tabulky.“
Říkáte, že třetí místo
nad plán, na co jste si
pomýšleli?
„Dva roky jsme východní skupinu
nehráli, ale z dřívějška ví
vím, že je
mnohem lepší než skupi
skupin Střed.
Nevěděli jsme, do čeho jdeme,
jen to, že každý zápas bude
bud těžký.
Navíc nám ke konkurenc
konkurenci odešel
nejlepší hráč Vladimír Stejskal,
takže jsme spíše oslabili, než posílili. Máme naopak hodonínské
hod
juniory, kteří se zapracovávají.
Je
zapracov
to takové přelomové období,
kdy
obd
starší hráči odešli a přichází
mladší generace. Nejde
tak
Ne
očekávat, že budem
budeme hrát
nějaký top. Bylo by dobré, kdybychom skončili
do čtvrtého míst
místa a začínali play off doma,
ale nedávali jsme si
extrémní cíle.
cíl Je za
námi ale jen
je půlka
sezony a za deset zápasů
záp můžeme
být
že

Foto: Jiří Možný
osmí. Pokud to dále půjde takovou
šňůrou jako teď, tak budeme padat
dolů.“

Basketbal

Basketbalisté Prostějova zvládli uplynulý týden jen napolovic

55 BC FARFALLINO KOLÍN
78 ORLI PROSTĚJOV

VEČERNÍ LOUČENÍ
PŘED
SVÁTKY
OSLADÍ
VÁNOČNÍ
PUNČ
S Opavou hrají Orli v sobotu pozdě večer

poločas: 28:40
čtvrtiny: 14:18,14:22, 19:19, 8:19
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

40/15:44/23
5:8
18/10:12/8
29:37

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

16:18
19:21
8:12
18:19

Rozhodčí: Matějek, Kučerová, Jeřáb.
Diváci: 480.

Sestava a body BC Kolín:
Mitchell Ashton 12, Zuzák Stanislav 11, Field Richard 10, Machač David 7,
Sýkora Martin 5, Holý Petr 4, Lewis Jeremy Matthew 3, Ličartovský Štefan
3, Horák Ladislav 0, Jiránek Pavel 0

Sestava a body Prostějova:
Bratčenk
nkkov
ov Voj
o těch 144
Marko Room
maan
an
13
Švrdlík Kaamil
13
K hout
Ko
ut Ond
n řeej 10
Slezzákk Pavvel
e
1100

Neččas
čas Radekk
ča
Boohaačí
č k Jaarroomír
Pandul
Pa
nddua
ula Du
ul
Duša
šan
Krrat
a ochvílíl Jan
a
Polášekk RRuudo
Po
uddoolff

76
80

Trenér: Zbyněk Choleva
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„Bude se hrát docela pozdě,
přesto věříme, že si fanoušci
najdou cestu do haly. Pro každého držitele vstupenky bude
připravený také vánoční punč.
Hlavně ale věřím, že je zahřeje náš výkon,“ zve příznivce

s úsměvem na letošní domácí
derniéru Ivan Pospíšil, předseda
prostějovských Orlů.
Po tomto utkání čeká všechny
týmy krátká přestávka. A jelikož si Orli zápas dvacátého
kola Mattoni NBL proti Nymburku předehrávali na začátku
listopadu, půjdou do mistrov-

ského zápasu až 29. prosince.
Tomu se uzpůsobí také tréninkový program.
„Po Opavě ještě budeme nějakou
dobu trénovat, pak hráči dostanou kratší volno v období svátků.
Hned po nich se ale opět sejdou v
hale. Ještě před koncem roku nás
čeká utkání na půdě svitavských
Turů, které chceme zvládnout,“
poznamenal Pospíšil.
Právě poslední utkání roku
na domácí půdě bude mít pro
hráče velký význam. Nejen,
že se pokusí trávit Vánoce ve
vítězné náladě. Utkání bude
mít příchuť odvety za nepovedené vystoupení v Opavě i
naposledy doma s Děčínem.
„Ta porážka nás hodně bolela,
i když musím přiznat, že jsme
nehráli dobře. Chceme ji definitivně pustit z hlavy a to se po-

Kolín, Prostějov/lv – Na rovný
tucet vítězství dosáhli v Kolíně
basketbalisté
Prostějova.
K úspěchu se propracovali
především precizním výkonem v obraně. Pohlídali si
klíčové střelce protivníka a
sami využili každou příležitost
k úspěšnému zakončení. Také
proto vyhráli s přehledem
78:55, když rozhodující náskok získali ve druhé čtvrtině.
Hlavně zpočátku domácí drželi
krok. Orli sice získali náskok

pěti bodů, pak se ale prosadili
také hráči Kolína a dokázali
vyrovnat na 14:14. Mírný náskok si Hanáci vypracovali až
v poslední minutě úvodní desetiminutovky (18:14).
V předcházejících zápasech
hráči Prostějova ukázali, že si
umí počkat na pravou chvíli
a pak soupeře přejedou. Takový
okamžik přišel na začátku druhé
periody. Po sérii 14:2 to bylo rázem 32:16 pro družinu Zbyňka
Cholevy. Hráči z Polabí pak
přidali v agresivitě, vytáhli obranu na útočnou polovinu a chvílemi dostali Orly do potíží. Přesto
dokázali svoji ztrátu do pauzy
stáhnout pouze na dvanáct bodů.
Do utkání se dokázali domácí

vrátit na chvíli v průběhu třetí
čtvrtiny. Ve dvou případech
srazili průběžný výsledek pod
dvouciferný rozdíl. Naposledy
to bylo za stavu 51:42 pro
Prostějov ve 26. minutě. Pak se
kolínský Ličartovský dopustil
zbytečné nesportovní chyby,
která byla potrestána čtyřmi
body a nastartovala další nápor
Orlů.
Ani v závěrečné čtvrtině druhý
tým tabulky Mattoni NBL nepovolil v obraně. Trpělivě bránil,
vzorně doskakoval a v útoku
si vypracoval otevřené střely,
které v koncovce proměňoval
především Bratčenkov. Právě
jeho zásluhou se rozdíl zvýšil na
dvacet bodů.

Prostějov/lv – Až do poslední minuty bylo otevřené
utkání mezi Prostějovem
a Děčínem. O výsledku rozhodovaly maličkosti. Více štěstí
měli hosté. Orli po porážce
76:80 přišli o domácí neporanitelnost, když od 15. minuty
hráli bez zraněného Slezáka.
Od začátku se na palubovce rozehrávala velká partie. Domácí nastoupili s dvojicí Slezák,
Marko, i když se tito dva hráči
obvykle střídají na rozehrávce.
Začátek přesto patřil Váleční-

kům, kteří se dostali do vedení
6:2. Orli odpověděli trojkou
Bratčenkova a po pěti minutách
vedli 11:10. Urputný souboj
o každý metr hřiště pokračoval.
Trenéři drželi vysoké tempo
častým střídáním. I díky tomu
byli po první čtvrtině nejlepšími
střelci Švrdlík a Landa se čtyřmi
body. Desetiminutovka přitom
skončila za stavu 18:17 pro Orly.
Na začátku druhé periody na
sebe upozornil pěti body Kohout
a domácí odskočili na 26:21.
Děčín přitvrdil na obou polovinách a otočil na 27:26. Přes řadu
ostrých zákroků měl na svém
konci v 15. minutě jediný faul.
Za stavu 30:29 začal úřadovat
Bosák. Dal šest bodů v řadě
a zajistil Válečníkům vedení o

pět bodů. První těžký moment
Hanáci ustáli a do poločasu otočili na 39:37.
Po návratu z kabiny Orli po minutě vedli 44:37, další minuty ale
ovládli hosté s přispěním nepřesných rozhodčích. Ve vypjaté atmosféře hosté otočili až na 44:51.
Střelecký půst domácích ukončila
až Bohačíkova trojka ve 29. minutě. Severočechy to nezastavilo
a po třetí čtvrtině vedli 58:52.
Tým Zbyňka Cholevy se v posledních deseti minutách snažil
výsledek otočit. Několikrát se dostal na rozdíl bodu a po trestných
hodech Bohačíka bylo dokonce
90 sekund před koncem vyrovnáno na 72:72. Koncovku však
lépe zvládli Válečníci zásluhou
košů Bartoně a Vyorala.

Poslední tři zápasy v letošním roce čekají na
basketbalisty Prostějova. Domácímu publiku se
navíc Orli představí pouze v jednom z nich. Tuto
sobotu 14. prosince přijede do haly Sporcentra
DDM Opava a kvůli televiznímu přenosu se bude hrát až od 19.20 hodin. Vzhledem ke včerejší porážce od Děčína mají svěřenci kouče
Cholevy co napravovat. Je známo, že na lavičce
Severomoravanů sedí někdejší prostějovský lídr
Petr Czudek.
Prostějov/lv

BK DĚČÍN

čtvrtiny: 18:17, 21:20, 13:21, 24:22
30/19:42/21
7:4
24/17:29/26
20:37

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

12:8
24:25
6:5
13:18

Rozhodčí: Matějek, Vondráček, Kec
Diváci: k

Sestava a body Prostějova:
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Tvrz padla. Basketbalisté Prostějova přišli o svoji domácí neporazitelnost v zápase s Děčínem. Ve strhujícím závěru se nakonec radovali hostující "Válečníci".
Foto: Milan Fojt
daří, pokud doma vyhrajeme,“
vrátil se ještě prostějovský trenér Zbyněk Choleva ke ztrátě
na severu Moravě.
Následovat bude duel proti Svitavům, kvůli kterému se tým

sejde na prvním tréninku ještě
o vánočních svátcích 26. prosince. „Více volna mít nemůžeme. Svitavy jsou především
doma nepříjemné a na to se musíme připravit,“ řekl Choleva.

Precizní obrana přinesla dvanácté vítězství

ORLI PROSTĚJOV

poločas: 39:37
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

28
30
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Sestava a body DĚČÍNA:

koše Mattoni nbl v číslech:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 17. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

7
17
16
15
16
16
16
16
16
16
17
16

7
12
11
10
10
10
8
6
6
5
5
2

0
5
5
5
6
6
8
10
10
11
12
14

618:402
1363:1190
1324:1209
1217:1119
1322:1213
1241:1243
1277:1286
1198:1256
1215:1279
1190:1420
1267:1377
1135:1373

100
70,6
68,8
66,7
62,5
62,5
50,0
37,5
37,5
31,3
29,4
12,5

KAM PŘÍŠTĚ
18. kolo, středa 11. prosince 2013, 18:00 hodin:
Ostrava - USK Praha (17:30), Kolín - Brno (17:45), Děčín - Svitavy, Pardubice - Ústí
nad Labem, Jindřichův Hradec - Prostějov (19:00), Nymburk - Opava (30.1., 18:00)
19. Kolo, sobota 14. prosince 2013, 18:00 hodin:
Prostějov - Opava (17:00), USK Praha - Pardubice (17:30), Svitavy - Jindřichův
Hradec, Brno - Děčín (18:30), Ústí nad Labem - Kolín (15.12.,17:00), Ostrava - Nymburk (26.2.,17:30)

Predrag BENAČEK - Frafallino Kolín:
„Nečekal jsem, že to bude úplně stejné jako ve dvou
vítězných zápasech v posledním týdnu, kdy jsme
naši hru dali dohromady. Dneska jsme ale hráli jako
před tím minulým týdnem, v těch deseti předchozích
utkáních. Nečekal jsem, že se hráči odevzdají tak lehce
a nebudou bojovat. To je pro mě největší zklamání
a nejvíc mě to zaskočilo.“

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Dařilo se nám v obraně, což je vidět na výsledku.
Povolit Kolínu doma jen něco kolem padesáti bodů,
to je skvělá práce. Sice jsme v zápase měli nějaké
zbytečné ztráty, ale jinak se nám střelecky dařilo.
Navíc se nám vedlo i nacházet volné střelce. Bylo
to vždy v momentě, kdy Kolín stáhl na rozdíl deseti bodů. Vždycky jsme
pak dali nějaký důležitý koš.“

Sérii domácí neporazitelnosti ukončil Děčín

Vyoral 16, Landa 12, Bosák 12, Stria 11, Soukup 9, Venta 8, Bartoň 5,
Houška 5, Bažant 2, Hendrych 0.

Dohrávka 6.kolo: Nymburk - USK Praha 69:50 (23:17, 43:29, 58:39). Nejvíce
bodů: Palyza a Kříž po 9, Houška, Simmons, R. Rančík a M. Rančík po 8 - Feštr 9,
Šafarčík a Votroubek po 8. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleb, Komprs. Fauly: 16:18.
Trestné hody: 15/11 - 13/9. Trojky: 6:5.
16. kolo: Ostrava - Brno 93:76 (27:19, 50:44, 74:63). Nejvíce bodů: Jurečka 17, Folker 15, Číž a Willman po 14, Ruach 11 - Zachrla 19, Cvetinovič 18, Bašta 11. Rozhodčí:
Vondráček, Kapl, Remenec. Fauly: 28:20. Trestné hody: 23/17 - 29/20. Trojky: 8:8 *
Kolín - Prostějov 55:78 (14:18, 28:40, 47:59). Nejvíce bodů: Mitchell 12, Zuzák 11,
Field 10 - Bratčenkov 14, Marko a Švrdlík po 13, Kohout a Slezák po 10. Rozhodčí:
Matějek, Kučerová, Jeřáb. Fauly: 19:21. Trestné hody: 18/10 - 12/8. Trojky: 5:8 * USK
Praha - Ústí nad Labem 83:90 (26:22, 41:43, 60:64). Nejvíce bodů: Mareš 17, Slavík
a Chán po 14, Vocetka a Votroubek po 12 - Mitchell 40, Steffeck 20, Emerson 16. Rozhodčí: Paulík, Baloun, Heinrich. Fauly: 17:22. Trestné hody: 21/19 - 12/9. Trojky: 8:13
* Děčín - Opava 77:79 (14:12, 34:28, 51:58). Nejvíce bodů: Bosák 19, Stria 18, Vyoral
a Bartoň po 14 - Blažek 19, Dokoupil 14, Vlček 12, Kramný 11. Rozhodčí: Hošek, Znamínko, Benda. Fauly: 18:21. Trestné hody: 17/12 - 15/12. Trojky: 9:11 * Pardubice
- Svitavy 83:59 (17:14, 36:29, 63:42). Nejvíce bodů: Nelson 27, P. Bohačík 17, Sanders
10 - Kornowski 21, Moravec 9. Rozhodčí: Kurz, Galajda, Večeřa. Fauly: 23:21. Trestné
hody: 26/20 - 24/16. Trojky: 3:3.
17. kolo: Prostějov - Děčín 76:80 (18:17, 39:37, 52:58). Nejvíce bodů: Bohačík 16,
Kohout 15, Pandula 13, Švrdlík 11 - Vyoral 16, Bosák a Landa po 12, Stria 11. Rozhodčí: Matějek, Vondráček, Kec. Fauly: 24:25. Trestné hody: 24/17 - 29/26. Trojky:
7:4 * Ústí nad Labem - Ostrava 86:65 (16:17, 47:32, 72:49). Nejvíce bodů: Mitchell
25, Steffeck 14, Krakovič 13, Šteffel 12, Lewis 10 - Ruach 18, Willman 13, Folker 10.
Rozhodčí: V. Lukeš, Kučera, Kučerová. Fauly: 18:17. Trestné hody: 16/10 - 10/5.
Trojky: 10:6 * Svitavy - Kolín 76:79 (15:17, 34:40, 58:54). Nejvíce bodů: Kornowski
24, Kyles 23, Macela 9 - Mitchell 20, Zuzák 15, Ličartovský 14, Lewis 11. Rozhodčí:
Hruša, Kapl, Kapaňa. Trestné hody: 28/16 - 24/16. Fauly: 22:26. Trojky: 6:11 * Opava
- Jindřichův Hradec 101:63 (28:18, 53:32, 74:44). Nejvíce bodů: Šiřina 23, Blažek 17,
Kramný 13, Gniadek 12, Sokolovský 10 - Tracey 14, Ringgold 9, Fröhde 8. Rozhodčí:
Paulík, Kurz, Večeřa. Trestné hody: 35/25 - 24/11. Fauly: 27:29. Trojky: 12:6 * Brno Pardubice 76:82 (23:22, 47:40, 62:58). Nejvíce bodů: Cvetinovič 17, Marič a Zachrla
po 13 - P. Bohačík 19, Nelson 13, Kotas a Sanders po 11. Rozhodčí: Dolinek, Hošek,
Holubek. Trestné hody: 19/15 - 25/17. Fauly: 26:24. Trojky: 7:5.

Očima trenérů

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Domácí porážka pochopitelně mrzí. Měli
jsme problém ve chvíli, kdy se nám zranil
Pavel Slezák, který musel odstoupit kvůli
zranění. Hlavní problém jsme ale měli
na doskoku. Prohráli jsme o sedmnáct
doskočených míčů a to je strašně vysoké číslo. Upozorňovali jsme
na to v poločase, ale nepomohlo to. Vítězství jsme ztratili právě
díky malému počtu doskočených míčů.“
Pavel BUDINSKÝ - BK Děčín:
„Je zřejmé, že v Prostějově se často vyhrávat nebude. Bylo
jasné, že k úspěchu budeme potřebovat nadstandardní
výkon. To se podařilo. Hráli jsme poměrně disciplinovaně
a Prostějov přeskákali. K tomu jsme měli opravdu vysoké
procento úspěšnosti trestných hodů. V závěru na sebe vzal
zodpovědnost Vyoral, který přesně provedl závěrečnou akci. Je to zatím
naše nejcennější vítězství.“

„Nepomohli jsme si v obraně,“
přiznal po první domácí porážce Bohačík
Prostějov - Se šestnácti body byl Jaromír Bohačík
nejlepším střelcem Prostějova, přesto pochopitelně neměl z porážky v utkání s Děčínem velkou
radost. „Bylo to o kousek. Stačilo proměnit pár
střel navíc. Sám jsem některé otevřené pokusy
neproměnil,“ litoval v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník sám Bohačík (na snímku).
Ladislav Valný
Narazili jsme na obávanou obranu Severočechů. V čem je přednost defenzivy Děčína?
„Hrají tak, aby měli zacpaný
vnitřní prostor. To je pro každého soupeře nepříjemné, těžko se
tam prosazuje. Nám se to nepovedlo, soupeř má náš respekt.“
Od patnácté minuty
vám chyběl zraněný
Pavel Slezák. Byla to velká
komplikace?
„Asi ano. Chyběla nám alternativa na rozehrávce. Musel jsem
tam zaskakovat a není to můj
post. Na zranění jednoho hráče
se však nemůžeme vymlouvat.

Bylo nás dost, ale bohužel jsme
utkání nezvládli.“
V závěru jste několikrát
snížili na rozdíl jediné
střely, jednou dokonce vyrovnali. Chyběly k obratu síly
vložené do stahování ztráty?
„V závěru už nikdo neměl sil
na rozdávání, ale v tom nebyl
největší problém. Nedokázali jsme si tentokrát pomoci v
obraně. Dali jsme nějaké body,
ale nedokázali ubránit následný útok, což mohlo soupeře
nalomit.“
Utkání bylo hodně vyhecované. Vnímal jste
to na palubovce?
„Chtěli jsme prodloužit domácí
vítěznou sérii a oplatit Děčínu

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV

Foto: Milan Fojt
porážku z posledního vzájemného utkání. Proto byly emoce
cítit.“
V posledních minutách
se několikrát prosadil v
zakončení Vyoral. Nešlo jeho
akce ubránit?
„Tomáš má rychlé nohy a kvalitní nájezd pod koš. Dokázal
se prosadit. Z naší strany tam
chyběla výpomoc. A on toho
patřičně využil.“

Sport
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Kostelec na závěr drtivě vyhrál v Hustopečích

FUTSAL V ČÍSLECH
2.A TŘÍDA

neděle 8. prosince 2013, Prostějov
FC RELAX Prostějov „B“ – INDIANA Plumlov 2:1, MK BRODEK u PV – BEDIHOŠŤ 7:2,
INDIANA Plumlov – TORPEDO Prostějov 2:2, BEDIHOŠŤ – FC RELAX Prostějov „B“
2:10, INDIANA Plumlov – MK BRODEK u PV 2:5, TORPEDO Prostějov – FC RELAX
Prostějov „B“ 8:6.

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

5
6
5
2
3
3
5
3
2

5
4
4
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
2
1
0

0
1
1
1
2
2
3
2
2

31:12
35:18
27:13
14:13
15:22
7:16
13:19
10:13
3:16

15
13
12
3
3
3
2
1
0

2.B TŘÍDA

neděle 8. prosince 2013, Prostějov
AC ZAVADILKA 2000 „B“ – SK ARISTON Prostějov 92 „B“ 1:0, FC FONTÍK – MEDVĚDI Prostějov 3:3, MEDVĚDI Prostějov – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 3:3, SK ARISTON
Prostějov 92 „B“ – FC FONTÍK 1:3, MEDVĚDI Prostějov – SK ARISTON Prostějov 92
„B“ 0:4, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – FC FONTÍK 6:4.

Průběžná tabulka:
1. AC ZAVADILKA 2000 „B“
5
3
2
2. FC FONTÍK
6
3
1
3. BVD
4
2
2
4. FC HVOZD
2
2
0
5. FC MENPHIS
3
1
1
6. SK ARISTON Prostějov 92 “B” 6
1
1
7. ATLETICO Smržice
2
1
0
8. MEDVĚDI Prostějov
5
0
3
9. SEXMERALDA Prostějov
3
0
2

0
2
0
0
1
4
1
2
1

15:10
23:19
19:14
14:5
7:8
17:25
8:8
8:13
5:6

11
10
8
6
4
4
3
3
2

LIGA VETERÁNŮ

neděle 8. prosince 2013, Nezamyslice
BBEXIM PALETTEN – FC LITRPŮL 12:1 (5:1), E. Kučera 5, Slouka 2, Gréza 2, V. Kučera, Začal, Peter – R. Bureš, FC RELAX Prostějov – AC ZAVADILKA 2000 8:2 (3:1), P.
Kiška 3, Růžička 3, Voráč, J. Kiška – Sedlák, Kaláb, NĚMČICE n.H. – FC LITRPŮL 3:5
(2:2), Škrkánek, Domanský, Štěpánek – Frýbort 4, R. Bureš, BEXIM PALETTEN – AC
ZAVADILKA 2000 2:2 (0:1), Navrátil, V. Kučera – Kaláb, Valný, FC RELAX Prostějov
– NĚMČICE n.H. 8:4 (4:2), Voráč 3, Růžička 3, Ohlídal, J. Kiška – Rus 2, Domanský,
Holub, OTINOVES – FC ŽELEČ 0:5 kontumačně, POKOP Domamyslice – AC ŠTIKA
Prostějov 4:1 (2:1), Cigr 2, Karafiát, Kužel – Staněk, FC ŽELEČ – SEZAKO Prostějov
3:6 (1:4), Konšel, Rajchman, Vlach – Gábor, K. Spáčil, Trávníček, Derych, Bílý, Směšný,
AC ŠTIKA Prostějov – OTINOVES 5:0 kontumačně, MAČKALSTAV – POKOP Domamyslice 0:1 (0:0), Karafiát, SEZAKO Prostějov – OTINOVES 5:0 kontumačně, FC
ŽELEČ – AC ŠTIKA Prostějov 2:4 (1:1), Kubíček, Vlach – Ruba 2, Jančiar, Rozehnal,
SEZAKO Prostějov – MAČKALSTAV 10:2 (3:0), Přikryl 4, Bílý 2, K. Spáčil 2, Trávníček
2 – Albrecht, Pavel.
Průběžná tabulka:
1. FC RELAX Prostějov
5
5
0
0
38:12
15
2. SEZAKO Prostějov
5
5
0
0
30:7
15
3. AC ŠTIKA Prostějov
6
4
0
2
17:17
12
4. BEXIM PALETTEN
5
3
1
1
29:13
10
5. FC LITRPŮL
5
3
0
2
19:20
9
6. POKOP Domamyslice
4
2
1
1
7:4
7
7. OTINOVES
5
2
0
3
10:20
6
8. NĚMČICE n.H.
5
1
0
4
13:21
3
9. FC ŽELEČ
6
1
0
5
16:26
3
10. AC ZAVADILKA 2000
5
0
2
3
8:23
2
11. MAČKALSTAV
5
0
0
5
10:34
0

Hustopeče, Prostějov/jim – Když
se válec rozjede, je těžké ho zastavit. Přesně to si teď mohou říkat
soupeři kosteleckých házenkářů,
pro něž je asi dobře, že se o víkendu konalo poslední podzimní
kolo a nastala téměř dva a půl
měsíce trvající zimní přestávka.
Tým Zdeňka Čtvrtníčka totiž
dokázal suverénním výkonem
vyplenit i dosud vedoucí Hustopeče a jen horší poměr vstřelených a obdržených branek ho
řadí za vedoucí Olomouc.
„Věděl jsem, že vyhrajeme, válec
funguje. Prvních patnáct minut
nám sice nefungovala obrana, pak
ale předvedla vynikající výkon
a Varha vychytal vše,“ užíval si
příjemných pocitů úspěšný kouč,
jenž pro utkání postrádal zkušeného Martina Grulicha i Milana
Varhalíka.
Než se ale zrodilo výrazné osmibrankové vítězství na půdě, odkud se body téměř nevozí, musel
hostující tým přečkat povedenou
pasáž domácích. Hosté se sice zásluhou Jakuba Rikana ujali vedení
1:0 a Roman Bakalář zvyšoval na
3:1, jenže pak přišel pětiminutový
střelecký výpadek, během něhož
hráči Hustopečí otočili na 6:3.
Jednou v utkání se dosavadní lídr
dostal i do čtyřbrankového trháku, pak ale započala velká stíhací
jízda hostí, kteří na každou branku
soupeře odpověděli dvěma zásahy.
Na 10:10 tak svou první brankou
vyrovnal Radek Godál, stav 11:11

Legata Hustopeče
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

(11:12)

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, Navrátil – Godál 4, M. Knébl 4, Palička, P. Knébl 3, Smékal 10, Bakalář 4, Hochvald, Říčař, Rikan 3, J. Grepl, Vymětal 1.
Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
pětačtyřicáté a dvaapadesáté minuty, kdy Hustopeče vyšly zcela naprázdno, zatímco Kostelec zásluhou
dvakrát Smékala, Vymětala a bratrů
Knéblů odskočil z 20:17 na 25:17.
„Smékal byl vynikající, to je hráč,
který roste. V obraně máme navíc
Bakaláře a bratry Knébly, takže
jsem velice spokojen. Velice dobrý zápas odehrál i Godál, celkově
máme velice kompaktní a silný
tým, který je hladový po vítězstvích,“ těší se na další dvoubodové
zisky Zdeněk Čtvrtníček.
Další kolo čeká na jeho hráče až
v polovině února na palubovce
předposlední Kuřimi, rozhodující
zápas pak podle kosteleckého kouče nastane o týden později v Olomouci. „Teď jsme bohužel druzí, věděli jsme, že bychom museli vyhrát
o sedmnáct branek. V Olomouci mě
sice znají, ale my tam vyhrajeme.
Nemáme sice ambice postoupit,
chceme ale hrát na špici,“ prohlásil
sebevědomě kouč, o němž lze říci,
že zatím přišel, viděl a zvítězil.

Prostějov zvládl proti Kuřimi bitvu o čtyři body

Prostějov/jim – Do klidnějších vod
nadohled první polovině tabulky se
díky výhře v posledním podzimním
kole posunuli házenkáři Sokola II
Prostějov. Proti předposlední Kuřimi
se po dlouhých dvou měsících konečně
dočkali dvoubodového zisku, zažehnali
tak další propad a myšlenky na holou
záchranu druholigové soutěže.
Tým Aloise Juríka se i v jedenáctém kole
musel obejít bez nebezpečných spojek
Kosiny s Gazdíkem, v sestavě navíc
scházel i gólman číslo dvě Michal Zacpal,
jehož nahradil nestárnoucí Zdeněk Micka.
Poprvé v sezoně do hry rovněž zasáhl Jakub Raška a i díky jeho přínosu pro defenzivní činnost ukončil Sokol II dlouhé výsledkové trápení. „Pohled na tabulku nám
velel jasně – získat dva body. Na mých
svěřencích byla vidět nervozita a celý
první poločas to bylo znát. Soupeř totiž
dorazil v plné síle a neměl co ztratit,“ pustil
se do popisu utkání zkušený trenér. Téměř
po celých úvodních třicet minut tak byli
o chloupek vepředu hosté, jednu chvíli
dokonce o tři branky. Domácímu výběru
se ale postupně dařilo manko odmazávat,
až se nakonec krátce před pauzou zcela
dotáhl a do kabin se tak odcházelo za nerozhodného výsledku. „Šňůra porážek se
podepsala na psychice hráčů, a když mi na
osobku vzali Jirku Kozlovského, do smíchu mi nebylo. Jirka Hrubý navíc chytal s
výronem, což se projevilo na jeho pohybu.

32:30

TJ Sokol II Prostějov
SK Kuřim

(17:17)

Sedmičky: 5/5:6/5. Rozhodčí: Valášek - Vychodil. ŽK: 2:3. ČK:
0:1. Vyloučení: 6:6. Diváků: 60. Pětiminutovky: 3:4, 6:7, 9:12,
11:12, 14:15, 17:17, 20:17, 21:19, 24:21, 26:22, 28:27, 32:30.

Jičín, Prostějov/jim – Finálová
utkání letos zůstala pro prostějovské boxery zakletá. Hned pět
zástupců oddílu BC DTJ Prostějov se sice dokázalo dostat až do
přímé bitvy o titul republikového
šampiona, ani jeden z nich ale
neuspěl. Po loňských pěti zlatých
medailích tak letos nastala doba
stříbrná.

Do 64 kg: Šerban
nestačil na Chládka
Po roční pauze se zpět na domácí trůn vrátil olympionik Zdeněk
Chládek. Ústecký boxer, jenž v
letošní extraligové sezoně hostuje
v Chimeře Plzeň, zvládl nástrahy
čtvrtfinále, semifinále i finále a stal
se staronovým mistrem republiky.
Prostějovský zástupce Miroslav
Šerban byl úspěšný jen při prvních
dvou krocích na cestě za obhajobou, z boje o zlato již odešel jako

Do 69 kg: Lengála zastavil
až Kliment
V devětašedesátce měl původně
nastoupit i Robert Bilík, nakonec
však prostějovský oddíl reprezentoval pouze Vladimír Lengál.
První dva duely mu vyšly výtečně
a dostal se tak do boje o zlato, jeho
soupeřem se stal Patrik Kliment.
Bývalý prostějovský boxer a v
současnosti člen BigBoardu Praha
byl ale šťastnější a poměrem 2:1
zvítězil. „Láďa měl vyhrát. Podal
perfektní výkon, rval se jako tygr,
ale rozhodčí byli proti. Je to nezmar boxující oblastní kola i první
ligu a velice si řekl o extraligu,“
měl na něj pouze slova chvály Petr
Novotný.

Do 75 kg: Kocvelda stihl
jeden zápas
Cesta loňského mistra republiky
Emila Kocveldy skončila hned ve
čtvrtfinále. Los mu totiž přisoudil
domácího zástupce a pozdějšího
finalistu Josefa Pavliše a zbytek turnaje mohl Kocvelda sledovat pouze v roli diváka. „Pavliš je Jičíňák
a domácí tam potřebovali svého
zástupce, tak ho rozhodčí protlačili. Dvě kola měl Emil navrch a až
ve třetím trochu polevil, postoupit
ale měl,“ smiřoval se prostějovský
kouč s vyřazením těžce.

Do 81 kg: Bezvoda zdolal
Hunanyana
V třetí nejtěžší hmotnosti měl Prostějov hned dva boxery. Jan Mužík
začal svou pouť uštědřených knock
outem, ale v semifinále se musel
sklonit před Stanislavem Stárkem,
Tomáš Bezvoda si po úspěšném
čtvrtfinále bez problémů poradil i s
loňským Prostějovanem Davidem

ŠOK: „ZBOŽA“ MĚNÍ URČICE ZA RAKOUSKO
Prostějov/jim - Bývalý kapitán a
stoper prostějovského 1.SK Ivo
Zbožínek mění v tomto roce již
podruhé své působiště. Zatímco
letní přesun do Určic byl nedobrovolný, tentokrát se změna
děje z jeho vůle.
„Ještě to není hotové, ale vypadá
to tak. Už v létě jsem s tím nějak koketoval, ale nakonec jsem
zvolil Určice, kde jsem byl naprosto spokojen. Teď se nabídka
objevila znovu a rozhodl jsem se
ji zkusit,“ potvrdil překvapivou
informaci šestatřicetiletý bývalý
hráč Prostějova, Blšan, Drnovic,
Zlína či Brna.

Nyní si vyzkouší čtvrtou nejvyšší
rakouskou soutěž, tedy analogii
domácí divize. „Budu tam jezdit
na dva tréninky a zápas, hraje tam
i Lukáš Nechvátal, s nímž jsme se
minuli v Prostějově a jenž působil i v Příbrami. Vím, o koho jde
a jestli to vyjde, tak bychom měli
jezdit spolu,“ prozradil s tím, že
nevylučuje letní návrat zpět, dohoda zní totiž zatím na půl roku.
Pro Určice to tak bude veliká
ztráta, společně s dalšími třemi
hráči totiž Zbožínek nechyběl
ani v jednom podzimním utkání a jedině on a jeho kolega ze
středu obrany Michal Skopalík odehráli plný počet minut.
„Bude to velký zásah do mužstva, dalo se to ale čekat. Všich-

ni odehráli velmi dobrý podzim
a kdokoli z nich mohl odejít,“
komentoval novinku trenér „A“-mužstva Evžen Kučera.
Do startu zimní přípravy tak má
vedení klubu jasný úkol – najít
náhradu. „Ideálně bych chtěl mít
dvacátého ledna dvacet hráčů, už
probíhají nějaká jednání. Chtěl
bych aspoň dva nové hráče na
tomto postu vyzkoušet, jeden by
tu pak zůstal,“ prozradil své plány.
Odchod Ivo Zbožínka vnímá
jako citelnější než v případě
Petra Vodáka, lepší je totiž vždy
dostat méně branek. „Ivoš má
zkušenosti, je to osobnost na hřišti i v šatně. Bude s námi alespoň
trénovat, aby byl na Rakousko připraven,“ sdělil Evžen Kučera.

Olomoucká Extraliga
Kolo
9
9
9
9
9
9

O přestávce jsem se tak snažil kluky zklidnit, že to určitě zvládnou, protože hned
sedmnáct branek dali,“ přibližoval Jurík
dění v kabině s tím, že klíčem bylo zlepšit
obranu. To se ve druhé půli také potvrdilo,
změna stylu z 0-6 na 1-5 učinila hostům
velké potíže. Výsledkem tak bylo, že za
deset minut dala Kuřim jen dvě branky,
za další desetiminutovku přidala pouze
tři zásahy. „Soupeř už nedával tak laciné
branky a nám se naopak dařilo dostávat
míče až na pivota. Chválím celý kolektiv,
zejména pak Tomáše Valacha a Tomáše
Juríka, bylo důležité, že si začali věřit,“
ocenil prostějovský kouč. Hladká cesta
za výhrou to ale stejně nebyla. V domácí
sestavě se točilo devět deset jmen a hráči
si dovolili několikaminutový výpadek,
během něhož se hostům podařilo z pětibrankové ztráty udělat jednobrankovou.
„Nepodařilo se nám udržet koncentraci

po celých třicet minut a od stavu 26:21 v
devětačtyřicáté minutě jsme dvakrát uspěchali střelbu a dvakrát se dopustili technické chyby. Vzal jsem si oddechový čas a
přišla tříbodová šňůra. Hosté už v závěru
pouze kosmeticky upravili výsledek,“
oddechl si Jurík, že nedošlo na drama do
poslední sekundy. Po vydřené výhře uvítal
konec první půlky sezony a čas na doléčení šrámů. „Do konce roku budou mít
hráči volno, pak jim začne ostrá příprava.
Od 9. do 12. ledna se uskuteční kondiční
soustředění v Jeseníkách, kde dostanou do
těla,“ předeslal.
S mužstvem se již začíná připravovat i
Martin Bečička, naopak Kosina je po
operaci a na tři týdny má absolutní klid. U
Gazdíka se teprve uvidí, v úterý se podrobí důkladnému vyšetření. „Rád bych
odehrál jaro s kompletním mužstvem,“
poznamenal k tomuAlois Jurík.

Hunanyanem a taktéž mu vystavil
stopku až plzeňský rohovník. Oba
borci BC DTJ se ale vrátili s cenným kovem, Mužík s bronzem a
Bezvoda se stříbrem. „Honza podlehl Stárkovi v krásném souboji,
má ale všechno teprve před sebou.
Je vidět, že boxu dává všechno. Tomáš dokonce uštědřil Hunanyanovi
k.o., a prohrál až ve finále,“ těšil pohled na tuto váhu Novotného.

Do 91 kg: Vaněček překvapil všechny

Nástupcem Petra Novotného v
těžké váze se stal plzeňský mladík
Daniel Táborský. I letos měl však
Prostějov své zastoupení v přímém
boji o titul, z pozice prvního náhradníka se totiž až do finále probil Tomáš Vaněček. Před šampionátem
měl na kontě jen deset amatérských
startů a po dvou náročných duelech
mu už trochu došly síly. Zlato tak
zůstalo v Čechách. Na šampionátu
se představil rovněž Vasil Ducár,
toho však hned ve čtvrtfinále vy-

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

JEN 720 Kč
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

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

řadil David Hošek. „Vasil odboxoval povedený zápas, jednalo
se ale o revanš za duel v Prostějově, který vyhrál. Vaněček
porazil i Kamila Beníčka, ale na
Táborského již nestačil, přece
jen není zvyklý boxovat tři dny
po sobě,“ podotkl Novotný ke
kategorii, s níž se teprve nedávno rozloučil.

Nad 91 kg: Musila porazil
čtyřicetiletý veterán

Supertěžká váha přinesla oddílu BC
DTJ Prostějov celkem páté stříbro.
Dominik Musil se soubojů nezalekl
a prošel až do finále, zde proti němu
stanul Stanislav Bartek. Krnovský
čtyřicátník se šampionátu mohl zúčastnit jen díky posunutí věkového
limitu z pětačtyřiceti právě na čtyřicet let a využil toho dokonale. Nezaváhal ani na závěr a po výsledku 3:0
na body bral ve svém posledním duelu kariéry zlato. „Dominik dokázal
porazit Pavla Šoura, ale právě v tomto duelu si bohužel trochu poranil

Domácí
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Vetřelci Prostějov
Atlant Olomouc
Hanácká šipka Olomouc

Hosté
Pitbulls Prostějov
Jiřina Black Bears Prostějov
Dobří bobři Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané
Ajta Krajta Hrabůvka

BD BH LD
7
11
20
12
6
28
6
12
16
10
8
24
10
8
24
přeloženo na 17.1.2014

LH
24
19
28
20
19

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 9. kole

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

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

Kol V VP R PP
9 9 0 0 0
9 6 1 0 1
9 4 3 0 0
9 6 0 0 0
9 5 0 0 2
8 3 1 0 1
8 4 0 0 0
9 3 0 0 2
8 3 1 0 0
9 2 0 0 0
9 1 0 0 0
8 0 0 0 0

K Skóre Legy Body
0 103:59 236:161 27
0 100:64 228:167 21
0 97:68 225:179 18
0 90:72 219:188 18
0 97:67 232:172 17
0 79:67 196:168 12
0 68:76 176:182 12
0 81:83 199:204 11
0 67:78 162:186 11
0 59:103 164:239 6
0 54:108 147:246 3
0 47:97 126:218 0

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

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
9
9
9
9
9
9

Domácí
Darts Držovice
O tečku Prostějov
Seniors Hamry
Twister Kroměříž
Orli Kojetín
Fénix Prostějov

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

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
10
8
22
20
neznámo v době uzávěrky
11
7
23
22
přeloženo na 8.12.2013
přeloženo na 13.12.2013

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 9. kole

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

Sestava a branky Sokol Prostějov:
Hrubý, Micka – Kozlovský 11, M. Jurík 4, T. Jurík 4, Chytil, Jurečka 5, Procházka 2, Münster, Šestořád, Valach 3, Jura 1, Mikulka 2, Raška. Trenér: Alois Jurík.

Boxeři mají pět stříber, zlata se nedočkali
poražený.„Projevily se mezinárodní zkušenosti, Mirek tahal za kratší
konec. Dal do toho ale všechno a v
Prostějově ho porazí,“ těší se na odvetu kouč BC DTJ Prostějov Petr
Novotný.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

21:29

Sedmičky: 5/2:1/1. Rozhodčí: Šlezingr - Horáček. ŽK: 1:2. Vyloučení: 2:5. Diváků: 60. Pětiminutovky: 1:2, 6:3, 8:4, 8:6, 10:9,
11:12, 13:15, 14:18, 17:20, 17:23, 20:27, 21:29.

zařídil Roman Bakalář a gólem
v poslední minutě strhl vedení na
stranu Kostelce opět Radek Godál.
„Hráči patnáct minut neplnili mé požadavky a musel jsem jim při dvou
oddechových časech důsledně vysvětlit, co po nich chci. Změnili jsme
obranu na 1-5 a na ni se již domácí
neprosadili. Ztráceli míče a my jsme
dávali branky z rychlých přechodů,“
těšilo Čtvrtníčka.
Jeho slova dokládá i pohled na
měnící se skóre, za prvních patnáct
minut dali domácí osm branek, za
druhých patnáct minut pouhé tři.
A v nastoupeném trendu se pokračovalo i po přestávce. Hustopeče
sice ještě srovnaly na 12:12, od té
doby už ale pouze marně dotahovaly. V sedmé minutě druhého dějství
se dostali do kontaktu na 14:15,
další branku jim ale Kostelečtí povolili až o čtyři minuty později, kdy
to již díky Bakalářovi, Smékalovi
a Marku Knéblovi bylo 14:18.
Náskok hostí stále narůstal a definitivní rozuzlení nastalo v rozmezí

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

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
9
8
9
8
8
8
9
9
8
8
8
8

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

Legy Body
249:152 24
223:124 21
235:150 21
206:147 19
209:142 18
179:163 12
188:199 11
163:227
8
151:204
7
151:203
6
143:211
3
80:255
0

K Skóre
0 107:55
0 98:46
0 107:55
0 89:56
0 90:54
0 78:66
0 80:83
0 64:99
0 58:87
0 55:89
0 53:91
0 23:121

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
9
9
9

Domácí
Pávi Bedihošt
U Žida Ivanovice na Hané
Soběsuky 49

Hosté
Fe-MAT Čehovice
Skalní Na Nové Doloplazy
Žabáci Ivanovice na Hané

BD BH LD LH
8
10
20
23
neznámo v době uzávěrky
přeloženo na 18.1.2014

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 9. kole

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
7
6
7
7
7
7
7

V
5
5
4
3
3
2
1

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

P
2
1
3
3
4
5
5

Legy Body
170:131 15
140:115 15
163:141 12
152:164 10
145:158
9
140:170
6
135:166
5

K Skóre
0 71:55
0 61:47
0 68:58
0 61:66
0 60:66
0 55:71
0 57:70

1. liga Ženy
Kolo Domácí
Hosté
BD
3
Holky ze Zámečku Mohelnice Lvice Hamry
4
3
Pitbulky Prostějov
Šipkařky od Golema Olomouc 6

BH
6
4

LD
9
14

LH
13
11

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 3. kole

1
2
3
4

Tým
Kol
Lvice Hamry
3
Pitbulky Prostějov
2
Šipkařky od Golema Olomouc 3
Holky ze Zámečku Mohelnice 2

V
3
2
1
0

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

P
0
0
2
2

K Skóre
0 20:10
0 12:8
0 14:16
0 7:13

Legy
43:27
27:20
34:38
19:27

Body
9
6
3
0

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

HÁZENKÁŘSKÝ SUMÁŘ 2. LIGY
Výsledky 11. kola: Hustopeče – Kostelec na Hané 21:29 , Olomouc –
Brno „B“ 31:27, Sokolnice – Maloměřice nehlášeno, Ivančice – Telnice
31:36, Velké Meziříčí – Juliánov 32:29, Sokol II Prostějov – Kuřim 32:30.

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
Ivančice
Maloměřice
Velké Meziříčí
Prostějov
Sokolnice
Juliánov
Telnice
SK Kuřim
Brno B

Z
11
11
11
11
10
11
11
10
11
11
11
11

V
8
8
9
6
6
6
4
3
3
2
2
1

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

P
0
0
2
4
3
4
6
6
7
8
9
9

S
323:272
288:245
345:305
290:268
274:256
306:302
289:310
297:304
279:303
294:338
320:351
272:323

B
19
19
18
13
13
13
9
7
7
5
4
3

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. prosince 2013
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Volejbalistky Prostějova dokázaly vyhrát na půdě německého Schwerinu

1
3

„AGELKY“ ZKUSÍ V CANNES OBRAT FAVORITA O BODY!

SC SCHWERIN

Čtvrteční vítězství na Azurovém pobřeží by znamenalo skutečnou
výsledkovou senzaci a jistotu pokračování v evropských pohárech

VK PROSTĚJOV

Čas: 1:35 hodin
Rozhodčí: Santi (Itálie) a Szabo-Alexi (Rumunsko).
Diváků: 1026
1. set: 25:20 27 minut 2. set: 9:25 20 minut
3. set: 16:25 24 minut 4. set: 18:25 24 minut

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

Sestava Prostějova:
ějova:

Prostějov/son

libero: Jášová

Právě domácí porážka francouzských šampiónek 0:3 s Eczacibasi Istanbul dává „Agelkám“
šanci se o účast ve vyřazovacích bojích Champions League 2013/2014 poprat. V průběžné tabulce základní skupiny „D“ totiž mají oba nadcházející soupeři šest bodů,
a pokud by „vékáčko“ na
pobřeží Středozemního moře
senzačně zvítězilo, dostalo by
se v pořadí před RC! Už
tohle je však při značné síle
protivníka dost odvážná teorie, navíc Cannes má k dobru
závěrečný mač ve Schwerinu
s předpokládaným tříbodovým
ziskem. Naopak Čadovy svěřenky hostí v posledním dějství
hvězdami nabitý Eczacibasi Istanbul, s nímž by cokoliv jiného
než výsledek 0:3 znamenal další
velké překvapení.

Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
gn
Vincourová
Vinc
Vi
n ou
nc
ouro
rová
ro
vá

Střídaly: Soares, Markevich

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

3
0

Připraveny byly: Melicharová,
Růžičková, Hutinski

VK AGEL PROSTĚJOV
SG BRNO

Čas: 0:55 hodin
Rozhodčí: Pavelek a Grabovský.
Diváků: 250
1. set: 25:8 14 minut
2. set: 25:14 17 minut
3. set: 25:17 24 minut
innuut

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

Melicharová
Hutinski

SestavA SG BRNO:
M. Kurková, Hrazdírová, Podrházká, Suchá, Beránková, Hudylivová,
libero Uhlířová. Střídaly: A. Kurková, Hrabová. Trenér: Ondřej Marek.

2014 CEV DenizBank
Volleyball Champions League Women
výsledkový servis
4. kola a průběžné tabulky

Hlavní trenér: Yan Fang. Asistent: Mathieu Buravant

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Základní skupina B
Meccanica Piacenza – Igtisadči
Baku 3:0 (17, 20, 24), Dynamo
Moskva – CZ Bělehrad 3:1 (14,
13, -22, 16).
1
1
2
4

11:6
10:4
7:8
2:12

10
9
5
0

Základní skupina C
Vakifbank Istanbul – Atom Sopoty 3:0 (22, 20, 12), Dames
Gent – Dinamo Bukurešť 0:3
(-17, -12, -20).
0
2
2
4

12:1
7:6
7:7
0:12

12
6
6
0

Základní skupina E
Busto Arsizio – Galatasaray
Istanbul 0:3 (-22, -20, -23), Azeryol Baku – Prosecco Conegliano 3:1 (23, -30, 22, 23).
1. G. Istanbul
2. Conegliano
3. A. Baku
4. B. Arsizio

3
3
2
0

1
1
2
4

Prostějov/son - Nesmírně
těžkou
sérií
jedenácti
střetnutí
během
devětadvaceti dnů momentálně procházejí volejbalistky VK Agel Prostějov.
Navíc devět z těchto jedenácti
duelů se dá vzhledem ke kvalitě soupeřů zařadit do kategorie nejvyšší náročnosti.
A právě sem spadá i nejbližší
mač „Agelek“ v UNIQA extralize 2013/2014, neboť dvanácté
kolo elitní české soutěže je posílá na hřiště SK UP Olomouc.

Utkání se odehraje v neděli
15. prosince od 18.00 hodin.
Vůbec ne náhodou je tým kouče
Jiřího Teplého v průběžné tabulce druhý. Po nemalém letním
posílení svého kádru se dokázal
poměrně rychle sehrát a v dosavadním průběhu sezóny utrpěl
pouze dvě porážky! Ty jsou navíc
už staršího data, když „úpéčko“
hned ve druhém dějství nejvyšší
tuzemské soutěže nečekaně
podlehlo doma Ostravě 1:3
a vzápětí až po velkém boji stejným poměrem na palubovce

Sportcentra DDM Prostějov. Od
té doby však táhne skoro dva
měsíce šňůru devíti ligových
vítězství, včetně jednoznačného
smetení Olympu Praha 3:0 na
vlastní půdě. Vedle toho výběr SK
UP dvakrát vyhrál ve čtvrtfinále
Českého poháru a zvládl také dvě
ze tří svých bitev v evropském
CEV Cupu. Nejprve ve druhém
kole vyřadil rakouský Linec
dvakrát 3:0 a přemožitele pak
našel až před pěti dny v úvodním
osmifinále, když venku nestačil
na silný Azerrail Baku 0:3.

„V každém případě nás čeká
nelehký zápas, zvlášť pokud
je vložený mezi utkání Champions League v Cannes
a proti Istanbulu. Dobře si
vzpomínám na první vzájemný souboj této sezóny, kdy
se nám Olomouc dokázala
většinu času herně vyrovnat
a zdolali jsme ji velice těsně.
Od té doby se navíc ještě
volejbalově zlepšila, ovšem to
my rovněž,“ přemítal hlavní
trenér žen prostějovského
„vékáčka“ Miroslav Čada.

Prestižní hanácké derby by
jeho svěřenky, vzdor nabitému programu, by jeho
svěřenkyně měly zvládnout.
„Během pátku se vrátíme z Francie, v sobotu se dáme dohromady
a v neděli půjdeme s maximální
zodpovědností i nasazením za
úspěšným výsledkem. Rozhodně
nepotřebujeme žádný zbytečný
výpadek, byť vnímáme kvalitu
současného UP. Tím víc nesmíme
nic podcenit,“ zdůraznil Čada
směrem k divácky lákavému
střetu s krajským rivalem.

MIROSLAV ČADA: „JEDEN BOD Z CANNES BY BYL ZLATÝ“

Základní skupina A
Základní skupina D
Omička Omsk –Volley Beziers 3:0 SC Schwerin – VK AGEL Pro(9, 14, 17), Rabita Baku – SC Drá- stějov 1:3 (20, -9, -16, -18), RC
žďany 3:0 (14, 15, 19).
Cannes – Eczacibasi Istanbul
0:3 (-18, -21, -20).
1. R. Baku
4 0 12:2 11
1. E. Istanbul 4 0 12:0 12
2. Omsk
3 1 11:3 10
2. Cannes
2 2 6:6 6
3. Drážďany
1 3 3:10 3
3. Prostějov
2 2 6:8 6
4. Beziers
0 4 1:12 0
4. Schwerin
0 4 2:12 0

4
2
2
0

Hráčská soupiska RC Cannes
Nahrávačky: Ana Antonijevič (číslo 7, Srbsko, 26 let, 185 cm,
60 kg), Ilka van de Vyver (číslo 8, Belgie, 20 let, 180 cm, 70 kg)
Blokařky: Victoria Ravva (číslo 12, Francie, 38 let, 189 cm,
70 kg), Corina Ssuschke-Voigt (číslo 17, Německo, 30 let, 188
cm, 70 kg), Milena Rašič (číslo 16, Srbsko, 23 let, 191 cm, 72
kg), Freya Aelbrecht (číslo 3, Belgie, 23 let, 187 cm, 70 kg), Lea
Steuperaert (číslo 5, Francie, 18 let, 188 cm, 70 kg)
Smečařky: Eva Yaneva (číslo 18, Bulharsko, 28 let, 185 cm, 72
kg), Tatjana Bokan (číslo 1, Černá Hora, 25 let, 185 cm, 70 kg),
Maret Grothues (číslo 2, Nizozemsko, 25 let, 180 cm, 68 kg),
Laura Partenio (číslo 10, Itálie, 22 let, 182 cm, 66 kg), Alexandra
Lazic (číslo 11, Švédsko, 19 let, 185 cm, 64 kg), Rebecka Lazic
(číslo 14, Švédsko, 19 let, 184 cm, 64 kg).
Univerzálka: Nadia Centoni (číslo 13, Itálie, 32 let, 185 cm,
68 kg).
Libera: Chiara Arcangeli (číslo 9, Itálie, 30 let, 165 cm, 55 kg) a
Déborah Ortschitt (číslo 6, Francie, 26 let, 165 cm, 55 kg).

Nedělní derby v Olomouci bude tvrdým oříškem

Trenérská dvojice: Připraveny byly: Malesevic, Carter,
Miroslav ČADA
Kossanyiová, Vincourová, Borovinšek
a Ľubomír PETRÁŠ

1. V. Istanbul
2. Bukurešť
3. Sopoty
4. Gent

padný bodový lup naprostou
fantazii, která by prostějovský
kolektiv ještě víc přiblížila
přesunu ze třetího místa grupy
do únorového čtvrtfinále CEV
Cupu. Ovšem, když vezmeme
skvělý výkon Prostějova z Německa (samozřejmě až od druhé
sady), není případné zaskočení
Yan Fangova souboru úplně
vyloučené. Jenže k němu může dojít, jen pokud české šampiónky opět zahrají na hranici svých schopností a jejich
sokyně nevylezou ze svého průměru.
Uvidí město vyhlášené slavným
filmovým festivalem takto nečekaný volejbalový snímek?

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

rge
gn
Steenbergen
Růžičková
Růži
Rů
žičk
ži
čkkov
ováá

Soares

3
3
2
0

Radost. Prostějovský tým právě dosáhl na cenné vítězství v nejprestižnější klubové soutěži, které okamžitě oslavil se svými věrnými příznivci.
Foto: www.vkprostejov.cz

ce
Platí pouze do 13. prosin

libero: Jášová
Makrevich

Každopádně pro „Agelky“ je nemalým úspěchem i obrovským
povzbuzením už sám fakt, že po
nulovém startu do letošní Ligy
mistryň dokázaly zvládnutím
obou psychicky náročných bitev
proti SC zvednout hlavy. Ovládnout dvě střetnutí v řadě za
sebou na nejvyšší mezinárodní
scéně se jim povedlo naposledy
v sezóně 2010/2011 a tenkrát se
šňůra výher protáhla dokonce na
tři duely. Pikantní přitom je, že triumfy 3:0 nad Villu Cortese a 3:2
nad Rabitou Baku tehdy orámovaly bombastické vykradení palubovky zrovna Cannes poměrem
3:2. Nabízí se tak hodně zajímavá
paralela se současností...
Ale zpět na zem. Francouzky
jsou ve čtvrtečním souboji
vzhledem ke kvalitně svého
hráčského kádru velkými favoritkami, objektivně vzato by pro
VK Agel představoval jakýkoliv
získaný set cenný úspěch a pří-

JEN 750 Kč

Sestava Prostějova:

1. D. Moskva
2. Piacenza
3. I. Baku
4. Bělehrad

Po dvou úvodních zápasech v letošní Champions
League by na volejbalistky VK AGEL jen málokdo
vsadil aspoň zlámanou grešli. Nyní zásluhou dvojího pokoření Schwerinu 3:1 však na tom prostějovské ženy jsou o tisíc procent lépe. Nejenže sahají
po klice od čtvrtfinálových dveří CEV Cupu, ale stále
ještě nevypadly ani z boje o postup do play off samotné Ligy mistryň! Nakolik je tahle možnost reálná,
ukáže hned příští duel elitního klubového poháru,
k němuž prostějovské družstvo nastoupí ve čtvrtek
12. prosince od 20.00 hodin na hřišti RC Cannes.

11:4
10:8
9:9
3:12

10
7
6
1

Základní skupina F
Stiinta Bacau – Dynamo Kazaň
0:3 (-15, -17, -10), Dabrowa
Gornicza – Volero Curych 2:3
(-26, 21, -23, 22, -9).
1. Kazaň
4 0 12:1 12
2. Curych
2 2 8:9 6
3. D. Gornicza 1 3 7:9 4
4. Bacau
1 3 3:11 2

Prostějov - Prostějovské volejbalistky aktuálně
drží sérii dvanácti vítězných duelů v řadě za sebou.
Deset jich vyhrály během listopadu, dva další zatím přidaly v prosinci. A právě o čerstvém zdolání
Schwerinu venku na evropské scéně a SG Brno
doma v české lize Večerník v sobotním podvečeru hovořil s hlavním trenérem žen VK AGEL
„Ano. Po prvním vzájemném
Miroslavem Čadou (na snímku M. Fojta).
Marek Sonnevend
Co se dá vůbec říct k tak
jednoznačnému střetnutí,
které jste proti brněnským
juniorkám zrovna absolvovali?
„Tento zápas jsme využili
k tomu, aby si obvyklé členky
základní sestavy odpočinuly
a náhradnice se naopak plně
dostaly do hry. Je dobře, že holky
šly do utkání od začátku naplno,
nic nepodcenily a celkově
podaly dobrý výkon. Ukázaly,
že mohou i do těžkých střetnutí
bez problémů naskočit, díky
jejich kvalitní hře jsme měli celý
průběh jasně pod kontrolou snad
jen kromě úplné koncovky, kdy
už děvčata trochu polevila.“

Vhodná příprava na příští
vystoupení v Champions
League to však asi nebyla, že?
„Při tak rozdílné kvalitě soupeřů
samozřejměv ne. Jako pozitivní
ale vidím právě fakt, že se
střídající hráčky dočkaly plného
zápasového vytížení a dostaly se
do potřebného tempa. Nastupovat
pořád v jedné sestavě není dobré,
někdy je nutné složení obměnit
a holky z lavičky logicky potřebují
být při svém příchodu na hřiště
v pohodě, aby družstvu prospěly.
A přesně k tomu se nám utkání
proti SG Brno hodilo.“
Když se ještě vrátíme
k triumfu ve Schwerinu,
potvrdil se váš předpoklad o větší
síle prostějovského kolektivu?

utkání jsem věřil, že naše
výkonnost je vyšší než SC, což
se v Německu opět ukázalo.
Potíž nastala jen během úvodního
setu, kdy se hráčky trochu praly
s psychickým tlakem, že musíme
zvítězit. Od druhé sady ale
mančaft zabral a výsledek právě
tohoto setu 25:9 hovoří za vše.
Zbytek střetnutí jsme, kromě
jednoho šestibodového výpadku
těsně před koncem, měli naprosto
pod kontrolou, celý tým zaslouží
za odvedený výkon pochvalu.“
Čeká vás bitva v Cannes,
před níž stále žije šance na
postup do play off Ligy mistryň.
Myslíte na to?
„My všichni se spíš upínáme
k naději zajistit si ze třetího místa ve
skupině přesun do čtvrtfinále CEV

Cupu. V ostatních skupinách se
situace vyvíjí takovým způsobem,
že ani současných šest získaných
bodů nám na tohle nemusí stačit,
pokud budeme mít nejhorší bilanci
ze všech celků na třetích pozicích.
Proto bychom ve zbývajících dvou
zápasech základní fáze Champions
League potřebovali uhrát aspoň
nějaký set či sety, ideální by
pochopitelně bylo ještě zabodovat.
Tudíž do Cannes poletíme zkusit
vyhrát, i porážka 2:3 znamenající
jeden bodík do tabulky by za
stávající situace byla zlatá.“
Doma jste proti RC
svedli od poloviny utkání
vyrovnaný boj. Věříte v totéž na
francouzské půdě?
„Šanci bojovat vyrovnaně určitě
máme. První vzájemné střetnutí
sCannesjsmehráliužkoncemříjna
a od té doby jsme se volejbalově
dost zlepšili, navíc máme díky
uzdravení Tatsiany Markevich
i příchodu Tijany Malesevic
o dvě kvalitní smečařky více. Tím
pádem věřím, že ve Francii jsme
schopni předvést dobrý výkon
a soupeře potrápit ještě výrazněji,
než předtím na domácí půdě.“

Může vás protivník
podcenit?
„To asi přímo ne. RC totiž
v poslední době nehraje s takovou
fazónou jako dříve, v Lize mistryň
teď bojuje o to, aby vůbec postoupil
do play off. A kdyby se jim tenhle
základní cíl nepodařilo splnit, měli
by nejspíš velký problém. Tím
pádem se na střetnutí proti nám
maximálně soustředí s vědomím,
že musí zvítězit. Což ale na druhou
stranu přinese značný tlak, pod
kterým my nebudeme. A v tom
vidím naši částečnou výhodu.“
Čtvrtečním mačem
otevíráte šňůru čtyř velmi
náročných duelů v rychlém
sledu. Nemáte z ní trochu obavy?
„Je pravda, že náš nadcházející
program je skutečně dost
našlapaný. Čtvrtek v Cannes,
neděle v Olomouci, úterý
s Istanbulem a další čtvrtek proti
Olympu, to jsou čtyři maximálně
těžké zápasy během pouhých osmi
dnů. Ale obavy nebo dokonce
strach nemám. Holky jsou kvalitně
připravené a na každé jednotlivé
utkání se v rámci možností co
nejlépe nachystáme.“

Volejbal
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FAMÓZNÍ OBRAT V NĚMECKU: „Agelky“ dosáhly
na další body z Ligy mistryň třemi skvěle odehranými sety!
Bodový vývoj - první set:
0:1, 3:1, 3:5, 5:5, 5:9, 9:9, 9:11,
13:11, 16:12, 16:15, 19:15,
21:16, 21:18, 23:18, 23:20,
25:20. Druhý set: 0:3, 1:9,
4:11, 4:16, 6:17, 6:19, 9:21,
9:25. Třetí set: 0:2, 1:6, 3:6,
3:10, 5:10, 5:12, 7:12, 8:16,
10:16, 10:19, 12:19, 13:21,
15:21, 15:24, 16:25. Čtvrtý
set: 1:0, 1:4, 2:6, 4:7, 4:10,
6:11, 6:15, 8:15, 8:17, 10:19,
16:19, 16:24, 18:25.
Schwerin (Německo), Prostějov/
son - Vvolejbalistky VK AGEL naplnily vítězstvím 3:1 na palubovce
Schwerinu ideální scénář, který si
od léta, kdy se potkaly, malovaly.
Po domácí výhře totiž porazily německého konkurenta i venku, navíc
znovu tříbodově a to je pro vývoj
základní skupiny „D“ 2014 CEV
DenizBank Champions League

Women výtečná zpráva. „Agelky“
teď mají v podstatě jisté nejhůře
třetí místo ve své grupě, přičemž s
šesti body na kontě se jeví vysněný
přesun do čtvrtfinále CEV Cupu
velmi reálně. A teoreticky vyloučen
ještě není ani postup do play off letošní Ligy mistryň, byť by ženy VK
Prostějov musely senzačně přelstít
silné Cannes na jeho půdě...
Zpět ke středečnímu střetnutí čtvrtého kola základní grupy Ligy mistryň.
Počáteční vedení 3:1 získal domácí
tým dost nestandardně díky třem
úspěšným ulívkám. Vzápětí otočila
kormidlem smečovaně podávající
Carter (3:5), což Prostějovu pomohlo
včas zastavit nápor natěšených soupeřek. Naopak do trháku šel hostující
kolektiv, když výborně zaservírovala
i Kossányiová (5:9), bohužel jen o
chvíli později po sérii prostějovských
nepřesností si lodivod Čada musel
brát za vyrovnaného stavu 9:9 první
time-out. Pomohl pouze částečně, neboť naše ženy se nechaly zatlačovat
riskovaným podáním SC a nedokázaly útočně skládat míče na zem přes
obětavou obranu v poli. Prudký obrat
z 9:11 na 16:12 rozhodl vstupní sadu,
Schwerinu mnohem víc svědčila hra
plná dlouhých výměn s přetahováním
téměř o každý bod - 25:20 a 1:0.

Jediná cesta k naději zřetelně vedla
přes zkvalitnění příjmu a zvýšení důrazu v ofenzivě. Přesně to „Agelky“
udělaly, rázem jich bylo plné hřiště,
přidaly také skvělý servis s vylepšeným bráněním. A bezradné protivnice
se rázem vůbec nechytaly (1:9). Teprve po jednoznačném startu druhého
dějství úřadující mistryně bundesligy
zastavily svůj propad, ovšem netrvalo to dlouho. Od skóre 4:11 přišel
další úder vékáčka dokonce již na
4:16! Zbytek setu následně dospěl
ke klidnému potvrzení prostějovské
dominance včetně jednociferného
výsledku - 9:25 a 1:1!
Po takovém dílčím debaklu vyvstávala logická otázka, jestli se hostitelky ze
své krize dokážou zvednout. Odpověď
dal hned začátek třetí části s bleskovým únikem českého mistra na 1:6.
Celé družstvo dál produkovalo skutečně vynikající volejbal ze všech hledisek, což rozhozené mladice na druhé
straně sítě nutilo k mnoha hrubkám
(3:10). Naproti tomu plejerky v červených dresech skoro nechybovaly,
avšak dalo se předpokládat, že natolik
jednostranný průběh střetnutí nevydrží. Také se Koslowskiho svěřenky
vzpamatovaly částečným přiblížením
na 7:12, leč vzápětí neustály další tlak
evidentně lepšího mančaftu (8:16,

Felix KOSLOWSKI - SC Schwerin:

„Začali jsme mnohem lépe než v Prostějově, první set byl z naší strany velmi dobrý. Potom však celý tým bohužel spadl svým výkonem o sto procent dolů, strašně
moc chyboval a na kvalitně hrajícího soupeře zkrátka neměl.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Cením si toho, jak družstvo zvládlo enormní tlak ještě umocněný slabším vstupem do zápasu. Počínaje druhým setem předvedl celý tým výborný výkon de facto
ve všech činnostech a Schwerin v jeho domácí hale naprosto přehrál.“
10:19). Ani se ziskem téhle sady tak
AGEL neměl větší potíže - 16:25 a 1:2.
Že hanácký soubor pokračoval v herní
převaze též zkraje čtvrtého dílu, o to
se nejvíc přičinila famózně podávající
Borovinšek (1:0 – 1:4). Ale chválit
individuality či jednotlivé činnosti by
nebylo spravedlivé, protože parádní
výkon odváděly všechny Prostějovanky především coby jednolitý tým. Bez
debat šlo o nejhodnotnější produkci
celé ekipy kouče Čady v letošní sezóně, na což nezkušený sok nenašel
žádný účinný recept vyjma jedné šestibodové šňůry z 10:19 na 16:19. Vzdor
této komplikaci duel přece jen dorazil
k břehům svého konce a suverenitu
VK Agel už nic jiného nenarušilo 18:25 a 1:3!

„Na tohle utkání jsme se strašně moc
soustředily a v úvodu jeho důležitosti
možná trochu podlehly. Od druhé
sady jsme však nervozitu dokázaly
odhodit, ve zbytku zápasu měl náš
volejbal vysokou mezinárodní úroveň. Splnily jsme dílčí cíl,“ usmívala
se na pozápasové tiskové konferenci Solange Soares, kapitánka VK
AGEL Prostějov.
To její souputnice z tábora SC
Schwerin Lousi Souza Ziegler šťastná
příliš nebyla: „Kromě vydařené úvodní sady jsem zklamaná tím, co jsme
v evropsky důležitém utkání předvedly. Od druhého setu jsme soupeřkám
samy usnadnily obrat velkým počtem
vlastních nepřesností, naše hra se úplně
rozpadla,“ zalitovala.

11. kolo: TJ Ostrava - SK UP Olomouc 1:3 (23, -19, -14,
-20). Nejvíce bodů: Starzyk 20, Michalkiewicz 13, Válková 7, Polášková 7 - Napolitano Šenková 23, Tomašeková 13,
Tinklová 12, Kojdová * Prostějov - SG Brno 3:0 (8, 14, 17).
Nejvíce bodů: nehlášeno * Přerov - Olymp Praha 1:3 (-21,
-15, 20, -24). Nejvíce bodů: nehlášeno * Slavia Praha - KP
Brno 1:3 (-18, -23, 20, -17). Nejvíce bodů: nehlášeno.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. VK AGEL Prostějov

P

Sety

Míče

Body

11 11 0

33:2

874:578

33

2. SK UP Olomouc

12 10 2

32:9

989:784

29

3. PVK Olymp Praha

11

9

2

28:10

904:757

27

4. TJ Sokol Frýdek-Místek 11

7

4

24:13

854:752

22

5. VK KP Brno

11

7

4

23:17

871:839

21

6. TJ Ostrava

11

5

6

18:23

834:883

15

7. TJ Sokol Šternberk

12

5

7

16:23

803:868

15

8. PVK Precheza Přerov 11

2

9

11:28

770:914

6

9. VC Slavia Praha

11

1 10

9:30

749:934

3

13

0 13

0:39

636:975

0

10. VK SG Brno

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj – první set:
2:0, 11:1, 12:4, 17:4, 20:5,
20:7, 23:7, 25:8. Druhý set:
1:2, 7:2, 9:3, 10:5, 15:5, 17:6,
17:8, 19:8, 19:11, 22:12,
24:13, 25:14. Třetí set: 5:0,
6:2, 8:2, 8:4, 11:4, 13:5, 15:6,
16:8, 18:8, 18:10, 19:12,
21:12, 22:14, 24:14, 25:17.
Prostějov/son - O výsledku utkání
jedenáctého kola UNIQA extraligy
volejbalistek mezi prostějovským
VK Agel a výběrem sportovního
gymnázia v Brně nepanovaly
předem žádné pochybnosti o vítězi
utkání. Otázkou zůstávala jen
výše skóre. V sobotním souboji vedoucího celku tabulky s posledním
to nejprve vypadalo na rekordní
debakl jihomoravské omladiny,
jenže ta postupně stále víc vzdorovala a žádné přepisování výsledkových dějin se tudíž nekonalo.
Svěřenkyně kouče Čady tudíž
„pouze“ vyhrály velmi hladkým
způsobem.
V základní sestavě domácího týmu
nastoupily všechny obvyklé náhrad-

„Tento zápas jsme využili k tomu, aby si obvyklé členky základní sestavy odpočinuly a náhradnice se naopak plně dostaly do hry. Je dobře, že holky šly
do utkání od začátku naplno, nic nepodcenily a celkově podaly dobrý výkon.
Ukázaly, že mohou i do těžkých střetnutí bez problémů naskočit, díky jejich
kvalitní hře jsme měli celý průběh jasně pod kontrolou snad jen kromě úplné
koncovky, kdy už děvčata trochu polevila.“

video na pv.cz
ernik
www.vec

Ondřej MAREK - VK SG Brno:

V

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...
12. kolo, sobota 14. prosince 2013, 17:00 hodin:
SK UP Olomouc - VK AGEL Prostějov (15.12.,18:00), TJ Frýdek-Místek - VC Slavia Praha, PVK Olymp Praha - TJ Ostrava, VK KP
Brno - PVK Precheza Přerov (18:00)

Rekordní debakl se nekonal, hladká výhra Prostějova ale ANO ZÁJEZD
SG Brno se čtyřmi kadetkami v sestavě se totiž ppostupem
p času zlepšovalo

Z

FANOUŠKŮ VK NA

DERBY DO OLOMOUCE

Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na
utkání 12. kola UNIQA extraligy žen 2013/14 mezi SK UP
Olomouc a VK Prostějov.
Hanácké derby v rámci dalšího dějství letošního ročníku
nejvyšší české soutěže se hraje
v neděli 15. prosince od 18.00
hodin, sraz fanoušků je týž
den v 16.45 hodin na parko-

višti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.
cz nebo telefonicky na číslo
777 311 108, podmínkou je
dát na sebe nějaký kontakt.
Uzávěrka přihlášek ve středu
11. prosince do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční
jen při dostatečném zájmu ze
strany účastníků!

„Z naší strany to byl kromě prvního setu statečný výkon. Potýkáme se s velkou marodkou, a proto nastoupily hned čtyři kadetky, zkušenější hráčky máme nemocné
či zraněné. Tým v oslabeném složení však po horší úvodní sadě zabral a zbylé dva
sety zvládl z mého pohledu velice dobře. Ani na druhou šestku silného Prostějova to
samozřejmě nestačilo, ale holkám dá takové utkání mnoho. Vidí, jak moc na sobě
musí pracovat, aby se špičkovým volejbalistkám v budoucnu vyrovnaly.“
nice,
i přesto
ř
ffavoritky
i k od
d začátku
čá k jjasněě
dominovaly. Mladičké soupeřky
totiž svazoval až přílišný respekt
a často chybovaly, naopak „Agelky“
přistoupily k zápasu zodpovědně
a koncentrovaným výkonem SG vůbec nešetřily.
Úvodní sada tak nápadně připomínala
vraždění neviňátek, hostující děvčata
nestíhala a nedokázala odvrátit jednociferný výsledek - 25:8 a 1:0.
Ve druhé části extraligového klání se
hra alespoň trochu vyrovnala, když
brněnským elévkám vyšlo několik
akcí a vékáčko jim občas pomohlo
vlastními nepřesnostmi. Ani tak
ale prostějovské družstvo nedovolilo nezkušeným protivnicím víc než

čtrnáct
č á bbodů
dů a bbylo
l to 22:0
0 na sety.
Ve třetím dějství následně pokračovala
velká převaha úřadujících mistryň
ČR z veškerých volejbalových hledisek, holky z jihu Moravy jen občas
trochu vystrčily růžky. Závěr jim
však vyšel o poznání více, což bohatě
stačilo k tomu, aby odvrátily hrozbu
rekordního debaklu v novodobé historii extraligové soutěže - 25:17 a 3:0.
„Na takové zápasy s papírově
slabšími soupeři je pro nás těžké
se koncentrovat, ale tentokrát jsme
to hned od prvních míčů zvládaly
dobře. Hodně se nám dařilo tlačit servisem, mladý soupeř v nekompletní
sestavě dlouho vůbec nestačil. Až
postupně začal víc bojovat, naopak

Brnkačka. Prostějovské volejbalistky nedovolily žádné zbytečné
protahování a s přehledem vyprovodily brněnské mládí tak, jak se
očekávalo.
Foto: Milan Fojt
my jsme ke konci už trochu ztrácely
soustředěnost,“ konstatovala po utkání Julie Jášová, libero VK AGEL
Prostějov. To mladé Brňanky měly
o střetnutí jasno ještě před jeho prvním odehraným míčem. „Chtěly jsme
si tento zápas co nejvíc užít, hrát
proti účastnicím Champions League

je pro nás velká zkušenost. V prvním
setu jsme ještě nehrály dobře a nešlo
nám to na přihrávce ani v útoku, ale
pak šel výkon celého družstva nahoru. Spadla z nás nervozita a za druhý
i třetí set se určitě nemusíme stydět,“
míní Marie Kurková, nahrávačka
SG Brno.

www.
vecernikpv
.cz
Juniorky v okleštěné sestavě potvrdily

postup, stejně oslabené kadetky
„Ve Schwerinu jsme byly zpočátku možná až přemotivované, VK AGEL dělily body s Brnem
naštěstí od druhé sady si vše sedlo,“ usmála se Julie Jášová
Prostějov - Spoluhráčky se kolem ní, dle důležitosti aktuálního střetnutí, neustále mění, jen ona v sestavě VK
AGEL zůstává pevně a trvale. Julie Jášová je totiž v prostějovském ženském výběru jediným liberem, tudíž nemá možnost být střídána. Což však šestadvacetileté
opoře Agelek nikterak nevadí, spíš právě naopak. Po
sobotním smetení SG Brno vznikl následující rozhovor
pro klubové stránky i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Marek Sonnevend
Máte za sebou dvě třetiny
základní skupiny Champions League, na kterou jste se hodně
těšila. Jak se vám zatím tahle elitní
soutěž líbí?
„Teď jsme dvakrát za sebou porazily Schwerin, takže momentálně
se mi Liga mistryň líbí moc. Ještě to
ale chce získat nějaký set nebo sety,
abychom se dostaly do čtvrtfinále
CEV Cupu, což je náš letošní evropský cíl.“
Mají duely v Lize mistryň
nejvyšší top úroveň, jak jste
očekávala?
„Určitě ano. Pouze je škoda, že jsme
do soutěže vstupovaly v nekompletním složení a ne ideálně sehrané,
což se promítlo do úvodních dvou
zápasů. Tím pádem jsme v Istanbulu
i doma od Cannes dostaly jasně 0:3,

zatímco v lepší formě i sestavě jsme
třeba mohly něco uhrát. Každopádně
Eczacibasi dosahuje absolutně
nejvyšší mezinárodní kvality a podle
mě se dostane minimálně do semifinále, možná i do finále celé Champions League.“
Jaké to vlastně bylo ve
Schwerinu, jenž díky svému
tříletému působení v bundeslize
dobře znáte?
„Myslela jsem, že na naše vzájemné
utkání přijde ještě víc diváků, než
přišlo. Ale atmosféra byla i tak super,
Němci jsou prostě Němci. Hlavně
ze začátku fandili opravdu hodně,
teprve postupem času, vzhledem
k horšícímu se výkonu jejich týmu,
povzbuzovat přestávali. My jsme
si ten zápas v každém případě moc
užily.“
Úvodní sadu jste však dost
zbytečně ztratily. Proč?

„Byly jsme hrozně moc namotivované díky obrovské touze
zvítězit a tomuhle velkému vyhecování jsme v nervózním prvním
setu možná trochu podlehly. Kromě
toho soupeř hrál zpočátku na své
poměry dobře, například v útoku nás
překvapil častými ulívkami, z nichž
dělal dost bodů. Před druhým setem
jsme si však s trenéry řekli svoje,
zlepšily úplně všechno a už jim
nedaly žádnou šanci.“
V čem konkrétně vězel
následný obrat duelu, jenž
byl velmi razantní?
„My jsme se na Schwerin fakt
výborně připravily, a jakmile se
nám dařilo hrát to, co jsme měly,
tak domácí hráčky vůbec nestíhaly.
Rozhodující byl náš velký tlak ze
servisu, často chybující soupeřky
pak nevěděly, kudy útočit přes naši
nachystanou obranu.“
Můžete nyní uspět i v Cannes?
„Já doufám, že aspoň jeden set
bychom jim mohly vzít. Za poslední dobu jsme se s holkama
hodně sehrály a už je to na našich
výkonech většinou vidět. Získaly
jsme větší volejbalovou pohodu,
víc si věříme, máme vyšší jistotu v jednotlivých činnostech
i společně z týmového hlediska.

Cannes rozhodně zkusíme potrápit, byť venku to asi bude těžší
než doma. Třeba překvapíme.“
To by znamenalo možnost
bojovat o postup do play off
Champions League. Připouštíte si
takové myšlenky?
„Na tak velký krok nahoru asi teď
žádná z nás moc nemyslí. My vidíme
jako stěžejní zajistit si pokračování
v CEV Cupu, což je docela reálné,
ovšem neměly bychom oba zbývající zápasy ve skupině prohrát 0:3.
Odvrátit dvě hladké porážky je tedy
momentálně podstatné.“
Máte v hlavě nadcházející
nabitý program čtyř těžkých
střetnutí v osmi dnech?
„Ani ne. Z mého pohledu je to spíš
dobře, protože není zase takový rozdíl trénovat nebo hrát utkání. A mně
osobně spíš vyhovují ty zápasy než
neustálá příprava. Aspoň budeme
mít méně tréninků.“ (smích)
Za dva týdny jsou tady
Vánoce. Myslíte už na ně?
„Ještě moc ne. Samozřejmě nějaké
nakupování dárků už probíhá, ale
zatím jsou Vánoce pořád dost daleko
a v hlavě teď nosím jiné věci. Pochopitelně volejbalové.“ (s úsměvem)
Kde vlastně svátky strávíte?
„S rodinou a s přítelem, to
znamená v Českých Budějovicích

Prostějov/son – Po další reprezentační pauze musely mládežnice VK
AGEL Prostějov v 9. dvoukole extraligových soutěží bojovat s hodně
nekompletními sestavami. Přesto získaly sedm bodů ze dvanácti možných, když naše juniorky v Ostravě stvrdily svůj postup do nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo a kadetky svedly proti silnému Brnu dvě
tiebreakové bitvy s padesátiprocentní úspěšností.

Foto: Milan Fojt
a na Kladně. Je pravda, že na Vánoce se člověk každý rok těší.“
Pojďme ještě k SG Brno.
Bylo složité v tak jasném střetnutí udržet maximální
soustředění?
„Na takové zápasy s papírově
slabšími soupeři je pro nás těžké
se koncentrovat, ale tentokrát jsme
to hned od prvních míčů zvládaly
dobře. Hodně se nám dařilo tlačit
servisem, mladý soupeř v nekompletní sestavě dlouho vůbec nestačil.
Až postupně začal víc bojovat,
naopak my jsme ke konci už trochu
ztrácely soustředěnost. Celkově se
nám to však povedlo zvládnout na
úrovni a myslím, že v závěru jsme
my i Brňačky už byly rády, že utkání
končí... (úsměv)“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 750 Kč

ince
Platí pouze do 13. pros

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

JUNIORKY

KADETKY

TJ Ostrava - VK AGEL Prostějov 1:3
(-21, -20, 22, -24) a 3:2 (17, -12, 17, -23, 16)
Sestava v prvním utkání: M. Zatloukalová, Lakomá, Valášková, Stavinohová, Mlčáková, Přibylová, libero
Uličná. Sestava v druhém utkání:
L. Zatloukalová, Lakomá, Valášková,
Stavinohová, Mlčáková, Přibylová, libero Uličná - M. Zatloukalová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Při početné marodce jsme na
sever Moravy jeli pouze s osmi děvčaty
a potřebovali dva body k definitivnímu
potvrzení finálové skupiny. To se nám
povedlo splnit hned v úvodním střetnutí
díky kvalitním výkonům nahrávačky
Míši Zatloukalové, obou blokařek Evy
Lakomé i Katky Mlčákové a libera
Silvy Uličné. Ve vyrovnaném zápase
holky zabraly naplno, jakmile bylo
potřeba, a plánované vítězství se nám
povedlo vybojovat. Do odvety dostala
na nahrávce prostor místo odpočívající
Míši Zatloukalové její jmenovkyně
Lucka, celý tým znovu odvedl dobrý
výkon. Naprosto rovnocenný duel jsme
nakonec ztratili až těsně 18:16 v páté
sadě, ovšem tahle porážka se nepočítá
do nadstavby, tudíž nás nemusí mrzet.
Naopak příště doma s Brnem chceme
maximálně bodovat, abychom do druhé části sezóny nešli s chudým ziskem
a mohli se ještě poprat o elitní čtyřku.“

VK AGEL Prostějov - KP Brno 2:3
(21, 18, -22, -23, -8) a 3:2 (-22, 14, -17,
14, 8)
Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Lakomá, Valášková, Stavinohová, Ryšavá, Cruz - Hubrová.
Sestava v druhém utkání: L. Zatloukalová, Lakomá, Valášková, Stavinohová, Ryšavá, Cruz, libero Slavíková
- Hubrová, Baláková.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Pro úvodní zápas jsme měli vinou
spousty zranění či nemocí k dispozici
dokonce jen sedm hráček. I tak holky
začaly skvěle a kompletní Královo
Pole dokonale zaskočily vedením 2:0
na sety. Ve třetí sadě ještě dokázaly
vyrovnat velké manko 11:21 na 22:22
hlavně zásluhou vynikající Adély Stavinohové, ale koncovku už nezvládly
stejně jako ve čtvrtém setu, tiebreak
pak jasně patřil hostům. Odveta se
vyvíjela jako na houpačce, aby se při
skóre 1:2 mančaft trvale chytil a ve
zbytku utkání nedal kvalitnímu soupeři žádnou šanci. Děvčata zaslouží
v takto oslabeném složení pochvalu.
Do nadstavbové části půjdeme s výborným ziskem jednadvaceti bodů,
což je perfektní výchozí pozice pro obsazení jednoho z nejvyšších dvou míst
před finálovými turnaji.“

1. Brno
2. Frýdek-Místek
3. Prostějov
4. Šternberk
5. Přerov
6. Ostrava

14
13
10
7
5
5

4
5
8
11
13
13

47:25
41:25
38:26
28:39
25:45
27:46

39
38
32
21
17
15

1. Prostějov
2. Šternberk
3. Brno
4. Přerov
5. Ostrava
6. Frýdek-Místek

16
9
11
8
5
5

2
9
7
10
13
13

52:14
36:28
38:35
26:35
25:40
20:45

49
30
28
24
18
13
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Exkluzivní interview seč spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS a šéfem prostějovského tenisu - 1. díl

MIROSLAV ČERNOŠEK: „ROK 2013 JE PRO NÁS OPĚT ÚSPĚŠNÝ, A TO JAK SPORTOVNĚ, TAK I EKONOMICKY“

Petr Kozák
Nejde začít jinak než otázkou,
jaký byl pro vás končící rok

2013?
„Pro mě není jednoduché odpovědět, a to
z důvodu, že se nechci pravidelně opakovat... (úsměv) Nechám proto ve větší míře
na zvážení objektivním čtenářům a divákům našich jednotlivých akcí, jak se jim
líbily. Pokud mám přece jen říct za sebe,
tak nezbývá, než konstatovat, že rok 2013
byl pro naši agenturu opět úspěšný. Největ-

ší pozornost jsme věnovali pro nás rozhohodujícím projektům, které se nám vydařily
řily
na jedničku a tím jsme dali důležitou jistotu
totu
i pečeť na dobrý sportovní i ekonomický
cký
výsledek letošního roku..“
Přestože jste už mnohokrát prokákázali, že jste schopni organizačně
čně
zajistit a uspořádat prakticky cokoliv,
oliv,
jedno odvětví je ve vašem srdci pořád
řád
přece jen nejvýš...
„Ano, nadále je naším sportem číslo jedna
dna
tenis a myslím si, že další obhajoba pětiti titulů v mládežnických týmových soutěžích
žích

kdo je
miroslav černošek
narodil se 27. dubna 1948. Má dvě dcery a čtyři vnoučata. Jeho druhou manželkou se nedávno stala Petra
Langrová, dnes již Černošková. Ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr. Podnikání ve sportu se
věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem v Prostějově, v roce
2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká
sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví. Česká sportovní se v současnosti podílí na řadě projektů, přičemž za více jak deset let
existence patří k lídrům ve své branži, a to nejenom v rámci tuzemska. Spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými hvězdami
včetně Jaromíra Jágra. Dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor a realizovala například basketbalové Final Four v Praze či
atletickou Zlatou tretru v Ostravě. Společnost se stará také o oba tenisové
reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými nyní dosahuje
historických triumfů. M. Černošek je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale
pořádá největší tuzemský tenisový turnaj Czech Open, kromě TK Agrofert
je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS také volejbalový oddíl VK AGEL.
Černošek je také autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou
Jágr Team. Dlouhodobě přednáší sportovní marketing, v současnosti na
Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Dařilo se vám ale i na „menších“
frontách. Který další projekt
byste nejvíce vyzdvihnul?
„Určitě musím vzpomenout projekty
a akce, které děláme s Olomouckým
krajem a Statutárním městem Prostějov.
Spolupráce s těmito subjekty si velice
vážíme. Myslím, že ankety Sportovec
Olomouckého kraje, Kulturní počin Olomouckého kraje, divadelní festival Aplaus
jsou projekty, které oslovují občany tohoto regionu, a to je na tom všem nejdůležitější. V našem kalendáři tak mají pevné
místo, jsou totiž poměrně dost sledovány
diváckou veřejností a jsem tak rád, že naši
sportovci v nich hrají nemalou roli.“
To ale není všechno, že...
„Jsme projektová agentura, která
pořádá spoustu dalších akcí. Každý fanoušek ví, že stojíme velice blízko u volejbalového oddílu, nějakým způsobem
podporujeme prostějovský fotbal i klání,
které mají významné místo v kalendáři
mezinárodní tenisové federace ITF. Nejvýraznější a dlouhodobý je prestižní podnik
v podobě mistrovství světa týmů do čtrnácti
let. Letos poprvé jsme mohli vidět i mistrovství světa veteránů. Těmito akcemi se rádi
pyšníme. Není totiž moc zemí a agentur na
světě, jež s ITF dělají tak dlouho a úspěšně.“
Co byste řekl na závěr první části
našeho obsáhlého rozhovoru?
„Jelikož v rámci firmy TK PLUS jsem ten,
kdo plně zodpovídá za marketing a dělám
Foto: archiv Večerník
jej už mnoho let, tak mi připadá potřebné
zmínit jednu podstatnou skutečnost. Mezi
„M
Mohu konsstatovatt, že lo
oňsk
ký a letošn
ní rok našimi partnery se vygenerovaly firmy a organizace, které nejenže s námi spolupracují
potvvrdil, že v momen
ntální kon
ndic
ci sporrtovní, dlouhodobě, ale v rámci žebříčku dvaceti
firem v České republice se pofin
nančn
ní i trren
nérsk
ké jsm
me ja
asně
ě nejle
epším nejlepších
stupně propracovaly mezi ty úplně nejlepší.
tomto směru bych chtěl ocenit spolupráci
klub
bem na
a ce
elé
ém svě
ětě! Nikd
do nemá ta
akové Vs Třineckými
železárnami ČEZem či Agvýsle
edky, ať už na mlládežn
nick
ké či senio
orské rofertem. Dále vzpomenu firmy jako Lesy
republiky, Česká pošta, UniCredit
úrovvni, jak
ko TK Agroffert Prrosttějo
ov a Čessko!“ České
Bank a T-Mobile. A velice si musím poúspěšný sportovní manažer MIROSLAV ČERNOŠEK chválit také fakt, že se nám podařilo pronikdo mezinárodních korporací. Jednak
o spanilé jízdě ve svém sportu číslo jedna nout
dlouhodobým naším partnerem je americká
firma Nike, nejprestižnější značka na světě,
případě jsem až takové myšlenky neměl. ce si takovýchto ocenění a samotných co se týká sportovního oblečení. A uzavřeli
Když jsem v roce 2007 přemluvil k ná- výsledků vážíme. Je to impuls do další jsme vysoce cennou smlouvu s ruskou firvratu Radka Štěpánka, zadoufal jsem, že práce. Na podporu svých slov mohu mou Rosatom, která má téměř tři sta tisíc
bychom mohli hrát v Davisově poháru uvést pár čísel. Televizní přenos z vítko- zaměstnanců a byla partnerem letošní Zlatrochu významnější roli. Podařilo se ale vického stadionu šel do stopadesáti zemí té tretry. To jsou počiny, které musí člověk
vytvořit skvělou partu, sami kluci se už a byla to tak nejpřebíranější sportovní hodnotit jjako nadmíru vydařené.“
y
dřív rozhodli, že tu trofej prostě chtějí. událost z Česka v tomto roce, kterou sledruhý díl rozhovoru
A je fakt, že si musím přihřát polívčič- dovalo více jak osm set miliónů televizku na tomto megaúspěchu, kdy to tým ních diváků na celém světě!“
přineseme v příštím čísle
vyhrál podruhé.
De facto ´Prostějováci´
po
porazili ccelý svět a ze stopadesáti týmů,
co se o to pokouší, jsme dokázali pohár
obhájit, ccož se v celé historii podařilo jen
čtyřem zemím
světa. Jsem strašně rád, že
ze
jsme něco
něc takového dokázali.“
Zní vám to občas jako pohádka?
Zn
„Když jsme začínali s tenisem, chtě„K
být nejlepší v České republice. Pak
li jsme bý
jsme si ddali za cíl, proniknout na mezinárodní pole a v posledních letech usilujeme
abychom byli nejlepší i ze světového
o to, abyc
pohledu! Mohu s radostí na duši konstatovat, že loňský a letošní rok potvrdil, že
v momentální
kondici sportovní, finanční
momen
i trenérské jsme jasně nejlepším klubem na
světě! Nikdo nemá takové výsledky,
celém svě
mládežnické či seniorské úrovni,
ať už na m
Agrofert Prostějov.“
jako TK A
Když na chvíli opustíme tenis a poKd
díváme se na ostatní vaše projekty...
dív
„V prvn
první řadě bych velice rád zmínil
akci, která
kter nám poskytuje velký úspěch,
slávu i vvelmi příznivý ekonomický výsledek. N
Nikoho asi nepřekvapím, když
řeknu, že to i letos byl dvaapadesátý ročník Zlaté tretry. V rámci světové atletické
federace byl vyhodnocen jako nejlepší
v kategorii
kategor ´Challenge´ a v nepřímé soutěži s Diamantovou
ligou porazil dokonDia
ce mítinky
mítink v Oslu a New Yorku! To je
při vědomí,
vědom jaké má možnosti Ostrava
a jaké js
jsou nejen ve zmíněných velkoměstech, až něco neuvěřitelného. Veli-

Prostějov - Pokud chcete mít úspěch, spojte se s Miroslavem
em
Černoškem. Tento sportovní manažer má zřejmě klíč od kažaždé „zlaté brány“, přestože ta prostějovská se mu zvenku moc
nelíbí. Jestliže si ale něco vysní, vězte, že za tím půjde tak odhodlaně a dlouho, až to prostě dokáže. Dvojnásobný triumf
mf
v Davisově poháru je této skutečnosti tím nejjasnějším důkakazem. Pětice mistrovských titulů v mládežnických kategoriích
ích
a veleúspěšný podnik Zlatá tretra výše uvedená tvrzení jen
en
dokreslují. Tradiční rozhovor, který boss marketingové spopolečnosti TK PLUS na konci každého roku poskytuje exkluzivně
ně
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, vyzdvihuje jen pár nejzázákladnějších faktů. Jeho první část vám přinášíme právě dnes...
s...

nemá v historii českého tenisu obdoby.
Je to něco unikátního a svědčí to o tom,
že svoji práci děláme dobře a rádi. A že
máme skvělý tým trenérů i skautů. Každý,
kdo byl na dvacátém ročníku challengeru
UniCredit Czech Open, musí potvrdit, že
nejen báječné finále Štepánek – Veselý
bylo tím pravým vyvrcholením. Vše doladila přítomnost řady hvězd a krásná exhibice. Opět se ukázalo, že s tímto projektem
pracujeme velice promyšleně a dlouhodobě. Jsem rád, že titulní partner UniCredit
Bank nám zůstává věrný a smlouva na
další čtyři roky nám dává šanci opětovně
ukázat, že to umíme.“
Velkým tenisovým úspěchem
byla také obhajoba „Salátové
mísy“. Napadlo vás vůbec někdy při vašich začátcích, že byste mohli získat Davis cup hned dvakrát?
„Musím přiznat, že byť jsem v mnoha
směrech hodně cílevědomý, v tomto

INZERCE

Hospůdka U Hodináře
Fanderlíkova 50, Prostějov

Vás zve na dobré jídlo a pivo
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek
11:00 - 23:00
Sobota
16:00 - 23:00
Neděle
16:00 - 22:00
Na čepu Radegast 10° a Prostějovský
Ječmínek, 11°, 11°černá, 12°, 14°
Vaříme polední menu i minutkovou kuchyni
Uspořádáme rodinné oslavy, ﬁremní večírky...
WI-FI ZDARMA
+ SPORTOVNÍ PŘENOSY
Těšíme se na Vaši návštěvu
E-mail: Uhodinare@seznam.cz
Kontakt: 773 951 889
733 524 802
Najdete nás i na Facebooku
Hospůdka U Hodináře

