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TAKHLE SE BAVÍ DĚTI

aneb DIVOKÉ ORGIE

Prostějov/mls

Oblíbená blogerka píšící pod trefnou přezdívkou „Protivná
blondýna“ se v jednom ze svých nedávných článků
zaměřila na módu prostějovských diskoték. Využila k tomu facebookovou galerii polonahých dívek a mládenců,
bavících se na prostějovských diskotékách. Zveřejněné
snímky vzbudily bouřlivé reakce. A není se co divit!

„Nevím, jestli jsou na těch obrázcích kur.., které se snaží vypadat jako ´normální holky´ nebo ´normální holky´, které se
bůhvíproč snaží vypadat jako ty kur..?“ komentoval zábavu prostějovské omladiny jeden z diskusních příspěvků.
Fotografie polonahých dívek zděsily především ty, kteří už
nějaký ten pátek na žádné diskotéce nebyli.
čtěte na
Ostatně, posuďte sami...
straně 13
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Tohle nejsou
prostitutky!

Je to jízda! S množstvím vypitého alkoholu začínají královny prostějovských diskoték odhazovat trička a předvádějí své špatně padnoucí podprsenky. Foto: internet

Je vidět všechno. V klubu objevíte brutálně nadupané výstřihy, které by se
spíš hodily někam do hodně nočního podniku. Jejich majitelky je ovšem umí
náležitě prodat...
Foto: internet

Kopec srandy! Na prostějovských diskotékách nechybí ani „strašně zábavné a děsně vtipné“ soutěže, které mají evokovat sex.
Foto: internet
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. prosince 2013

168 hodin
s městskou policií

LUPIČ S PISTOLÍ přepadl Brutus v Plumlovské

Vykutálení neplatiči

Jakékoliv provozovny s nonstop provozem se
vposlednídoběstávajíjednoduchýmterčemlupičů.
Nejinak tomu bylo ve čtvrtek 19. prosince časně
ráno, kdy do občerstvení Brutus v Plumlovské ulici
s nepřetržitou obsluhou vtrhl maskovaný a ozbrojený muž. Pod pohrůžkou použití pistole vymámil
na obsluhující mladé ženě pět tisíc korun.

Během čtyřiadvaceti hodin
v pátek 13. prosince vyjížděli
strážníci dvakrát do terénu
kvůli neplatičům. Nejprve se
jednalo o dvaačtyřicetiletého
muže, který polovinu peněz,
jenž měl u sebe, naházel do
Juboxu. Při placení mu pak
v hospodě chyběla hotovost
ve výši sto třiceti korun. Sliboval nápravu, ale ani do
dvou dnů dluh neuhradil.
Druhým neplatícím hostem
byl opět muž. Ten v nejmenovaném baru zkonzumoval
alkoholické nápoje v hodnotě 220 korun, ovšem peníze
v hotovosti neměl. Tvrdil, že
vybere z bankomatu. Hlídka
za hodinu provedla kontrolu,
zda svého slova dostál. Ukázalo se, že provozovnu vůbec
neopustil. Nato sám požádal
hlídku o doprovod k bankomatu, ale výběr peněz však
znovu neuskutečnil s tvrzením, že si nepamatuje PIN.
Oba pánové jsou podezřelí
z přestupku proti majetku
a skončí u správního orgánu,
kde jim hrozí pokuta až do
výše 15 000 korun a obsluha bude uplatňovat náhradu
vzniklé škody.

Vykázáni z čekárny
Zdržovat se v čekárně hlavního nádraží lze pouze
s platnou jízdenkou. Toto pravidlo však nemínila v neděli
15. prosince dodržovat skup tří osob. Na upozornění
p
pina
pracovníka Českých drah
nereagovala, a naopak se
k němu začala chovat
hrubým způsobem. Přivolaní strážníci muže ve věku 16,
19 a 44 let z místa vykázali.

Chlupáč na zahradě
Na základě telefonátu odchytli strážníci v neděli
15. prosince psa, který vběhl
na pozemek oznamovatele.
Pes měl čip, podle kterého
byl zjištěn chovatel a následně vyrozuměn o převozu
zvířete na služebnu městské
policie, kde si ho posléze vyzvednul.

Klíče v kontejneru
Ženě upadly předminulé
pondělí 16. prosince klíče
do nádoby s tříděným odpadem. S žádostí o pomoc
se obrátila na linku 156
a strážníkům vysvětlila, že
klíče jí spadly do kontejneru
při odkládání nepotřebného
šatstva. V průběhu dne se
podařilo zkontaktovat osobu, která má na starosti svoz.
Poté bylo dohodnuto setkání
s oznamovatelkou u nádoby,
aby mohlo dojít k předání
nalezených klíčů.

Nezabezpečení psi
V úterý 17. prosince před
devátou hodinou bylo přijato sdělení na linku 156 o volně pobíhajících psech, kteří
často chovateli utíkají a na
svých toulkách mnohdy doráží na děti, které se v těchto místech často pohybují.
Cesta totiž vede do různých
kroužků, kam dítka dochází.
Hlídka zkontaktovala muže,
kterému tito čtyři psi patří.
Ten přiznal, že mu dnešního
dne utekli. Poté se je snažil
nahnat zpět domů. Podle
svědků má ovšem k situaci
docházet opakovaně a muž
na jejich výtky nereaguje.
Navíc nechává psy při venčení i volně pobíhat. Celá
událost byla předána správnímu orgánu k dořešení.

Prostějov/mik
„Trestného činu loupeže se dopustil neznámý pachatel, který
devatenáctého prosince před
čtvrtou hodinou ranní vstoupil do
nonstop prodejny s občerstvením
na ulici Plumlovská v Prostějově.
Maskovaný pachatel následně
přistoupil k obsluze a pod hrozbou
použití namířené krátké střelně
zbraně požadoval vydání finanční hotovosti. Obsluha mu vydal
pět tisíc korun, posléze pachatel
z místa činu utekl. Ke zranění
osob nedošlo,“ popsala chování
zloděje Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Z loupežného přepadení byl
viditelně nešťastný majitel ob-

čerstvení Brutus Pavel Pacola,
kterého Večerník o týden později vyzpovídal. „Je to hrozné,
ale bohužel takovýmto lumpárnám prostě zabránit nemůžete
a my provozovatelé podobných
zařízení s nimi prostě musíme
počítat...,“ posteskl si bezelstně
a bezradně Pavel Pacola. Jak vzápětí dodal, obětí lupiče se stala
mladá prodavačka. „Tomu chlapovi neodporovala, byla hodně
vylekaná. Vydala mu něco málo
přes pět tisíc, to je hotovost, kterou na prodejně neustále máme
k dispozici na vracení zákazníkům,“ uvedl majitel Brutusu. On
sám věří, že policie by mohla ozbrojeného lotra brzy dopadnout.
„Vydali jsme kriminálce videozáznam z průmyslové kamery,

Tylovkou se proháněla v autě

„Máme ho na videu, které jsme předali policii,“
prozradil exkluzivně Večerníku majitel občerstvení

Nezvaný host. Pět dní před Štědrým dnem vtrhl do občerstvení Brutus v Plumlovské ulici ozbrojený
lupič a odnesl si odtud od vylekané obsluhy pět tisíc korun.
Foto: Michal Kadlec a ilustrační
kde je lupič dobře vidět. Navíc,
když vycházel z našeho občerstvení, zamířil doprava k centru
města. A tady v ulici, pokud vím,
je taky kamera. Takže policie by
ho mohla vystopovat,“ nastínil
Pacola svoji naději, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost.

A co hodlá udělat pro to, aby
se podobný případ alespoň
hned tak neopakoval. „Nezlobte se, pokud vymyslím
nějaké razantnější bezpečnostní opatření, tak o něm
rozhodně nebudu informovat média,“ řekl na závěr

upřímné zpovědi Večerníku.
„V současné době na případu
intenzivně pracujeme. Aktuálně bylo zjištěno, že pachatel se
na místo dopravil na jízdním
kole,“ prozradila v pátek uplynulého týdne mluvčí krajské
policie Marie Štrbáková.

Senior se popral i s přivolanými policisty...

OSMNÁCTILETÁ FEŤAČKA Vyhrožoval dělníkům vidlemi,
Prostějov/mik - Takovou cácorku potkat na silnici za volantem
a ještě k tomu zfetovanou, to si
nepřeje určitě žádný řidič. Policisté předminulou neděli nachytali v Tylově ulici při jízdě autem
pod vlivem drog osmnáctiletou řidičku. Ještě že ji policisté
zkontrolovali dřív, než stačila
způsobit neštěstí...
„Z řízení pod vlivem návykové
látky je podezřelá osmnáctiletá
dívka z Mohelnice, která byla
v neděli dvaadvacátého prosince
v Tylově ulici kontrolována jako
řidička vozidla Audi. Dechová
zkouška byla u mladé ženy negativní, ovšem provedený test
na drogy byl pozitivní na amfetamin. Řidička odmítla lékařské

vyšetření a odběr krve,“ uvedla
k případu Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Sotva plnoleté dívce policisté
okamžitě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali jí další jízdu.
„Za řízení pod vlivem drog mladé
řidičce nyní hrozí u správního
řízení sankce do padesáti tisíc korun, zákaz činnosti až na dva roky
a ztráta sedmi bodů,“ uvedla dále
Štrbáková.
A odmítnutím lékařského vyšetření si dívka nepolepšila. „Za to jí
navíc hrozí další sankce od pětadvaceti do padesáti tisíc korun, zákaz
činnosti od jednoho roku do dvou let
a rovněž ztráta sedmi bodů,“ přidala
mluvčí krajské policie.

pak útočil NOŽEM!

Prostějov/mik - Tohle už tu
dlouho nebylo! Nervy na
uzdě neudržel důchodce
v Čechovicích, kterému vadili
stavební dělníci pracující
před jeho domem. Nejprve
jim vyhrožoval vidlemi
a pak na ně dokonce zaútočil
s nožem v ruce!
„Z trestného činu výtržnictví
je podezřelý jednasedmdesátiletý muž z Prostějovska, který
v úterý sedmnáctého prosince před šestnáctou hodinou
vyhrožoval dělníkům stavební

firmy, kteří se pohybovali na
volně přístupných pozemcích
obce Čechovice. Křičel na ně, že
pokud budou před jeho domem
probíhat stavební práce, tak si
na ně vezme vidle. Pracovníci
pokračovali v činnosti, kdy muž
vyběhl z domu a v ruce držel
nůž s dvaceticentimetrovou
čepelí,“ informoval Večerník
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje s tím,
že vystrašení dělníci okamžitě
vytočili tísňovou linku 158.

„Přivolaní
policisté
vyzvali muže, aby nůž odhodil
a zanechal svého protiprávního
jednání, ale dotyčný na výzvy
nereagoval. Následně byly
použity donucovací prostředky,
nůž byl zajištěn a muž převezen
na policejní oddělení. Po provedených policejních úkonech byl
tentýž den po osmnácté hodině
propuštěn. Ke zranění osob
a škodě na majetku nedošlo.
Muži za tento čin hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky,“
dodal Josef Bednařík.

ze soudní síně...

„FEŤÁK“ ZRADIL KAMARÁDA A OKRADL MILENKU
Milostný trojúhelník rozdělila nejprve nevěra a definitivně pak krádež

Na své okolí dokáže zapůsobit. Muži mu věří, ženy
podléhají. Když mu však teče do bot, bez mrknutí
všechny zradí. Tak se jeví mladý prostějovský narkoman Jan Augustin, který byl nedávno vzat do vazby v souvislosti s distribucí drog. Ještě před tím však
zřejmě stihl okrást otce své milenky, kterou „přebral“
dlouholetému kamarádovi. A za to byl v úterý 17. prosince postaven před Okresní soud v Prostějově...
Prostějov/mls
Dva mladé muže a jednu dívku
z Prostějova pojilo přátelství,
tělesná přitažlivost i záliba v
drogách. V oblibě měli zejména
marihuanu, nebránili se však
ani pervitinu. Definitivně je
rozdělily skvrny na prostěradle a
hlavně peníze. Jan Augustin měl
o celkem pětadvacet tisíc okrást
otce dívky, kterou přebral kamarádovi. U soudu se obžalovaný bránil
tím, že vše je past, kterou na něj
nastražil právě jeho bývalý přítel.

„Nic jsem neukradl. V domě,
kde bydlela slečna Michaela
se svým otcem a odkud peníze
zmizely, jsem pouze párkrát
přespal. Nikdy jsem v něm
nebyl sám. Všechno je výmysl.
Problém je v tom, že jsem s Michaelou začal spát. Na to však
přišel její přítel Zbyněk. Dostal
na mě vztek a pod vlivem drog
byl hodně agresivní, vyhrožoval
mi i na Facebooku. Peníze mohl
vzít on, aby mě poškodil,“ přišel
před soudem se svojí vlastní verzí
obžalovaný Jan Augustin.

Jeho obhajoba však rychle vzala za své. Výpovědi
bývalých přátel působily
důvěryhodněji a vše pravděpodobně uvedli na pravou
míru. „K obžalovanému jsem
měla hodně blízko, byl to můj
kamarád, nakonec jsem s ním
i spala. Ale on mě obelhal a okradl. Asi týden u nás přespával.
Jednou mi volal, že se potřebuje
rychle převléct. Tak jsem s ním
jela k nám domů, dala mu klíče
a čekala v nastartovaném autě
před domem. Odpoledne jsme
měli mít schůzku, ale on už mi
telefon nebral. Pak jsem zjistila,
že tátovi zmizely peníze. Vše do
sebe zapadlo,“ vypověděla Michaela G., na které bylo patrné,
že opravdu nemá důvod si cokoliv vymýšlet.
Se svým bývalým přítelem
na Jana Augustina vymyslela
lest. Jelikož se nikomu z nich

neozýval, vylákali ho ke kamarádce, kde na něho udeřili.
Prohledali mu batoh a objevili paměti, které zmizely
z počítače ve vykradeném
domě. Jan Augustin se jim pak
ke všemu přiznal.
„Říkal, že chtěl ukradené peníze
vrátit, ale že se mu něco zvrtlo
a že už je nevrátí. Od té doby jsme
ho neviděli a setkali se s ním až
tady u soudu. Pokud vím, peníze
nevrátil,“ vyprávěl Zbyněk K.,
který rozhodně nepůsobil nijak
zvlášť agresivně. Jeho výpověď
navíc působila věrohodně
a doplňovala vyjádření jeho
bývalé přítelkyně. A to i přesto,
že oba spolu už pár netvoří. „Byli
jsme spolu asi dva roky, poslední
dobou jsme se ale dost hádali. Na
její nevěru jsem přišel z fleků na
prostěradle na její posteli, které
určitě nepocházely ode mě. Ona
se přiznala, že mě podvedla. Pak

jsme se ještě kvůli ukradeným
penězům dali na chvíli dohromady, ale dlouhodobě to už
nemělo cenu,“ ohlédl se Zbyněk
bez větších emocí za nepovedeným vztahem.
To, že by peníze ukradl, aby
očernil svého soka v lásce, ovšem
považoval za zcela nelogickou
konstrukci. „V bytě jsem nějaký
čas žil, nikdy jsem z něj ale nic
nevzal. V době, kdy zmizely
peníze, jsem v něm určitě nebyl,
ani jsem do něj neměl přístup.
Tohle mi všichni zúčastnění mohou potvrdit. U obžalovaného
je to však poněkud jinak,“ argumentoval svědek. Jan Augustin
na výpověď svých někdejších
přátel nebyl schopen smysluplně
reagovat, pouze stále neurčitě
naznačoval, že „vše mohlo být
jinak.“
Rozsudek dosud nepadl, jednání
bylo odročeno.

po kvartetu hledaných

Šell po cigaretách
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Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v neděli
22. prosince po třiadvacáté
hodině v Ohrozimi rozbil
skleněnou výplň a vnikl do
prodejny smíšeného zboží. Z místa odcizil cigarety
různých značek v hodnotě
téměř deset tisíc korun. Celkově svým jednáním způsobil škodu přes 14 100 korun.

Kradl a pak ničil

Trestných činů krádeže
vloupáním a poškození cizí
věci se dopustil neznámý
pachatel, který v době od
13. do 14. prosince v Dykově ulici rozbil kamenem
skleněnou výplň předních
dveří u vozidla Renault Megane, jež bylo zaparkované
před domem. Z vozidla odcizil navigaci, na levé straně
udělal do laku na blatníku
i předních a zadních dveří
hlubokou rýhu. Celkově tak
majiteli způsobil škodu kolem jedenácti tisíc korun.

Řídil přes zákaz

Z trestného činu maření úředního rozhodnutí je
podezřelý
třiadvacetiletý
muž z Otaslavic, který byl
v sobotu 14. prosince po
čtrnácté hodině kontrolován
v Plumlově jjako řidič vozidla Škoda Felicia. Šetřením
bylo zjištěno, že muž má
vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel do května 2014. Nyní mu za tento
čin hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Tahač bez nafty

Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který v noci z 18. na 19. prosince v Průmyslové ulici poškodil víčko nádrže u tahače
návěsů, který byl odstaven
vedle místní komunikace.
Následně z vozidla odcizil
čtyři sta litrů motorové nafty. Celkově tak majiteli způsobil škodu ve výši necelých
patnácti tisíc korun.

Ukradl Ježíška

Na Štědrý den zjistil majitel, že během dvou dní se
mu vloupal zloděj do domu
v Malém Hradisku. Po rozbití okna z domu odcizil
pánskou zimní bundu, tepláky, dámský svetr, boty,
alkohol a peníze. Poškozením vybavení a odcizením
věcí způsobil majiteli celkovou škodu za necelých
sedm tisíc korun.

Prsteny z domu

V noci z úterý 24. na středu
25. prosince se do rodinného domu ve Smržicích
vloupal neznámý pachatel.
Zloděj rozbil okno dveří,
vnikl do domu, v němž se
volně pohyboval a odcizil tři zlaté prsteny, jeden
s modrým, druhý s červeným a třetí se zeleným
kamenem. Majitel škodu
vyčíslil na deset tisíc korun.

Aby nezamrznul…

Také pod rouškou noci ze
středy na čtvrtek uplynulého
týdne se neznámý pachatel
vloupal u čerpací stanice
pohonných hmot v Držovicích do kontejneru s prodejním zbožím a dopravním
značením. Po předchozím
poškození zámku pak z kontejneru odcizil patnáct balení ostřikovací zimní směsi
v celkové hodnotě dva tisíce
korun.

Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po dvojici 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

ERIK DŽUDŽO

RADIM PEKAŘ

LUKÁŠ KOLAŘÍK

STANISLAV BENEŠOVSKÝ

se narodil 30. září 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 24. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14
do 15 let, měří mezi 163 až 165
centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 7. června 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 19. prosince 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 37 do 42 let a měří mezi 180
až 190 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

se narodil 25. prosince 1993 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. prosince 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 20
do 21 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči
a plavé blond rovné vlasy.

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

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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Tragédie den před Vánoci...

Ohnivé peklo za

VÁNOČNÍ ZÁZRAK:

Kdo zapálil Elmoplast v Alojzově?

PŘEŽILA...

MRTVOLA 80 MILIÓNŮ! opilou ženu přejel vlak
na Plumlovské

Prostějov/mik - Na konci prosince bohužel nelze zveřejňovat
jen samé příjemné zprávy.
Štědrého dne se letos nedožil
zhruba šedesátiletý muž,
kterého v pondělí 23. prosince
podle všeho postihla náhlá
srdeční zástava ve chvíli, kdy
jel na kole po Plumlovské
ulici. Kam? No zřejmě domů
k rodině...
„Muž jel na kole a spadl. Příčinu
nehody zjišťujeme, důvodem
byly zřejmě zdravotní problémy,“ informovala média bez
dalších podrobností Marta
Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Když se Večerník snažil
v pátek získat bližší informace,
u policistů nepochodil s tím, že
většina z nich má dovolenou.
Případ dokonce z nepochopitelných důvodů zapřel šéf

prostějovské záchranky Radomír Gurka. „O tom, že by
někdo zemřel na Plumlovské,
o tom nevím. Během Vánoc
jsme vyjížděli jen asi ke třem
případům úmrtí, vždycky se
ale jednalo o přirozenou smrt
starších lidí,“ řekl doslova do
mobilního telefonu Gurka.
O tom, že šéf záchranky se plete
či nemluví pravdu, svědčí bohatá diskuze k případu, která
se okamžitě rozjela na několika
facebookových stránkách. Také
Večerníku se svěřila s hrůzným
zážitkem žena, která si nepřála
být jmenována. „Viděla jsem,
jak na Plumlovské leží na
zemi bezvládný muž a vedle
něho kolo. Nevypadalo to,
že by ho srazilo auto. Pak už
jsem jenom společně s dalšími
lidmi pozorovala, jak ho lékaři
přikrývají dekou,“ svěřila se
očitá svědkyně neštěstí.

I tento silvestr
a Nový rok prožijte
s www.vecernikpv.cz

Podivn
é př
vyšetřu íčiny
policist jí
é...

a
foto ncz
a
o
e
.
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w.vec

ww

Požár roku. Tak „drahý“ požár hasiči v celém kraji už dlouho nepamatují. Zraněn při něm nikdo
nebyl, vznikl totiž v době, kdy měli zaměstnanci dovolenou.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Alojzov/mls

Obrovský požár zachvátil v pátek 27. prosince ráno jeden z nejúspěšnějších podniků v regionu. V alojzovské továrně Elmo plast shořela celá výrobní hala. Škoda
se odhaduje na neuvěřitelných osmdesát milionů korun, což je největší letošní ohnivá újma v celém Olomouckém kraji. Hasiči přitom nevylučují cizí zavinění. Majitel
však o peníze zřejmě nepřijde, podnik by měl být podle exkluzivních informací
Večerníku proti podobným událostem pojištěný.
více čtěte na straně 8

Olomouc, Prostějov/mik - Osobní vlak vyjíždějící předminulou
sobotu odpoledne z olomouckého hlavního nádraží směrem
na Prostějov přejel ženu. Opilá
bezdomovkyně však neutrpěla
ani škrábnutí, spala totiž přímo
uprostřed kolejiště!
Známá postavička mezi olomouckými i prostějovskými
bezdomovci si pro odpočinek
vybrala nejméně vhodné místo.
Opilá devětačtyřicetiletá žena,
která usnula na kolejích, doslova
přežila svoji smrt. „Osobu na
kolejích zaregistroval strojvedoucí na trati mezi Olomoucí
a Prostějovem v sobotu jednadvacátého prosince odpoledne.

Nad ženou spící v kolejích projel
vlak, aniž by utrpěla jakékoli
zranění. Policisté pak probuzenou osobu podrobili dechové
zkoušce, naměřili jí 2,16 promile alkoholu,“ sdělila Večerníku
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Na přímý dotaz Večerníku
upřesnila místo, kde jen zázrakem nedošlo k neštěstí.
„Stalo se to pár desítek vteřin
po odjezdu vlaku z nádraží
v blízkosti firmy Zora,“ uvedla
Štrbáková.
V těchto dnech už je „přejetánepřejetá“ žena naštěstí zdravá
a v pořádku.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
do
Platí pouze 4
1
12. ledna 20
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

jen
č
770 K

LETOŠNÍ SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ PODRAŽIL, ČEKÁ SE ALE PLNÉ NÁMĚSTÍ
„Stále trvám na tom, že začátek v osm večer je ideální,“ konstatuje náměstkyně primátora

V pořádání veřejné silvestrovské oslavy spojené hlavně
s ohňostrojem na náměstí T. G. Masaryka nastal
v roce 2010 zlom. K údivu mnohých město zrušilo do
té doby tradiční zahájení světelné show o půlnoci a celý
program posunulo o čtyři hodiny dopředu. Co je to za
přivítání nového roku v osm hodin večer, ptali se mnozí.
Jenomže hned první ohňostroj v tomto večerním čase
ukázal, jako moudré to bylo rozhodnutí. A nám všem
kritikům zavřelo ústa náměstí naprosto natřískané lidmi
včetně malých dětí. Obrovská návštěva se dá očekávat
i letos, kdy magistrát musel sáhnout do městské pokladny o něco hlouběji, aby Prostějované viděli znovu
kvalitní ohňové a bouchající představení.
Prostějov/mik
Náklady na uspořádání ohňostroje stoupají. Není to ale
nic dramatického, co by městská kasa neunesla. „Když jsem
pro Večerník zjišťovala statistické údaje o cenách, sama jsem se
podivovala nad tím, kolik oslava
Silvestra a příchod Nového roku
na náměstí stojí. V letech 2010
až 2012 byla cena stejná na základě poptávkového řízení, tedy
sto padesát tisíc korun. Letos došlo k navýšení, neboť jak jsme
byli informováni, pyrotechnika
výrazně podražila. Nejde ale
o nic dramatického, deset tisíc

korun městská pokladna určitě
unese,“ poznamenala Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Nemohli jsme se dále nezastavit nad změnou času odpálení ohňostroje, ke které
došlo před třemi lety. „Ani na
okamžik jsem nezměnila svůj
názor a stále trvám na tom, že
posunutí zahájení ohňostroje na
dvacet hodin bylo velmi rozumné a hlavně prospěšné. Jednatřicátého prosince večer chodím
každoročně na náměstí a jsem
přesvědčena, že nyní chodí na
večerní ohňostroj čtyřikrát až
pětkrát více lidí, než tomu bylo

160 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
130 280 Kč

Už za pár hodin! Také při letošním silvestrovském ohňostroji se
čeká náměstí plné dětí i dospělých. Nezapomeňte tomu druhému
popřát do nového roku!
2x foto: archiv Večerníku
v předešlých letech o půlnoci. hého pololetí roku 2014 zapraJediné, co mě mrzí, je, když pra- cujeme i na tomto problému,“
videlně s přáteli stojím až u sou- vzkázala všem případným kritičasné Zlaté brány, že absolutně kům Ivana Hemerková.
neslyším hudební doprovod Silvestrovský ohňostroj se zaohňostroje. Už jsme se o tom hájením v osm hodin večer má
několikrát bavili i na radě města podle náměstkyně primátora
a bylo konstatováno, že ozvuče- ale ještě jednu výhodu. Kromě
ní centra Prostějova není skuteč- toho, že se ho v masovém měně ideální. Netýká se to jenom řítku účastní i malé děti, je celá
silvestrovského ohňostroje, ale akce jaksi bezpečnější. „Když
i různých hudebních akcí bě- se pořádal ohňostroj o půlnohem roku. Počítáme s tím, že ci, scházeli se na náměstí lidé
v rámci rekonstrukce náměstí už v dosti, jak bych to řekla,
T. G. Masaryka v průběhu dru- podroušeném stavu. Alkohol

114 450 Kč
114 956 Kč

Zdroj: Magistrát města Prostějova
vzbuzuje v lidech emoce, co
si budeme vykládat. Docházelo tak k nekontrolovatelnému
odpalování vlastních petard,
rozbíjení lahví od šampaňského a dalším nepředloženostem.
Navíc se na náměstí v tu dobu
scházelo jen pár stovek lidí.
A teď? Centrum je plné lidí až
k prasknutí, polovinu z nich

tvoří děti a lidé se k sobě chovají mnohem lépe, jsou daleko
ve větší pohodě. Jistě, také si tu
občas někdo odpálí nějakou tu
petardu, což osobně nechápu,
ale není to tak hrozné. Prostějované si ve večerních hodinách
vychutnají ohňostroj a celou atmosféru na náměstí daleko lépe
a bez nějakých excesů,“ míní

Ivana Hemerková, která všem
Prostějovanům prostřednictvím
Večerníku přeje do nového
roku jen to nejlepší. „Nejdříve
pochopitelně pevné zdraví. Pak
alespoň trošku toho pověstného
štěstí, splněná přání, a aby byli
lidé k sobě tolerantnější a byli
si blíž,“ vzkazuje náměstkyně
primátora Prostějova.

Ochotská
Řidič ze smrtícího BMW:
EXKLUZIVNÍ ZPOVĚĎ ÚČASTNÍKA TRAGÉDIE

„Prodám
a přispěji
ledvinu
na rondel!“

Prostějov/mik - Je páteční slunečné odpoledne
dne 25. října 2013. Jak tehdy bezprostředně informoval Večerník, na křižovatce za Čechůvkami
došlo ke tragické nehodě. Jednaosmdesátiletý
slovenský řidič renaultu nerespektuje „stopku“
a vjede do křižovatky. Na toto nestačí zareagovat
pětačtyřicetiletý muž za volantem luxusního BMW
jedoucí po hlavní silnici. Hrůzná srážka má fatální
následky. Stařík ze Slovenska na místě společně
se svojí o osm let mladší manželkou umírá. Řidič
BMW je těžce zraněn a vrtulník ho přepravuje do
Fakultní nemocnice v Olomouci, kde lékaři týdny
bojují o jeho život. A tento muž se nyní bezmála po
dvou měsících od tragédie ozval Večerníku!

čtěte na straně 6

v Prostějově
Celebrita na tenise. Zaplněné ochozy tenisové haly v Prostějově nemohly kromě výkonů hráčů a hráček nevidět šaramantní
Míšu Ochotskou.
Foto: Jiří Vojzola

Přežil svoji smrt. Takto dopadlo bílé BMW řidiče, který byl při říjnové tragédii za Čechůvkami účastníkem
dvojnásobné tragédie. Po nedávném návratu z nemocnice se muž ozval Večerníku. Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Při utkáních tenisové extraligy v Prostějově
nebyly k vidění jen vrcholné výkony a konečný úspěch
prostějovského družstva, ale zaznamenány byly i návštěvy
známých celebrit. A kde je český daviscupový reprezentant
Lukáš Rosol, tam nemůže chybět ani bývalá moderátorka
televize Nova Míša Ochotská! Co dělali oba snoubenci
v Prostějově a měli kromě tenisu čas ještě na něco jiného?
Rozsáhlou reportáž o tenisové extralize smíšených družstev
najdete na straně 23 dnešního vydání!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

80 000 000

+

Klid é Vánoce.
Klidné
Vá
Během
Běh Š
Štědrého
ěd éh dne ani následujících dvou svátečních dnů nedošlo
Špatný
na Prostějovsku k žádné závažné nehodě,
vtip. Až tři
natož ke zranění. Ovšem na několika
roky kriminálu hromístech regionu vystrašil lidi silzí neznámému pachateli,
ný vítr, který dokázal i vykterý v Hrdibořicích vhodil
vracet vzrostlé stromy.
před místní hospodou petardu do
Jinak byli záchrapoštovní schránky. Ta po explozi vytrhnáři v klidu…
la dvířka a poškodila její konstrukci.
Vysoký trest hrozí grázlovi za zničení provozu veřejně prospěšného zařízení.

Osobnost týdne

„LÁKAL
LÁK
ÁKAL
ÁKAL
ALJJSEM
JSE
SEM
M
NĚKOLIK LIDÍ,
ABY SE PŘIŠLI VYKOUPAT.
SLÍBIL JSEM JIM,
ŽE DO VODY
POTOM SKOČÍM
ÚPLNĚ NAHÝ!“

VLASTIMIL PETRŽELA

Rekordní škodu si v pátek
ráno vyžádal rozsáhlý požár výrobní haly firmy Elmoplast v Alojzově. Hasiči
ani policisté nevylučují, že
obrovskou halu mohl zapálit neznámý žhář. Pokud
to tak je a bude dopaden,
zaplatí osmdesátimilionovou škodu? To asi těžko...

-

Výrok týdne

Rodák z Kralic na Hané se po
roce a půl „nicnedělání“ dostal
opět k trénování. Od prvního
ledna povede bývalý trenér Slavie, Liberce, Sparty, Petrohradu,
Baku a dalších klubů druholigovou Vlašim. Na střídačce klubu
hrajícího o záchranu v soutěži
vystřídal Michala Horňáka.

Nestor a moderátor vánočního
koupání na plumlovské
přehradě . Michal Mucha
hodně stál o účast některých
kamarádů…

TA LETOŠNÍ POSLEDNÍ...
Ano, uteklo to jako voda, a já píši letošní poslední analýzu. Vzpomínám si
u toho na jednu ze závěrečných scén
stokrát viděného filmu Hříšný tanec,
kdy starý hoteliér zpívá rozlučkovou píseň, a nostalgicky se loučí s uplynulou
sezonou. Nebojte, nehodlám zpívat
a nostalgicky loučit se také nebudu,
naopak říkám si, zaplaťpánbůh že už ten rok končí, protože ta třináctka se tedy projevovala zdatně a myslím,
že i my Prostějované budeme na hodně věcí vzpomínat
se skřípěním zubů. Ale pokusím se najít i něco optimistického, tak schválně, pojďme na to...

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš
Nikdy bych nevěřil, že i Prostějov
se vlastně zaslouží o pád vlády,
a ejhle, stalo se. Když bývalí členové elitní prostějovské vojenské
jednotky byli zneužiti pro rejdy
jedné blonďaté dominy, která
si přivlastnila premiéra a vládní
kabinet se sesypal jako domeček
z karet, na předčasné volby došlo.

fejeton
Petra Hežová
Z důvodu, který raději nebudu blíže specifikovat, se projíždím velmi brzkou ranní hodinou Prostějovem. Ulice pořád
ještě zdobí vánoční výzdoba,
a přestože si na Štědrý den budeme muset zase rok počkat,
všechno ještě jakoby i přes nazdobená okna voní vanilkovými rohlíčky a vánočkou.
Najednou prudce zabrzdím,
protože jsem ve svém povánočním rauši málem přejela
přes zcela nevánočně nasvícený přechod, po kterém přechází nic netušící chodec. Ten
se díky svému nevýraznému
oblečení a mé nepozornosti mohl klidně stát jednou
z letošních posledních obětí
autonehody v našem městě.

Ty naopak vystřelily pět našich
spoluobčanů do parlamentu. Zde
se nabízí citát z klasické Havlovy
hry Audience „To jsou ale paradoxy, pane Vaněk.“ Ale pojďme
již do našeho města přímo.
Asi nejtragičtějším počinem
ve městě jsou výběrová řízení
na cokoliv. Za celý rok se snad
nepodařilo ani jedno úspěšně
uzavřít, jako poslední příklad

slouží tendr na logo města, který
opět skončil fiaskem a úkol bude
zadán mladé grafičce, která stvořila již logo brněnské. Nic proti
dotyčné umělkyni, ale fakt to
nešlo z vlastních zdrojů, když už
jsme tu měli pět finálních návrhů,
které opravdu nevypadaly až tak
hrůzostrašně?
Revitalizovaly se Smetanovy
sady, vlastně proč mluvím v minulém čase, ono se to totiž děje
ještě teď, a díky „kvalitním“
pracovníkům se tu a tam něco
překopne či pokazí, načež občanstvo na to zděšeně zírá. Je mi
líto zodpovědných, neboť jejich
vize byla kapku jiná, navazující
na prvorepublikové tradice, a teď
musí se stejným zděšením jako
my sledovat, co se ve zmíněné
lokalitě děje. Myslím, že nejspokojenější jsou příslušníci jisté
skupiny prostějovské omladiny,
která si již zase u kina Metro vesele rozpaluje své ranní „lampy“
a „špeky“ a je spokojena, že je

Ranní ptáče ať si klidně skáče

Nebezpečí zažehnáno, chodec
je na protější straně chodníku
a pokračuje si to bůhvíkam.
Napadá mě, že ve tři ráno má
ležet v posteli a ne se poflakovat po cestě. Ale jak tak přemýšlím, míjím skupinky lidí
i jednotlivce, kteří si to míří
na tu či onu stranu. Je to
možné, že v jednadvacátém
století, kdy už jenom málokdo ještě vstává krmit slepice,
natož tak ve městě, kde domácí drůbež zahlédnete jen
zřídka, v době kdy máme
tablety, čtečky a skenery je
nutné vstávat v tak nemožně
brzkou hodinu?!
Umiňuju si, že za žádnou cenu nikdy nevezmu
práci, která by mě nutila vstávat dřív než v šest
a současně upřímně lituji

všechny, kteří jsou tou dobou
už dávno v pilné práci. Ale no
tak, opravdu je nezbytně nutné stát už ve čtyři ráno u pohyblivého pásu, obráběcího
stroje nebo v kabince strojvedoucího? Brr, už jen z té
představy, že bych místo do
vyhřáté postele byla právě na
cestě do práce, mě mrazí. Naštěstí je před námi nový rok
a všichni lídři volebních stran
se holedbali, že se všechno
změní a že se budeme mít líp.
Třeba do těch velkých změn
bude patřit i zákaz brzkého
vstávání, nebo co my víme,
možná nám vládní ježíškové
do nového roku nadělí třeba
i jeden víkendový den navíc.
Tak, ať je ten nový rok lepší
než ten uplynulý. Vždyť si to
zasloužíme!

Spousta Prostějovanů si dá do nového roku nějaké to předsevzetí,
která však mohou mít značné trhliny. Ne každý má totiž v dnešní
době tu pravou vůli cokoliv splnit. Ve svých plánech tudíž buďte
obezřetní a slibte si jen to, co dokážete splnit..

Berani - 20.3. až 18.4. Nesnažte se na konci roku
dohnat to, co jste v jeho průběhu zameškali nebo se
na to schválně vykašlali. Teď už si před Silvestrem
dejte pokoj, hoďte se do klidu a jenom slavte. Jenom pozor, ať neskončíte na záchytce!
Býci - 19.4. až 19.5. Až během úplně posledního
dne v roce si konečně najdete partnera, se kterým si
budete rozumět i v soukromí. A to buďte rádi, protože s vámi najít společnou řeč, to je někdy nad lidské
síly. Na Nový rok jenom ležte v posteli.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Po silvestrovských oslavách bude trvat strašně dlouho, než se takzvaně
zprovozníte. Pár dní si radši vezměte dovolenou,
protože ve vašem podroušeném stavu chodit do
práce, to by se nadřízeným určitě nelíbilo.
Raci - 20.6.až 21.7. Nový rok začnete úplně jinak,
tedy alespoň budete mít spoustu plánů, jak změnit
dosavadní život. Něco se vám podaří určitě, například úplně přestanete kouřit a na úplné minimum
omezíte konzumaci alkoholu.
Lvi - 22.7.až 21.8. Nenechte se ukecat k tomu,
abyste někomu půjčovali peníze. Sami se potácíte
na hraně samofinancování, a kolikrát si musíte škrtit
rodinný rozpočet. Pokud někdo z přátel bude chtít
půjčit, pošlete ho raději na brigádu.
Panny - 22.8.až 21.9. Očekávají vás nemalé partnerské potíže. Přestože okolo vás se bude každý radovat a oslavovat, vám bude náladu kazit žárlivost.
A jednoznačně k ní budete mít důvod. Partner vám
totiž neříká pravdu, vodí vás za nos...
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hokeje, ale, sakra, nevěřil jsem,
že naši kluci budou toto výročí
slavit tak důstojně! Že prostě budou řezat soupeře rozdílem třídy
a tetelit se na prvním místě tabulky
s tím, že vyhrát jarní play-off 2014
se teď jeví jako povinnost. Co tento obrat v našem hokeji způsobilo,
neví snad jen sportovní analfabet.
Prostě, když někdo do něčeho nasype peníze, tak chce výsledky a je
vidět, že současný majitel výsledky chce, a když se chvilkově něco
zadrhlo, tak vše hned razantně
řešil. Zdá se, že občas ten kapitalismus může i fungovat, i když se
jedná „jen“ o sport.
A když jsem u toho sportu, další optimistickou vzpomínkou
bude obhajoba tenisového Davis Cupu, o kterou se zasloužili
i členové prostějovského TK.
Takže, máme tu další výsledek
propracovaného systému s pevným manažerským vedením,
a ejhle, výsledky se dostavují,
o nichž mluví o tom celý svět.

Vida, nakonec jsem našel i něco
toho slibovaného optimismu, no
není to paráda?
Končím letošní poslední analýzu. Podrobnou kroniku roku
2013 najdete v příštím Večerníku, takže proto jsem vybral to,
o čem se tak nějak nejvíce mluvilo. Chtěl bych ještě na tomto
místě popřát všem slušným spoluobčanům šťastný nový rok
2014, ať se jim daří v osobním
i pracovním životě a těm neslušným a lidsky nemravným (sprejeři, zloději, přepadávači atd.)
vzkazuji, táhněte jinam, máme
vás tady dost a věřte, že pokud tu
zůstanete, tak si na vás v našem
listu řádně posvítíme a umíme
být velmi kousaví. Ale vracím se
k těm slušným a poctivým spoluobčanům, mějte se fajn, užijte si konec roku a optimisticky
vstupte do toho nového, neboť
optimismus je velká zbraň ve
všech oblastech lidské činnosti
a nashledanou...

komentář redaktora

a mě nechá dospat! Cikáni prožili Vánoce
už o prázdninách!

Konstelace hvězd Prostějova

...ještě

zase na svém místě. Případně teď
ruší okolní klid petardami, ale to
je asi v poho, že?
Znovu máme otevřený PRIOR, tedy co to plkám Zlatou
bránu, a já vám řeknu, že jsem
rád. Ano, vizualizace byla taková jasnější a veselejší, ale zase
večer je celá budova pěkně nasvícená a teď v zimě i nazdobená,
takže kdo chtěl, vánoční dárky
zde nakoupil a rodinu potěšil.
I když největší procento spoluobčanů jsem „zcela překvapivě“
nalezl v přízemí v žlutočerveném
supermarketu, název kvůli reklamě vynechávám. Ale hlavní
a podstatnou věcí je, že někdo přišel, něco načrtnul, slíbil,
opravdu zrealizoval a otevřel.
Jaký to rozdíl oproti sousední,
roky se táhnoucí, „kascentrovské“ komedii. Snad už bude brzy
vše u zdárného konce.
Ve své letošní první lednové
analýze jsem upozorňoval na
výročí sta let prostějovského

Váhy - 22.9.až 21.10. Nemáte důvod se něčeho bát,
klidně si do roku 2014 dejte ta nejsmělejší předsevzetí. Budete mít vytvořeny ty nejlepší podmínky
k tomu, aby ve finále nešlo jen o plané řeči. Hlavně
udělejte něco pro své chatrné zdraví.
Štíři - 22.10.až 20.11. Na Silvestra se setkáte s člověkem, o kterém jste si mysleli, že už dávno nežije.
Bude to pro vás šok, ale z něho se brzy dostanete.
S onou osobou pak strávíte několik naprosto pohodových dní a nedorozumění si vysvětlíte.
Střelci - 21.11.až 20.12. Poslední den v roce vás
čeká přírůstek do rodiny. Ale nebojte, nepůjde
o nechtěné dítě. Na ulici totiž najdete osamělého
černého kocoura, který se k vám okamžitě začne mít
a mazlit se s vámi. Ujmete se ho a vezmete domů.
Kozorohové - 21.12.až 19.1. V těchto dnech je už
pozdě plakat nad tím, co jste v průběhu roku pokazili a co už nejde napravit. Teď se musíte zaměřit
na to, abyste v novém roce nedělali stejné chyby.
Začněte se konečně více snažit v práci.
Vodnáři - 20.1.až 18.2. Ze Silvestra budete mít těžkou hlavu. Do domácnosti se vám totiž „nastěhuje“
hned několik lidí, kteří se budou počítat za návštěvu.
Tito lidé vám vyčistí od jídla celou lednici a počítejte i s vypitými zásobami alkoholu.
Ryby - 19.2.až 19.3. Přelom starého a nového roku
bude pro vás jedinečnou příležitostí k tomu, abyste
skoncovali s přátelstvím s lidmi, kteří vás jen využívají. Naopak navažte kontakty s těmi, z nichž budete mít užitek. Poznáte je lehce.

Martin Zaoral
Nejkrásnější vánoční dárek dostali
cikáni v Prostějově už koncem
července. U vyškovského Kauflandu jeden z nich „čórnul“ tašku,
ve které objevil přibližně 1,3 milionu korun. Zatímco někteří bílí
jsou schopni vytunelovat stovky
milionů korun, žádný z „čórkařů“
si jednorázově na víc jak pár tisíc
korun nepřijde. A teď tohle! Vůbec bych se nedivil, kdyby zloděj
při otevření tašky rázem uvěřil na
Ježíška, Santa Clause a dědu Mráze najednou.

Člověk by si tak řekl, že letošní
Vánoce u Lakatošů byly po této
události neobyčejně štědré. Ale
chyba lávky. Ze všech peněz nezbylo už dlouho před nimi vůbec
nic. Romové si udělali Štědrý den
už během horkého léta. Okamžitě nakoupili dvě drahá auta, zlato, drogy, něco rozdali a zbytek
naházeli do automatů. A bylo po
Ježíškovi...
Ty tradiční prosincové Vánoce už opět měli hodně chudé.
Zvláště, když to Robert „Štika“
Horváth celé naprášil kriminálce. Exekutoři jim rozhodně nezabaví pouze to, co mají z lupu,
ale určitě i něco navíc. Ani tak to
ovšem stačit nebude...
Nejhorší je, že podobným způsobem, jako tito prostějovští cikáni,
se u nás chová čím dál víc lidí.
A stejně tak končí. Nemyslíme ani
na minulost, ani na budoucnost.
Žijeme pouze přítomností. Tady

a teď se chceme mít co nejlépe, co
bude zítra nás nezajímá. Jakmile
přijdeme k penězům, jsme schopni je rozházet s neuvěřitelnou
rychlostí. Vánoce si klidně uděláme sedmkrát do roka, hlavně
že je večírek. A pak nám peníze
chybí. Následně jsme schopni
udělat cokoliv jen proto, abychom
je získali. Jenže nikdo z nás nikdy
nevydělal tolik peněz, abychom je
nedokázali my nebo někdo jiný
velmi rychle utratit.
Mysleme na to obzvláště v čase,
kdy jeden rok končí a ten druhý
začíná. Řada z nás si totiž dává
nejrůznější předsevzetí, takže
jedno by mělo znít: Mysleme už
dnes na to, co bude zítra... A pokud
u vás Ježíšek nebyl tak štědrý, jak
byste si představovali, určitě není
důvod se trápit. Lepší než prožít
štědré Vánoce, je se na ně těšit.
Ať se vám to zdaří
i v příštím roce!

Agentura

Manthellan postaví mrakodrap!

To bylo cáchů kvůli nějaké stavbě! Tak dlouho se chodilo se
džbánem do Manthellanu, až
se nový projekt utrhl! Agentura
Hóser se v samotném závěru
roku dozvěděla exkluzivně z úst
nejvyššího vedení prostějovského konšelstva, že mezi kostelem
Povýšení svatého Kříže a Wolkerovou ulicí vyroste stodvanáctiposchoďový mrakodrap! A co víc,
uvedená společnost vyhoví všem
kritikům, co furt otravují se zachováním „kaska“, a mrakodrap
postaví na jeho základech!
„Je to tak, společnost Manthellan se zřekla původního záměru
postavit u Špalíčku obchodní
centrum a místo toho zrealizuje
už v roce 2014 monstrózní stavbu o výšce 348 metrů. Bude to
jedna z nejvyšších staveb v České republice. A ponese název
Navrátil City,“ potvrdil Agentuře Hóser Jiří Nikamnespospíchal, první náměstek primátora

Prostějov. Z nového projektu
je unesen i samotný první muž
magistrátu. „Jsem nadšený,
konečně můžeme pustit z hlavy
neustálé třenice mezi panem
inženýrem Navrátilem a naším
zastupitelstvem o to, zda ponechat na svém místě stávající
budovu Společenského domu
a zda společnost Manthellan na
nás nešije nějakou boudu. Nový
mrakodrap vyroste na stávajícím
„kasku“, takže kulturní sál zůstane zachován a bude i nadále
plnit své účely,“ uvedl primátor
Miroslav Nakaseseděl.
Je tedy jasné, že příští rok se
mnohé změní. Ovšem nový
mrakodrap bude sloužit všem.
„Počítáme s tím, že v této óbrvysokopodlažní budově bude asi
dva tisíce kanceláří. Nastěhuje
se sem kompletní policie, okresní
soud, a pokud se nám podaří na
střeše vybudovat bitelné garáže,
pak i hasičský sbor. No a zbytek

pronajmeme obchodním organizacím,“ informoval Agenturu
Hóser mluvčí společnosti Manthellan Metoděj Naháč.
Zbývá teď ale jen dořešit, co s lokalitou v bývalých Jezdeckých
kasárnách, kde město plánovalo
výstavbu nového multifunkčního
centra místo stávajícího kulturáku, který se měl původně bourat.
„Žádný problém. Lokalitu okamžitě využijeme, a rovněž k investiční výstavbě. Občané nás už léta
bombardují tím, že se jim stýská
po podobném ubytovacím zařízení, jako byly kolonky u svaté
Anny. Proto nyní vyhovíme jejich
žádostem a postavíme zde luxusní domy, do kterých nastěhujeme
všechny doposud nepřizpůsobivé
občany. A věřím, že se proti tomu
nebude nikdo bouřit,“ řekl Alois
Básník Čačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní.
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...

Nevhodná cyklostezka
Dočetl jsem se v Radničních
listech, že byla slavnostně otevřena cyklostezka na Hloučele.
Pro město jistě lákavý projekt,
protože byl v podstatě zdarma.
Ne vždy je však vhodné využít
nabízené peníze ke stavbě, která
je v tomto případě v biokoridoru
Hloučela naprosto nevhodná.
Postavit cyklistickou dálnici
v takřka nedotčené přírodě,
a to nechci nikoho urazit, je
zcela mimo mé chápání. Asfalt
a obrubníky, už snad chybí jen
značky. Mnohem lepší by byla
zpevněná polní cesta s přírodním povrchem. Jezdím tam na
kole často, ale po této stezce je
to o ničem. Tentokrát naši radní
šlápli totálně vedle, není třeba
cpát civilizaci tam, kam nepatří.
Asi těžko tuto stavbu někdo odstraní. Co takhle zaměřit se spíše
na silnice druhých a třetích tříd?
J. Čížek, Prostějov

Škvára nestačí
Skoro denně používám cestou
do města zkratku mezi Drozdovickou ulicí a ulicí Bohumíra
Šmerala okolo bývalé kotelny.
Na jaře jsem uvítal, když město
nechalo cestu plnou bláta a děr
vysypat škvárou. Teď se ale ukazuje, že ani to nestačí, protože
cesta je už vyježděná a za deště
rovněž neschůdná. Přimlouval
bych se za více pevnější cestu,
určitě by neuškodil asfaltový povrch. Vždyť cestu nevyužívají
jenom chodci, ale také cyklisté.
Jiří Nadymáček, Prostějov

Spousta psů načerno!
Se zájmem jsem si přečetl článek ve Večerníku o povinnosti
občanů našeho města čipovat
své psy a samozřejmě také uhradit povinný poplatek za toto zvíře. Nezlobte se, ale docela jsem
se pousmál při vyjádřeních pana
primátora i velitele městské policie o tom, že drtivá většina
Prostějovanů je uvědomělých
a své povinnosti v souvislosti
s vyhláškou města o psech si
plní. Bydlím v ulici na periferii
města a mám vlčáka, za kterého
poctivě platím a samozřejmě
jsem ho už před třemi lety vybavil čipem. Jenomže! Můj soused
má dva psy a jak se mi „pochlubil“, ani za jednoho nezaplatil.
Z druhé strany bydlí starší paní,
která má dokonce dva jezevčíky a jednoho kokršpaněla.
A myslíte, že je nechala očipovat a platí povinné poplatky?
Ani náhodou! Takže pokud jen
ze své bezprostřední blízkosti
vím o pěti psech, kteří nejsou
registrováni, tak kolik jich je pak
v celém městě? A o kolik přichází městská kasa?
J. L., Prostějov

Kolik jich chytili?
Problém se sprejery není nic
nového. Vždyť se rozhlédněte po městě, kolik domů je
pomalovaných různými nesmyslnými obrazci. Ostatně,
o činech těch bezmozků, kteří
si své ego vytvářejí těmito pro
ně adrenalinovými výstřelky,
se dočítáme každý týden. Ale
nikde už se nepíše o počtu dopadených vandalů, kteří ničí
jak soukromý, tak i městský
majetek. A proč se nepíše? To je
jednoduché, protože policie nikoho nevypátrá! Otázka je, zda
máme neschopnou policii nebo
šikovné sprejery…
Antonín Laník, Prostějov
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Zhubnout, přestat jíst sladké, přestat kouřit, pravidelně se
učit, více sportovat, méně se rozčilovat a mít větší radost ze života. Tak tohle je stručný výčet nejoblíbenějších novoročních
předsevzetí. Ale plní je vůbec někdo? Tentokrát jsme se tak
v prostějovských ulicích ptali…

SÁRA NAUČILA FILÍPKA,

DÁVÁTE SI NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ?

JAK SE ROZBALUJÍ

DÁRKY

Jaroslava HÁJKOVÁ
Prostějov

MAREK BLAHA
Zábřeh

NE

NE

„Novoroční předsevzetí si
nedávám. Ani jsem to nikdy
nedělala, a ani nebudu. Pokud
nastane nějaká situace, kdy
chci něco změnit nebo řešit,
udělám to hned, ať je jakýkoliv
den. Nemusím čekat na Nový
rok. Podle mě ani nelze většinu
dlouhodobých předsevzetí splnit, protože člověk se mentálně
vyvíjí a není tak možné, zůstat
u jedné myšlenky.“

„Novoroční předsevzetí si
již dávat nebudu. Minulý rok
jsem to poprvé zkusil a vím,
že to nejde dodržet. Jedině, že
by si člověk dal předsevzetí
typu - budu více trénovat na
kytaru, budu se více učit či
naopak méně jíst, ale některá
předsevzetí podle mě dodržet
prostě nelze. Člověk se mění
a s ním i názory, postoje a pohled na některé věci.“

Devítiměsíční
klučina prožil
své první Vánoce

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Pozorný žák a jeho učitelka. Zatímco desetiletá fenka
Sára už o Vánocích ví téměř vše, malý Filípek se s nimi
letos teprve seznamoval.
Foto: Martin Zaoral

Vzpomínky na Vánoce si z dětství neseme po celý život.
Jako dospělí si je tak neužijeme. Vždy je totiž něco za
něco. Zatímco některé filmy jsou určené pouze dospělým,
to pravé vánoční kouzlo naopak zůstává přístupné pouze
dětem do určitého věku. I kdybychom za to později dali
všechny poklady světa, do jedinečného světa dětských
Vánoc se už nikdy vrátit nemůžeme. Naštěstí nám coby
dospělým zbývá ještě jedna šance. Ty pravé kouzelné
Vánoce můžeme připravit pro někoho jiného...
Prostějov/mls

I tento silvestr
a Nový rok prožijte
s www.vecernikpv.cz

Sex a Silvestr, to je žhavá kombinace! Máte odvahu?
Chcete pobavit silvestrovskou společnost netradičním
způsobem? Pak se rozlučte se starým rokem stylově
- ztřeštěnou erotickou nocí, na kterou se nezapomíná!
Šampaňské k oslavám konce roku neodmyslitelně patří.
Nemusíte se jím ale jenom opíjet, skvěle se dá využít
i při postelových radovánkách. Přímo z láhve se jím můžete vzájemně polévat a pít jej přímo z partnerova těla.
Kdo nezkusil, neuvěří, jak vzrušující to je. Zvlášť, když
už jednu láhev máte vypitou. Hrátky můžete vylepšit ledem, anebo jahodami, které může partner ochutnat také
přímo z vašeho těla. Fantazii se meze nekladou.
Stejně jako šampaňské patří k Silvestru i obložené chlebíčky a jednohubky. Na tom ale není nic vzrušujícího,
tedy pokud neobložíte sama sebe. Je to snadné. Lehnete si na postel, pochopitelně bez oblečení a intimní
partie břicho a hrudník si obložte pochutinami, které pak
partner bude muset sníst z vašeho těla - samozřejmě
bez pomoci rukou. O zábavu i o předehru tak budete mít
určitě postaráno. Ideální na tyto hrátky je ovoce.

Průvodci po čarovném světě
Vánoc mohou být nejen rodiče, ale i zvířata. Tak tomu bylo
i u devítiměsíčního Prostějovana Filípka, který letos prožil své
první Vánoce v životě. Poprvé
tak obdivoval mihotavá světýlka
na adventním věnci, poprvé cítil
vůni čerstvě upečeného cukroví,
poprvé ho okouzlil nazdobený
vánoční stromeček, poprvé spatřil
hvězdu v rozkrojeném jablíčku
a konečně si poprvé rozbalil svůj
první vánoční dárek.

Filip zprvu nevěděl, jak na to.
Naštěstí mu pomohla jeho věrná kamarádka fenka Sára. Ta ve
svých deseti letech zná Vánoce
více než dobře. Jakmile si její panička z vycházky po lese přinese
domů větve, ví přesně, co bude
v nadcházejících dnech následovat. Větve omotané kolem kruhu
a čtveřice svíček Sáru moc neberou. Od té chvíle je jí však jasné,
že se brzy v bytě objeví celý
stromeček. I ten může být Sáře
ukradený, podstatné je, že v ten
samý den na večeři dostane něco
obzvláště chutného. Samotný jeh-

Foto: Internet
ličnan je dobrý snad jen k tomu,
aby se pod ním dalo najít něco
voňavého. Sára sice dodnes nepochopila, proč to musí být zabalené
do kusu papíru, poradit si však
umí! Stačí se párkrát zahryznout,
trhnout a pochoutka je vybalena.
Svému umu při vybalování dárků Sára letos učila i to nešikovné
holátko, které si panička ke kočce,
rybičkám a konečně i pánečkovi
letos pořídila. A malý Filípek se
ukázal jako velmi učenlivý žák.
Kouknul a uměl. Jenom jaksi ne
a ne pochopit, že do tlamičky patří
dárek, nikoliv jjeho ob
obal...
bal
al....

Návrat ke

„starým” případům

SEN ZTROSKOTAL

NA PENĚZÍCH
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 17. PROSINCE 2012
V nynějším předvánočním čase většina lidí nosí na srdci svá tajná
přání. Hlavně děti zásobují Ježíška seznamy „svých požadavků”
a věří, že pod stromečkem se budou na Štědrý den dít věci! Ale
nejenom děti si chtějí splnit svá toužebná přání. Například Tomáš
Hanáček z Prostějova se jako jeden z mála Čechů chystá do kosmu!
Nevěříte? Je to tak. Mladý muž s dětskými sny hodlá na jaře příštího
roku uskutečnit rekordní výstup meteorologického balónu do výšky
přes pětatřicet kilometrů! A byl to tehdy velmi úspěšný článek...

jak šel čas Prostějovem ...

náměstí J. V. Sládka

Hasí tu požáry i žízeň. Náměstí bylo pojmenováno 15. června 1951
podle českého básníka Josefa Václava Sládka (1845 až 1912). Jedná
se o menší náměstí kolem kaple sv. Josefa v původně samostatné vsi
Krasice. Kolem něj stojí rodinné domy a vedle je hasičské zbrojnice.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
V minulém čísle Večerníku si na tomto místě zařádil novinářský
šotek, který schoval fotografie náměstí J.V. Sládka za starší snímky
ulice Západní. Redakce se tímto všem čtánářům omlouvá!

Příště: Českobratrská ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

lety

NA PŘÍPITEK...

Frisco
Černý rybíz
0,33l

Robby Bubble
0,75l

Cinzano Bianco
0,75l

Metaxa 3*
0,70l

Amundsen
Vodka
0,50l

114,90

17,90

54,90

176,00

296,00

165,00

99,90

-

-

-

-

-

99,90

17,90

44,90

179,90

299,90

169,90

88,80

23,90

34,90

169,00

-

119,00

99,90

17,90

-

174,90

-

139,00

114,90

16,90

39,90

149,90

299,90

169,00

napsáno
před
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... tentokrát ze sortimentu:

Bohemia
sekt
0,75l

PROSINEC 2013
Tomášovi Hamáčkovi se ovšem jeho dětský sen nakonec rozplynul.
Přestože sám prohlašoval, že pro jeho uskutečnění udělá maximum,
vše ztroskotalo na penězích. „Náklady na pořízení meteorologického balónu vybaveného kamerou jsem odhadl na třicet tisíc korun. Doufal jsem, že se mi ozvou sponzoři, kteří by tento projekt
podpořili. Nikdo takový se však nenašel,“ zalitoval již před časem
Hamáček, který z těchto důvodů celý svůj záměr „odpískal“. „Asi
před měsícem vzlétl do vesmíru podobný balón, který udělali lidé
v Praze. Nyní už by to nemělo cenu opakovat,“ zdůvodnil konec
svého záměru mladý muž. O tom, že by si svůj sen splnil za vlastní peníze, Hamáček dle svých slov neuvažoval. „Vše byla otázka
přízně respektive nepřízně sponzorů,“ zareagoval mladý muž, který
v současnosti už nic podobného nepřipravuje.

RESUMÉ
É
Již zítra je tady Silvestr a s příří
chodem půlnoci i nový rok 2014.
A to je přece ta ideální příležitost,
přiťuknout si na zdraví a štěstí.
Nejlepší a také nejčastější volbou k přípitku je šampaňské,
kdo nemá rád bublinky,
nepohrdne například cinzanem.
Vydali jsme se tedy na sondáž.
Oblíbená „bohemka“ je zdaleka
nejlevnější v Kauflandu, stejně
jako dětské Robby Bubble a také vodka Amundsen. Zmíněné
Cinzano Bianco a Frisco
doporučujeme koupit v Intersparu, tříhvězdičkovou Metaxu
v Albertu.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden
v pátek 27. prosince 2013

Beseda VYDRAŽENA

za rekordních 11 milionů!

Tolik očekávaná dražba
nemovitosti na Žižkově náměstí se uskutečnila ve středu
na exekučním oddělení prostějovského soudu. Oproti
původnímu očekávání se samotné dražby zúčastnila pouze trojice dražitelů, která
však o dům se známou hospodou na velice lukrativním
místě projevila značný zájem.
„Dražitelé k vyvolávací ceně
ve výši přes pět milionů korun přihazovali nejprve další
půlmilionové částky, takže
cena se celkem brzy došplhala
až k deseti milionům korun.
Zbývající dva dražitelé pak
výslednou cenu zvýšili ještě
o milion. Podnikatel z Olomouce pak dům s restaurací

vydražil za rovných jedenáct
milionů korun. „Podle mého
názoru je tato cena naprosto
adekvátní tržní cenou vzhledem
k atraktivitě místa v centru
Prostějova. Vydražená částka
navíc plně pokryje dluhy povinného a myslím si, že ještě
spousta peněz zbude,“ komentoval výsledek dražby Vladimír
Váňa, předseda Okresního soudu v Prostějově.
Jak jsme se ještě stačili dozvědět,
nový majitel domu na Žižkově
náměstí bude muset do nemovitosti ještě investovat značné
peníze na rekonstrukci. Podle
posledních zpráv má však podnikatel z Olomouce zájem na
tom, aby tradiční hospoda Beseda zůstala zachována.

Zpravodajství

P Ftora
primá

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN ČELIL PŘIPOMÍNKÁM
Přehmaty napraveny. Gala ani Prior se bourat nebudou

Umístění nového kulturního sálu, zachování Galy, Prioru
i botanické zahrady, plány na severní obchvat města, velikost biokoridoru, propojení Hloučely a Romže či možné zprůjezdnění Tetína. Tak to byla hlavní, i když nikoliv
jediná témata, o nichž se mluvilo na tolik očekávaném
veřejném projednání nového návrhu územního plánu.
To se konalo v pondělí 16. prosince v divadelním sále
Národního domu v Prostějově. A Večerník byl u toho!
Prostějov/mls

Miroslav Pišťák:

„Ať se alespoň
trochu daří!“

Prostějov/mik - Kdo jiný by
měl všem Prostějovanům
popřát štěstí do nového
roku, když ne jejich primátor?
Miroslav
Pišťák
exkluzivně prostřednictvím
Večerníku posílá „svým“
občanům jasný vzkaz.
„Na konci roku se má vždy
alespoň trochu rekapitulovat. Věřím, že ten uplynulý
nebyl rokem nejhorším,
i když si uvědomuji, že někteří
občané ho za nejšťastnější
nepovažují. Jsem přesvědčen
o tom, že rok 2014 nebude
rokem horším a přeji všem
Prostějovanům, ale i sobě,
ať se nám v letopočtu 2014
alespoň trochu daří,“ posílá přes Večerník vzkaz všem
občanům tohoto města Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

Územní plán ovlivní podobu
města na několik let dopředu.
Stanoví, kde budou nové domy,
továrny i parky. Jeho podoba se
může dotknout každého majitele
pozemku v Prostějově. Přesto
na jeho předvánočním veřejném
projednání
plno
rozhodně
nebylo. Zúčastnilo se ho pouze
několik desítek občanů... „První
veřejné projednání návrhu nového územního plánu proběhlo
v říjnu 2011. Vzešlo z něj
celkem stošedesátčtyři námitek
a připomínek. Na jeho nové
podobě se začalo pracovat loni v
červnu. Námitky a připomínky
můžete ze zákona podávat pouze
ke změnám, které nebyly zapracovány do dva roky starého
návrhu,“ upozornila hned na
začátek Hana Dostálová z prostějovského stavebního úřadu.

Co se změnilo?
Provedené změny v návrhu
územního plánu směřovaly
k většímu přizpůsobení aktuálnímu „stabilizovanému“ stavu,
případně k bezprostředně
chystaným změnám. Představili
je samotní tvůrci plánu. „Nový
územní plán počítá s vybudováním severního obchvatu
města a navazování jednotlivých
komunikací na něj. Je v něm zakresleno i propojení Hloučely
a Romže, což by mělo mít výz-

Logo města už v lednu?

Prostějov/mik - Ani zrušení veřejné soutěže na návrh nového
loga města nezůstalo bez odezvy zastupitelů. „Nevím, proč byla
vybrána Věra Marešová z Brna, aby nám vyrobila nové logo,“
zeptal se Josef Augustin (KSČM).
„Tato mladá grafička nám byla doporučena odborníky, je autorkou mnoha úspěšných log včetně toho současného brněnského.
Její návrh prostějovského loga obdržíme v nejbližších dnech
a bude ho posuzovat rada města na svém jednání v úterý sedmého ledna 2014,“ reagovala náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Ivana Hemerková (ODS).

Vlak smetl v Olomoucké auto,

řidič zmasakroval SEMAFOR

Prostějov/mik - Na co myslel?
Auto řidiče, který předminulý pátek pozdě večer projížděl
Olomouckou ulicí, smetl na
železničním přejezdu vlak.
Vůz odmrštil i s šoférem na
blikající semafor, který okamžitě padl k zemi. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo!
Bohužel, k tomuto případu
jsou informace policie velmi
strohé a navíc nepřesné. K havárii došlo po desáté hodině
večer oného osudného před
štědrovečerního pátku. „Dvacátého prosince došlo na ulici
Olomoucká v Prostějově ke
střetu osobního vozidla s vlakem. Vůz následkem srážky
zničil jedno ze signalizačních
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zařízení. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda dosud nebyla vyčíslena,“ uvedla den po
nehodě policejní tisková mluvčí Marie Štrbáková.
Bohužel, když Večerník na tiskové oddělení Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci
volal přesně o týden později,
žádných dalších podrobností
jsme se nedočkali. Bylo nám
jen řečeno, že vyšetřující policisté mají během Vánoc
a následujících svátků dovolenou a nelze tak od nich získat
informace. Nepodařilo se tedy
zjistit ani tak banální věci jako
pohlaví řidiče, příčinu nehody
a ani to, zda šofér či šoférka
byli pod vlivem alkoholu...

nam v případě povodní. Ke změně
došlo též u Prioru, nyní obchodního centra Zlatá brána. Parcela,
na které stojí, měla v původním
návrhu sloužit občanské vybavenosti, vrátili jsme ji zpět do
komerční zóny. Obdobná situace
je v případě podniku Gala. Na
parcele, kde stojí, už nepočítáme
s veřejnou zelení. Bude zachován původní stav, který pozemek
označuje jako sportoviště. Dále
se rozšířil počet stavebních parcel nedaleko soutoku Hloučely
a Romže. Změny se též dotkly
Jezdeckých kasáren, kde měla být
původně veřejná zeleň, nyní se
tam počítá s kulturním využitím.
To souvisí s možným vybudováním nového kulturního centra v tomto prostoru,” představil
hlavní změny Jakub Kynčl, jehož
architektonická kancelář stojí za
podobou nového územního plánu.

Jaké byly připomínky?
Někteří lidé se hned na úvod podivovali nad tím, kudy mají vést
nové veřejné komunikace. „Pěší
stezka, jak je namalovaná v plánu,
vede přes hlavní meliorační
zařízení. Jinak jsou všude kolem
pouze oplocené soukromé parcely. Nechápu, kudy by tedy cesta
měla vést,“ kroutila hlavou jedna
z obyvatelek Čechovic, které
ležela na srdci situace v okolí
ulice V polích. „Kudy přesně
komunikace povede, to územní
plán neřeší, stanoví pouze, že by

v této oblasti nějaká cesta měla
být,“ odpověděl obecně architekt Kynčl. Další připomínky se
týkaly zejména osudu zeleně ve
městě. „Proč nebyly zohledněny
naše připomínky a došlo ke
zmenšení plochy pro biocentrum
u Olomoucké ulice?“ ptal se
František Filouš z Občanského
sdružení Hloučela. „Biokoridor
Hloučela nijak neutrpěl. Jeho
šířka všude dosahuje dvojnásobku zákonných parametrů.
A na tom se rozhodně nic měnit
nebude,“ reagoval Jakub Kynčl.

Botanická zahrada se rozšíří
Někteří z občanů projevili obavy
o budoucí osud botanické zahrady. Ta se totiž přesunula z plochy určené pro veřejnou zeleň
do té označující občanskou vybavenost. „Fakticky to vůbec
nic neznamená, naopak jde
o upřesnění. Botanická zahrada
přesně splňuje podmínky pro
zařazení do kategorie občanské
vybavenosti, neboť slouží
pro výuku a vzdělání. Rušit ji
rozhodně nebudeme, naopak se
bude rozšiřovat směrem k jezdeckým kasárnám. Vznikne tu
rozárium, nové chodníky a oplocení,“ reagoval náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Nový „kulturák“? Až řekne
Manthellan, začneme znovu!
Plocha, kde nyní stojí jezdecké
kasárny a přespávají bezdomovci, byla asi nejžhavějším
tématem, o němž se v pondělí
16. prosince v divadle diskutovalo. Město nevylučuje, že zde
vybuduje moderní multifunkční
centrum, které by městskou kasu
mělo přijít na stovky milionů korun. Nové centrum by tak bylo
více než plnohodnotnou náhradou za zchátralé a dlouhodobě

EXPRESS
ze zastupitelstva
města Prostějov

Narváno nebylo. Veřejného projednání návrhu územního plánu
se v divadelním sále Národního domu v Prostějově zúčastnilo několik desítek občanů.
Foto: Martin Zaoral
nevyhovující „Kasko“. Podle
radních však stále není jisté,
zda nový kulturní sál nezůstane
přímo v centru města. Dokonce
není stále vyloučeno, že se do
jeho výstavby pustí společnost
Manthellan. Ta už před čtyřmi
roky projevila zájem postavit
místo zchátralého objektu moderní obchodní centrum. „Nový
kulturní sál může vzniknout
v rámci komerční zóny na místě
současného Společenského domu. Může být postaven i na ploše
jezdeckých kasáren,“ potvrdil architekt Jakub Kynčl.
Místo jezdeckých kasáren město
původně počítalo s parkem, nově
se zde objevil prostor pro kulturu.
„Plochu v Jezdeckých kasárnách
bereme jako rezervu v případě,
že místo ´Kaska´ bude obchodní
galerie a sál v ní nevznikne.
Mohli bychom na tomto místě
postavit multifunkční halu, která
by nebyla pouze náhradou stávajícího Společenského domu,
ale nabízela by řadu dalších
možností,“ vysvětlil náměstek
primátora Zdeněk Fišer. Město
však v tuto chvíli stále čeká
na stanovisko společnosti
Manthellan, která by se měla
vyjádřit do konce roku. „Do

té doby se není o čem bavit. Až
budeme od investora vědět víc,
začneme znovu,“ shrnul výstižně
debatu na toto téma primátor
Miroslav Pišťák.

Tetín a ti další
Celkem logickým krokem
v rámci nového územního plánu
by bylo zprůjezdnění ulice Tetín
tak, aby silnice vyústila na
Brněnské ulici. Tomu se ovšem
brání vedení speciální školy Jistota, která tu sídlí. „Pro naše děti
by to představovalo zvýšené
bezpečnostní riziko,“ upozornila
v této souvislosti ředitelka školy
Marie Turková. Další dílčí
připomínky se týkaly například
bývalé prodejny Albert na Sídlišti
Svobody, která se proměnila
ve sportoviště, tak jak to mělo
původně být, či četných „černých
staveb“ v zahrádkářských koloniích.
Po skončení veřejného projednání návrhu územního plánu
měli občané ještě celý týden na
písemné podání všech svých
námitek a připomínek. Definitivní podobu nového územního
plánu budou schvalovat zastupitelé na některém ze svých
příštích zasedání.

Zastupitelé se nepohodli kvůli penězům pro CMG
„Budeme podporovat jen děti, které chodí do školek města?“, ptá se opozice

Prostějov/mik - Na letošním posledním jednání Zastupitelstva
města Prostějova, které se konalo v úterý 17. prosince, se strhla
horká diskuze nad zamítnutím
příspěvku na opravu dětského
hřiště v Mateřské škole Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Někteří opoziční zastupitelé vnímali rozhodnutí radních
jako pomstu za to, že CMG si
chce proti vůli magistrátu zřídit
vlastní základní školu...
„Jedná se o žádost o veřejnou finanční podporu ve výši 57 474
korun, kterou podalo Cyrilometodějské gymnázium na rekonstrukci hřiště ve své mateřské škole.
Rada města tuto žádost nedoporučuje schválit,“ zopakoval primátor
statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák (ČSSD) předtím,
než o tématu zahájil rozpravu.
„Cítím povinnost tady prohlásit
jednotné mínění našeho klubu,
abychom tuto veřejnou finanční
podporu schválili a dětem z této

školky pomohli. Vždyť toto zařízení využívají děti z celého Prostějova! A je přece jedno, že zřizovatelem školky není město, ale její
náklady plně hradí ministerstvo
školství. Vždyť tímto jsou městu
ušetřeny statisíce korun, protože
jinak by vzhledem k počtu dětí
muselo samo zřídit další školku.
Navíc budova, v níž školka Cyrilometodějského gymnázia působí, je
v majetku města. Tak proč jim teď
odmítáme přispět na rekonstrukci
hřiště? Ostatně i finanční výbor
se vyjádřil v tom smyslu, že těch
sedmapadesát tisíc je ve finančních možnostech města,“ otevřel
diskuzi Petr Kousal (KDU-ČSL) a
zároveň zastupitelům předložil protinávrh, aby hlasovali pro vyhovění
žádosti CMG. „V písemné podobě
důvodové zprávy jste absolutně
nevysvětlili, proč odepíráte Cyrilometodějskému gymnáziu tuto
částku poskytnout,“ vytkl radním
rozhodnutí i zastupitel Josef Augustin (KSČM).

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 770 Kč
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Vzápětí se náměstkyně primátora
Ivana Hemerková (ODS), která je
na radnici zodpovědná za školství
v Prostějově, pokusila nesouhlas
radních vysvětlit. „Jedním z důvodů našeho zamítavého stanoviska je fakt, že žádost přišla až
na konci kalendářního roku, což je
pro schvalování veřejné finanční
podpory pro kohokoliv vždycky
složité. Zadruhé si myslíme, že
uvedená školka má své dětské
hřiště vybavené dostatečně, což
se o dalších mateřinkách v majetku města rozhodně říct nedá.
Bylo by tak nefér vůči našim
městským mateřským školám
pomáhat finančně jiné, která to
tolik nepotřebuje. Navíc vždy na
konci roku poskytuje ministerstvo
školství dotace na podobné účely.
Takže CMG by si o ni mělo požádat,“ sdělila Ivana Hemerková,
ale těmito větami jenom přilila
olej do ohně. „Vůbec nerozumím
argumentu, že v městských školkách na hřištích není potřebné

vybavení, proto nebudeme podporovat jinou. Tak proč se nepostaráte o to, aby ostatní školky po
této stránce nestrádaly? Vím, že
město investuje do mateřinek ročně miliony korun, tak proč vedení
těchto našich zařízení něco s hřišti
nedělá? Nechápu, kde ty peníze
jsou... Jestliže chce být jedna školka lepší než ty ostatní, tak je tímto
trestána za to, že ty ostatní nejsou
tak schopné,“ rozhořčil se Václav
Kolář (TOP 09).
Podobně se vyjádřili i ostatní
opoziční zastupitelé. Někteří
z nich rozhodnutí radních neposkytnout Cyrilometodějskému
gymnáziu kýžených sedmapadesát tisíc považovali za pomstu
města za to, že CMG usiluje proti
vůli magistrátu zřídit si i vlastní
základní školu. S tímto názorem
sice veřejně nevystoupili, ale v zákulisí se s ním netajili... Opozice
však na jednání zastupitelstva nic
nezmohla, koaliční zastupitelé je
přehlasovali.

Skauti před radnicí

rozdávali betlémské světlo

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

Exkluzivní zpověď účastníka TRAGÉDIE Zloděj
Prostějov/mik - Pětačtyřicetiletý muž z Prostějovska poslal
redakci Večerníku dopis, ve
kterém poukazuje na nebezpečnost zmíněné křižovatky
za Čechůvkami a hlavně na
neschopnost či možná nechuť
kompetentních orgánů s tímto
stavem něco dělat.
„Křižovatka je nepřehledná
a opravdu tam nestačí snížit rychlost či namontovat značky STOP.
Od roku 2007 zde už zahynulo
šest lidí, dalších osm bylo těžce
zraněných. To už není normální,
kolik lidí tady ještě zaplatí za neschopnost úřadů životem? Dočkáme se za Čechůvkami kruhového
objezdu, nebo zde budou umírat
další lidé? Apeluji na každého,
i na manželky vlivných mužů
v politice, mohou tam zahynout
vaše děti, vnoučata, synové a dce-

ry,“ píše ve svém dopise muž, který si nepřeje zveřejnit své jméno.
Jak řidič bavoráku, po jehož srážce s renaultem, i když z jeho strany zřejmě nezaviněné, zahynuli
dva lidé, dále uvedl, na okamžiky
tragédie si vůbec nepamatuje.
„Fyzicky jsem na tom dnes tak
nějak dobře, ale tu špatnou část
pátku pětadvacátého listopadu
znám jen z vyprávění a z fotek.
Pamatuji si jen, že jsem tam ležel
a cítil hlínu v puse. Je mi moc líto,
že zemřeli dva lidé a nedovedu
to pochopit. Možná jsem zůstal
naživu proto, abych s tím žil, možná proto, abych s tou prokletou
křižovatkou něco udělal. Děkuji,
velmi děkuji lidem, kteří u mé
nehody zastavili a svým konáním
mi zachránili život, děkuji členům
rychlé záchranné služby, posádce
vrtulníku, týmu doktorů a sester
z traumatologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, mé
rodině, synovi a ženě! Mé jméno

není důležité, protože jestli s tím
opravdu něco neuděláme, stane
se to někomu jinému a jména se
už zapomenou,“ dodává ve svém
písemném vyznání řidič BMW,
účastník obrovské říjnové tragédie
v Čechůvkách.
Jak ještě uzavírá svůj dopis, je
ochoten udělat cokoliv, aby se
s nebezpečnou křižovatkou něco
významného udělalo. „Asi jsem
naivní víc než dřív. Straší mě slova
´možná´ a ´kdyby´. Chci tímto jenom vzbudit zájem lidí, udělejme
s tím, proboha, vlastně pro sebe,
něco. Osobně udělám cokoliv,
spojím se třeba i s politikou, jak ji
nemám rád, jenom aby tam neumírali lidé. Třeba prodám ledvinu
a peníze věnuji na výstavbu kruhového objezdu,“ vyhrocuje své
plány řidič BMW, který rovněž
v závěru října málem přišel na křižovatce smrti o svůj život.
Nakonec přežil a nyní chce konat. Najde vyslyšení?

kovů

Prostějov/mik - Policie zatím
neví přesný čas, ale během
uplynulého týdne došlo k vloupání do firmy v Kojetínské ulici. Zloděj nebyl žádný troškař,
odnesl si či spíše odvezl desítky
těžkých traverz i důležitou
součástku do auta.
„Někdy v průběhu svátečních
dnů se do objektu společnosti
v Prostějově na ulici Kojetínská
vloupal zloděj. Zde odcizil pětačtyřicet kusů železných traverz
dlouhých pět a půl metru. Dále
z uzamčeného oploceného skladu odcizil originál automobilového startéru značky Renault.
Tímto jednáním způsobil společnosti škodu za sedmačtyřicet
tisíc korun,“ uvedla k případu
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Světlo, které dává naději. Jako každý rok přivezli skauti i letos do
Prostějova vánoční plamínek světla zažehnutého v Betlémě. Rozdávali jej před betlémem na náměstí.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - U prostějovského Vánoci neměl čas pro betlémvánočního stromu mohli v sobo- ské světlo přijít. Až letos se mi to
tu 21. prosince lidé získat novo- i s přítelkyní a osmiměsíčním sydobý symbol Vánoc. Betlémské nem konečně podařilo. Ostatně
světlo i v té nejtemnější době právě náš syn je pro nás takovým
zvěstuje víru v lepší budoucnost. světýlkem, o které musíme bedlivě
Jeho plamínek rozdávali všem pečovat. On nám to zase vrací v
zájemcům skautky a skauti.
podobě zářivých úsměvů, které zaBetlémské světlo je plamínek, kte- hřejí lépe než punč ba i medovina,”
rý putuje napříč Evropou. Světýl- vyjádřil se dvaatřicetiletý Martin.
ko zažehnuté v místě narození Je- Dopolední program u vánočního
žíše Krista v Betlémě, k nám letos stromu doplnilo vystoupení pěvecdorazilo již popětadvacáté. Před kého sboru Proměny, který zazpíprostějovskou radnicí si ho během val vánoční písně a koledy.
„zlaté soboty“ po deváté hodině Během víkendu pak skauti roznesli
dopoledne odpaloval jeden člověk betlémské světlo do křesťanských
kostelů a rozvezli jej i do vesnic
za druhým.
„O této vánoční tradici vím už v regionu. V sobotu zavítalo také do
dlouho, nikdy jsem však před Vrbátek, Duban, Štětovic či Ptení.

vecernikpv.cz
.cz
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Operace: Silvestrovské veselí 2013
aneb JAK PROŽIJETE POSLEDNÍ DEN ROKU?

Silvestr už buší na dveře a jak jej budete slavit vy, Prostějované? Dáváte
přednost pohodičce u televize s plným stolem dobrot, novoroční lyžovačce nebo se spolu s rodinou či přáteli vrhnete do bujarého veselí v hospůdkách a na náměstí ozářeném rachejtlemi?
(Ptala se Petra Hežová)
„Konkrétní plán na Silvestr
ještě nemám, ale na ohňostroj
se určitě podívat půjdu,“

„Na náměstí se půjdu podívat, ale jinak pořádám
vlastní ohňostroj pro rodinu a
kamarády,“

„Na Silvestr jsme pozvané
ke kamarádce, takže určitě
nebude chybět dobré jídlo, film
a samozřejmě petardy...,“

slibuje slečna
Markéta Havelková

pochlubil se Večerníku
Lukáš Strbačka

usmívají se mladé
sympaťačky Verunka Vychodilová a Nikola Řezníčková

„Silvestra budu trávit na
horách, na našem nejbližším
vysílači, na Pradědu. Jsem
tam totiž zaměstnán jako
kuchař, takže nebude chybět
samozřejmě dobré jídlo!“

„Nový rok budu slavit asi
doma s rodinou, klasicky u
televize. Ale na ohňostroj na
náměstí se určitě půjdeme
podívat. Je to v osm hodin, což
je přijatelná doba,“

„Silvestr budu určitě trávit
s vnukem u televize. Během roku
si totiž oslav a alkoholu užiju
víc než dost. Takže, si v posledním dni roku rád odpočinu u
dětského šampáňa,“

má o svém programu jasno
Karel Novák

plánuje Michal Hovorka

těší se Petr Zlámal

Prostějov/red - Hromada více
než padesáti dárků čekala
v pátek 20. prosince na vánočním večírku Okrašlovacího spolku v Národním domě
na děti z dětských domovů
v Prostějově a Plumlově. Konkrétní dárky si přály samy
děti a napsaly to Ježíškovi.
Posléze je v dalších dnech nakoupili lidé, kteří chtěli splnit
dětská přání a také zanést
trochu svého vánočního štěstí
do dětských domovů. Již druhý ročník akce „Strom splněných přání“, který uspořádal
Okrašlovací spolek města
Prostějova ve spolupráci
s občanským sdružením Dobré místo pro život, se prostě
povedl na jedničku.
Jak s uspokojením poznamenala předsedkyně Okrašlovacího

nal s úsměvem autor působivých černobílých fotografií.
Své kolegyni přišly zazpívat
členky hudebního souboru
Proměny, který vznikl před pár
měsíci a má za sebou prvních

pár vystoupení na veřejnosti. Provedením několika písní
s vánoční tématikou či spirituálů zpěvačky potvrdily, že
v Prostějově vzniklo skutečně
mimořádné hudební těleso.

tek hejtmana Olomouckého
kraje a současně člen prostějovské školské rady. Právě
on společně s ředitelkou školy Martinou Rozsypalovou
osobně odměnil autory deseti
nejpovedenějších výtvorů.
„Musím říct, že se jim to opravdu povedlo a všechny obrázky
se mi líbí. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos si
všechny schovám na památku a
zkusím na ně složit básničky či
říkanky,“ sdělil čerstvý držitel
doktorského titulu, jenž je členem městské školské rady již
celou jednu dekádu.
Náměstek s dětmi. Tradičním patronem Základní školy Majakovského ve Vrahovicích je náměstek
Při předávání cen musely něktehejtmana Olomouckého kraje a člen rady města Prostějova Alois Mačák, který se nechal s účastníky
ré děti překonat drobnou trému,
výtvarné soutěže Večerníkem na závěr i zvěčnit.
Foto: Jiří Možný
když představovaly svůj obrázek a popisovaly, co na výkresy
Vrahovice/jim - Desítky žáků tradiční výtvarné soutěže po- bylo tentokrát vzpomínání na pomocí barev zdokumentovaly,
napříč ročníky se v ZŠ Maja- řádané pod patronací Aloise prázdniny a děti si daly zále- všechny se své role ale zhostily
kovského i letos zapojily do již Mačáka. Ústředním tématem žet, což ocenil i první náměs- se ctí a dokázaly si poradit.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014

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

Předčasný Ježíšek. Poslední pátek před Štědrým dnem se v Národním
domě v Prostějově nadělovalo. Zástupci Dětského domova v Plumlově tak
zářili od ucha k uchu.
Foto: Okrašlovací spolek města Prostějova

Děti z vrahovické školy vzpomínaly na prázdniny

INZERCE

POŘÁD JEŠTĚ
UŠETŘÍTE...

spolku Prostějov a radní statutárního města Prostějov Milada
Sokolová, zatímco loni zůstala
některá dětská přání nesplněná
a spolek na poslední chvíli zbývající dárky dokupoval, letos
se dostalo na všechny. „Chtěla
bych všem, kteří věnovali pro
děti z dětských domovů dárky,
moc poděkovat. Díky nim jsem
neztratila víru v lidi,“ řekla s dojetím Milada Sokolová.
Na večírku pak spolu s autorem fotografem Jiřím Pekou
pokřtila nový kalendář na rok
2014, který ke 100. výročí
prostějovské radnice vydal
Okrašlovací spolek. „Řekla
mi manželka - když pořád fotíš, zkus vyfotit Prostějov trochu jinak. Tak jsem jí to splnil.
A Prostějov - trochu jinak je
i název kalendáře,“ pozname-
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko U Vícova nedala cyklistka

Regionální zpravodajství


Expres
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Na Sil
N
Silvestra
t bbudou
d
řádit Šmoulové
Mostkovice/mls - Pokračování rodinné komedie Šmoulové
nabídne zítra, tj. v úterý 31.
prosince od 16.30 hodin letní
kino v Mostkovicích. Trampoty
modrých hrdinů se zlým čarodějem Gargamelem mohou lidé
sledovat zdarma. Připraven bude
i „svařák“. Pravidelné promítání
filmů na Silvestra má v mostkovickém letňáku dlouhou tradici,
která sahá až do roku 1989.
Rozhledna uvítá
novoroční poutníky
Velký Kosíř/mls - Organizátoři
z SDH Slatinky a Klubu českých
turistů v Lutíně s nadšením sobě
vlastním opět připravují další
ročník oblíbeného Novoročního
výstupu na Velký Kosíř. Tradiční
akce, které se každoročně účastní tisíce lidí, po roce opět nabídne Kosířana, hasičskou kuchyni
a především jedinečné setkání
s přáteli a známými. Novinkou
bude možnost vystoupat na vrchol rozhledny, která byla na hanáckém Mont Blancu otevřena
tento rok v červnu. Dokončený
je už i nedaleký dřevěný altánek
s grilem. Připraven bude i oheň
pro opečení buřtů.
Běžci vyrazí na Kosíř
Slatinice/mls - Báječnou šanci
vyběhnout si v dobré společnosti hanácké Mont Blanc nabídne
35. ročník Zimního běhu přes
Kosíř. Memoriál Květoslava
Křížka je součástí Velké ceny
vytrvalců, zúčastnit se ho však
může úplně každý bez ohledu
na věk i výkonnost. Poběží se
v sobotu 4. ledna z areálu lázní
Slatinice. Start je v 11.00 hodin,
desetikilometrová trať povede
převážně po lesních cestách.
Startovné činí osmdesát korun
a platí se při prezentaci, která
začíná v 9.00 hodin. Závodu se
pravidelně účastní kolem půldruhé stovky běžců.

V Mostkovicích byl instalovaný nový monitorovací systém

NEUKÁZNĚNÉ ŘIDIČE NA HRÁZI ZMERČÍ KAMERY
Elektronické oči možná brzy budou hlídat každou obec

Trojice kamer od předminulého týdne hlídá hráz plumlovské přehrady. Díky unikátnímu systému vysokého
rozlišení spojeného s nočním viděním zaznamenají
elektronické oči každé auto, které na opravenou hráz
vjede. Jeho řidiči pak hrozí pokuta až dva tisíce korun.
Firma, která kamery na hráz dodala, s nimi má ovšem
i další velmi smělé plány. Večerník ví jaké...
Mostkovice,
Prostějovsko/mls

vozidla bude ze záznamu jasně
čitelná v noci stejně jako ve dne,“
potvrdil exkluzivně Večerníku
Milan Špaček ze společnosti
vyrábějící kamery. Značka
hříšníků projíždějících po
hrázi bude následně předána
policii ČR. Za spáchání
přestupku pak neukázněným
řidičům hrozí pokuta až dva
tisíce korun.

V průběhu předvánočního týdne
byly na stožáry nad hrází plumlovské přehrady umístěny celkem
tři kamery. Ty jsou schopny ve
vysokém rozlišení zaznamenat
registrační značku každého auta,
které po hrázi přejede. Jedna z kamer je navíc otočná a umožňuje
tedy výhled po okolí hráze.
Bude mít kameru
Všechna tři zařízení pracují ve
každá vesnice?
vysokém rozlišení a jsou opatřeny
systémem pro noční vidění. „To Monitorovací systém Dagzaručuje, že registrační značka mara, který byl na hrázi plum-

lovské přehrady nainstalován,
vyvinula firma z Pěnčína. Její
zástupci nyní jednají s přibližně
stovkou starostů. Podle nich
by kamerový systém přispěl
k výraznému snížení kriminality v celém regionu. „Kamery
by mohly být nainstalovány
u vjezdu do každé obce. Zaznamenaly by tak všechna auta,
která by vesnicí projela. Pokud
by byl v obci třeba vykraden
rodinný dům či by zmizely věci
ze hřbitova, záznam z kamery
by byl ihned předán policii ČR.
Kriminalisté by na jeho základě
mohli být přivedeni na stopu
pachatelů, které se jinak často
nedaří vypátrat. Vše by mělo
i preventivní účinek. Pokud by
zloději věděli, že kamery v obci
jsou, pak by se jí určitě snažili
vyhnout,“ sdělil nám dále Milan
Špaček s tím, že první vlaštovkou
v této věci je právě Pěnčín.

Lehké zranění chodkyně? NE, SMRT!
Řidiči hrozí pětiletý kriminál za nedbalost

Konice, Olomouc/mik - V minulém čísle Večerník informoval
o dopravní nehodě v Konici, kdy
řidič osobního vozidla srazil starší chodkyni. Přestože havárie vypadala na první pohled banálně
a policie informovala o lehkém
zranění třiasedmdesátileté ženy,
byla to mystifikace. Seniorka
totiž záhy po převozu do nemocnice ZEMŘELA!
Pro úplnost připomeňme, že k neštěstí došlo v sobotu 14. prosince
po osmnácté hodině na Husově
ulici v Konici. „Čtyřicetiletý řidič
vozidla Toyota Rav jel po ulici Hu-

sově směrem na Jesenec, kdy mu z
levé strany do silnice vstoupila třiasedmdesátiletá žena z Konice. Následně došlo ke střetu. Při nehodě
byla lehce zraněna chodkyně, která
byla převezena k ošetření do nemocnice v Olomouci,“ uvedl před
čtrnácti dny Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak tehdy dodal, dechová zkouška
u řidiče byla negativní a škoda na
vozidle činila padesát tisíc korun.
O dva dny později ale Josef Bednařík zaslal Večerníku zprávu o úmrtí
ženy, přestože její zranění bylo po

nehodě i lékaři charakterizováno
jako lehké. „Třiasedmdesátiletá
žena v nemocnici zemřela, v současné době ke zjištění příčiny jejího
úmrtí byla nařízena soudní pitva,“
uvedl bez bližších podrobností
mluvčí krajské policie.
Tím pádem ovšem čekají řidiče
vozidla Toyota Ray značné nepříjemnosti. „Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření
z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Míra zavinění je však stále
předmětem dalšího šetření,“ potvrdil Bednařík. Čtyřicetiletému muži
tak hrozí až pětileté odnětí svobody.

Nikdy nespí. Kamery, které byly nedávno umístěné nad hráz plumlovské přehrady, zaznamenávají obraz
ve vysokém rozlišení a jsou vybaveny speciálním systémem nočního vidění.
Foto: Milan Špaček
Nic však není zadarmo. „Pořízení
jedné kamery přijde na necelých
šedesát tisíc korun. Ke kameře pak
může být dodán i bezpečnostní
modul, který by měl v případě jejího poškození okamžitě upozornit

Policii ČR,“ doplnil Špaček, podle
něhož by v tomto případě s ochrannou citlivých osobních údajů
neměl být problém. „K údajům
by se dostali pouze policisté, nikdo
jiný,“ reagoval Špaček.

Zda se kamery v průběhu
následujícího roku ve vesnicích
na Prostějovsku skutečně objeví, tak o tom budou průběžně
rozhodovat zastupitelstva jednotlivých obcí.

Žhář zapálil stoh, škodu majitel spočítal na 750 tisíc korun

Čin žháře. Zatímco hasiči nechali stoh dohořet, našli poblíž prázdný kanystr od hořlaviny.
2x foto: HZS Olomouckého kraje
Želeč/mik – Necelý týden před
Vánocemi zažili v Želči ohnivé
noční peklo. Hořící stoh slámy
bylo vidět na kilometry daleko, například samotní hasiči
ho pozorovali už z rychlostní
komunikace. Teploty několik
stupňů pod nulou, chvílemi
i poletující vločky sněhu, pro
samotné hasiče nestandardní
zásah u požáru stohu v prosinci. Nepříjemnosti doplněné
silným větrem v krátkosti přispěly k celkovému pohlcení
velkého stohu intenzivními
plameny.
„Prvotní zprávy o plamenech
z jednoho ze stohů mezi obcemi Želeč a Brodek u Prostějova
přijala linka tísňového volání ve
středu osmnáctého prosince ve
23.28 hodin. Operační středisko

vyslalo na místo požáru profesionální jednotku z Prostějova
s osádkami dvou cisternových
vozidel za posílení nedalekou
dobrovolnou jednotkou hasičů
z Brodku u Prostějova a Němčic
nad Hanou,“ informoval Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. „Po příjezdu
dalších jednotek a po komunikaci se zástupcem vlastníka došlo
k dohodě o samovolném dohoření
stohu a dohledu místní dobrovolnou jednotkou hasičů, která měla
za úkol provádět hlídky okolo
požářiště a zabezpečit i případné
uchránění dalších několika stohů v těsné blízkosti. Silnější vítr
mohl totiž v případě změny směru
přenést nebezpečné hořící uhlíky
z požářiště,“ přidal Hošák.

Co je příčinou vzniku požáru
stále prověřují hasiči ve spolupráci s Policií ČR. „S největší pravděpodobností se jedná
o úmyslné jednání neznámé osoby, škoda po požáru byla předběžně stanovena v částce sedmi
set padesáti tisíc korun,“ doplnil
mluvčí krajských hasičů.
O tom, že šlo o čin žháře, nemůže být zřejmě pochyb. Poblíž
hořícího stohu totiž hasiči našli
prázdnou nádobu od hořlaviny. Cizí zavinění vzápětí potvrdila i policie. „Příčinou požáru
bylo úmyslné jednání spáchané
neznámým pachatelem. Případ je
vyšetřován pro podezření z trestného činu poškození cizí věci,“
sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
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Vícov/mik – Za chyby se platí.
Cyklistka, která jela z Hamer na Vícov, se v křižovatce
vůbec nerozhlédla, a nedala
přednost osobnímu vozidlu.
To se jí stalo osudným, ze
srážky však naštěstí vyvázla
jen s lehkým zraněním.

„V pátek dvacátého prosince
odpoledne jela na svém jízdním
kole cyklistka na vedlejší silnici
ve směru jízdy od obce Hamry ke
křižovatce, kde měla dát podle dopravního značení přednost v jízdě.
Ovšem nedala, a při průjezdu
křižovatkou se střetla se zde

v Plumlově zase nebude!
Plumlov, Prostějovsko/mls - Kdo
se těšil na silvestrovský ohňostroj
v Plumlově, ten má stejně jako
loni smůlu. Na nákladnou akci
se ani letos nepodařilo sehnat
peníze. Kromě Prostějova tak
poslední den v roce světlice k nebi
vzlétnou pouze ve Slatinicích či
na Běláku.
Na pyromuzikální show k Podhadskému rybníku v Plumlově
každoročně mířilo několik tisíc
lidí. V poslední den v roce se sem
sjížděli lidé nejen z Plumlova, ale

i z Prostějova a celého regionu.
Několikaletá tradice parádních
ohňostrojů byla loni z úsporných
důvodů přerušena. A nepodaří se na
ni navázat ani letos...
„Ohňostroj tento rok nebude. Dvacetiminutová show přijde až na
sto tisíc korun a to si z městského
rozpočtu nemůžeme dovolit. Vždy
se nám podařilo sehnat peníze od
sponzorů, ty se však v dnešní době
získávají stále hůř a hůř,“ vysvětlil
Večerníku plumlovský starosta Adolf Sušeň.

Nepřemýšlelo vedení města o tom,
že by zvolilo méně nákladnou variantu, na kterou by se peníze snad
někde našly? „Naše ohňostroje
byly vždy hodně kvalitní. Kdyby
jejich úroveň poklesla, lidé by byli
zklamaní. To raději nedělat nic,“
reagoval Adolf Sušeň.
Kromě Prostějova se tak na silvestrovský ohňostroj mohou těšit
pouze hosté lázní ve Slatinicích či
návštěvníci silvestrovské oslavy
konce a začátku roku na Běleckém
Mlýně.

projíždějícím vozidlem Volkswagen Touran, které jelo po hlavní
silnici od Plumlova směrem na
Vícov. Došlo k bočnímu střetu,
následkem kterého cyklistka
upadla na zem. Při pádu utrpěla
lehčí zranění,“ popsala karambol z předminulého pátku Marie

Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, požití alkoholu bylo
vyloučeno na místě nehody
u obou účastníků. Okolnosti
a příčiny nehody jsou předmětem
dalšího policejního vyšetřování.

Svatým Bartolomějem zněl Vivaldi AŽ TŘI ROKY BASY
K Vánocům v Želči neodmyslitelně patří
attří dduchovní
uchoovní hu
hudba

Želeč/mls - Pod slovem Vánoce
si každý z nás představí něco
jiného. A podle toho je i prožije.
Něco jiného od nich očekává majitel prodejny elektra, něco jiného
učitelka základní školy a něco
jiného farář z vesnické farnosti.
Šanci prožít během těchto čím
dál více komerčních „svátků“
něco skutečně svátečního dostali
všichni, kteří včera, tj. v neděli
29. prosince dorazili do chrámu
svatého Bartoloměje v Želči.
V želečském farním kostele se
konal tradiční vánoční koncert.
Pod vedením Dagmar Kolářové na
něm společně vystoupili Dómský
komorní sbor a orchestr Brno. Do
zaplněného chrámu si našli cestu
nejen milovníci vážné hudby, ale
všichni, pro které se slovo Vánoce
nesmrsklo pouze na pobíhání po

supermarketu, smaženou rybu
a pojídání cukroví před televizní
obrazovkou. „Kdy už jindy, než
v těchto dnech, bychom se měli
zastavit, abychom byli schopni
naplno prožít radost z Kristova
narození. A právě dobrá hudba má
tu jedinečnou schopnost zastavit
na chvíli čas a povznést naši duši k
něčemu vyššímu, co přesahuje naše
každodenní pachtění,“ uvedl vystoupení místní farář.
Krátce na to se kostelem,
zasvěceném patronovi horníků
a vinářů, rozezněly tóny koled
v podání Dómského komorního
sboru. Smíšený pěvecký sbor
vznikl před pěti lety v Brně
a tvoří jej převážně mladé nadějné
zpěvačky. Za svou krátkou existenci už stihl vystoupit při několika
exkluzivních příležitostech, mezi
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Dali se dohromady. Při vánočním koncertě v Želči se pod vedením Dagmar
Kolářové spojili Dómský komorní sbor a orchestr Brno. Foto: Martin Zaoral
něž nepochybně patřila i mše vedená papežem Benediktem XVI.
při jeho návštěvě moravské metropole. V doprovodném orchestru
pak na basu hrál také prostějovský
rodák Rosťa Tománek.

Kromě několika koled byla na programu především skladba Gloria
od slavného italského skladatele
Antonia Vivaldiho. Posluchači se
tak na vlastní uši mohli přesvědčit,
že Vivaldi není jen Čtvero ročních

období. Všem bylo po skončení
koncertu jasné, že tento „červený
kněz“, jak se mu kvůli barvě jeho
vlasů přezdívalo, dokázal složit
nádhernou hudbu i na slova starobylého hymnu Gloria in excelisis
Deo čili Sláva Bohu na výsostech.
Koncert si vysloužil dlouhý potlesk
vděčného publika, v němž byly
zastoupeny skutečně všechny generace. Nechybělo v něm dokonce
i přibližně půlroční miminko, které
krásné barokní hudbě naslouchalo
s neobyčejně soustředěným výrazem. „V duchu jsem se přenesl
do dob, kdy Vánoce ještě měly
svůj pravý smysl a lidé uměli žít
ve větší harmonii se svým okolím,
druhými lidmi i se sebou samými,“
nechal se po skončení vánočního
koncertu v Želči slyšet jeden z jeho
návštěvníků.

jaký byl vánoční koncert v želči...
3x foto: Martin Zaoral

ŠOK: Ohňostroj

Ohnivé noční peklo
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přednost, SRAZILO ji auto

Hanácký betlém. Hned při vchodu do farního kostela v Želči Nechali se zlákat. Svátečně vyzdobený kostel svatého Bar- Sboristky. Dómský komorní sbor z Brna tvoří zejména mladé
nadějné zpěvačky, jejichž společným poznávacím znamením
návštěvníky zaujal betlém. Kromě tří králů k narozenému Je- toloměje posluchači zaplnili takřka do posledního místa.
jsou rudé šály.
žíškovi přispěchaly i ženy v hanáckém kroji.

za petardu ve schránce!
Hrdibořice/mik - To si tedy
vydělal! Tvrdý trest nyní hrozí
neznámému vtipálkovi, který
do poštovní schránky u hospody v Hrdibořicích hodil petardu. Ta po výbuchu zničila
obecně prospěšné zařízení…
„Trestného činu poškození
a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení se dopustil
neznámý pachatel, který v pondělí šestnáctého prosince ve
večerních hodinách v Hrdibořicích poškodil poštovní schránku

umístěnou na vnější zdi místního pohostinství. Pachatel do
schránky vhodil petardu, která
způsobila při výbuchu vytržení
dvířek a částečné poškození samotné konstrukce. Tímto jednáním znemožnil provoz schránky
a způsobil škodu kolem čtyř
a půl tisíce korun. Za tento čin
hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři léta,“ uvedla Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

DALŠÍ OBĚŤ
podvodu přes internet

Prostějovsko/mik - Zřejmě
naletěl. Policie nyní prověřuje
případ podvodu, kterého se měl
dopustit internetový prodejce
pneumatik. Ten od důvěřivého
muže z Prostějovska vyinkasoval peníze za objednané zboží,
to však nedodal.
„Sedmadvacetiletý muž z obce
na Prostějovsku zareagoval na
bazarovém portále na inzerát,
kterým prodejce nabízel čtyři
hliníková kola s pneumatikami
v hodnotě šesti tisíc šestiset
korun. Po předchozí domluvě

s prodávajícím poslal na jeho
účet začátkem prosince uvedenou finanční částku, avšak
k dnešnímu dni mu objednané a zaplacené zboží nebylo
doručeno,“ uvedla k případu
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté nyní zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu podvodu.
Prodejci tak v případě prokázáni
viny hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Došlo na naši adresu...
Do Jednova dorazili Josef, Marie i betlémské světlo
V Klenovicích měly děti

Jednov/jim - V jednovském
kostele Navštívení Panny Marie je zvykem sloužit o Vánocích hned dvě půlnoční mše,
přestože ani jedna nezačíná
přesně na přelomu Štědrého
dne a Božího hodu vánočního.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy
ta „pravá“ půlnoční se konala
v osm večer a přesně o čtyři
hodiny dříve začala odpolední
půlnoční určená spíše pro děti.
Tu si nenechaly ujít desítky
mladých i starších, takže se podařilo zaplnit kostel téměř do
posledního místečka.

Dětská půlnoční se od ostatních bohoslužeb trochu odlišuje a prostor tak
částečně dostává i divadelní ztvárnění textů evangelia. Hned na začátku
si tak všichni mohli připomenout
cestu Josefa s Marií na sčítání lidí do
Betléma, kdy marně putovali od hostince k hostinci a ubytování tak našli
až ve stáji za městem. Zde se jim pak
narodil prvorozený syn Ježíš, což
hlasitě zvěstovali andělé.
Zpět domů se pak lidé mohli vracet
nejen s duchovním zážitkem. Kdo
si totiž s sebou vzal lucerničku, toho
ministranti obdarovali dopraveným
betlémským světlem.

Vánoce celý prosinec

ZÁVIST, NEBO ŽHÁŘ? „Život je krátký na to, aby člověk byl naštvaný nebo smutný“
Foto: Jiří Možný

Exkluzivní rozhovor s novou starostkou Otinovsi Jindřiškou Pitákovou

Alojzov/mls - Elmo plast nacházející se v Alojzově patří k nejúspěšnějším regionálním podnikům. Vyrábí plastové potrubí
zejména do vodovodů a kanalizací. V podniku pracuje kolem
padesáti lidí. V době vzniku požáru v něm nikdo z nich ovšem
nebyl. Příčiny jeho vzniku tak
jsou záhadou. Úspěšná a stále se
rozvíjející továrna byla některým
místním trnem v oku. Vyčítali jí
především hluk a zvýšený počet
kamionů projíždějících malou
obcí. Elmo plast se mohl stát i terčem žháře, který nedávno zapálil
obří stoh u Želče.
Požár továrny v Alojzově měli
hasiči nahlášen v pátek 27. prosince
v 6.50. Výrobní hala stála na okraji
obce, hustý černý dým z ní stoupal
přímo vzhůru. Do okolí odlétaly
žhavé plastové částečky, které mohly zapálit blízké domy. Na místo
postupně vyjelo osm jednotek hasičů, a to profesionální hasiči z Prostějova a dobrovolní hasiči z Alojzova, Určic, Brodku u Prostějova,
Plumlova, Kostelce na Hané, Žešova a Vrahovic. V době příjezdu

prvních jednotek byla celá moderní
výrobní hala o rozměrech asi 60
x 40 metrů v plamenech. „Jako první jsme začali chránit okolní budovy, aby se požár nerozšířil. Hrozilo
zřízení haly, navíc došlo k výbuchu
tlakové láhve na acetylen, což zásah
zkomplikovalo,“ sdělil řídící důstojník Marek Sobek. Z hořící haly se
hasičům podařilo zachránit část
uskladněného materiálu. „Svým zásahem uchránili majetek v hodnotě
50 milionů korun,“ upozornila tisková mluvčí olomouckých hasičů
Vladimíra Hacsiková.
Požár dostali hasiči pod kontrolu po
osmé hodině, jeho likvidaci ohlásil
velitel zásahu o hodinu později. Způsobená škoda se odhaduje na osmdesát milionů korun, což je dle hasičů
největší způsobená škoda v tomto
roce v celém Olomouckém kraji.

Všechno bylo pojištěné
S vedením podniku se nám i přes
veškerou snahu nepodařilo spojit.
Podle našich informací by však
měla být celá továrna v případě
podobných událostí pojištěná. „Majitel by byl blázen, kdyby tomu tak
nebylo. A to on určitě není,“ vyjádřil
se jeden z přibližně padesáti zaměstnanců, který si nepřál být jmenován.
Kdy však půjde příště do práce on

Otinoves - V polovině listopadu si zastupitelé Otinovsi
zvolili do svého čela Jindřišku Pitákovou. Dosavadní místostarostka nahradila ve funkci zesnulého Zdeňka Radu
a měla by vést obec minimálně do komunálních voleb
plánovaných na podzim 2014. Jejím přáním je zejména
úspěšně dokončit již započaté akce a věří, že minimálně
většina současných zastupitelů bude v práci pro obec
pokračovat i po nejbližších volbách.

Lehla popelem. V Alojzově i s vybavením kompletně shořela hala
s moderním vybavením.
Foto: HZS Olomouckého kraje
sám ani nikdo další o víkendu netušil. Neví to ani starosta obce. „Jak se
požár dotkne zaměstnanců nevím,
neznám výrobní plán Elmo plastu,“
vyjádřil se pro Českou televizi Miroslav Grulich, kterého se nám na
telefonu nepodařilo zastihnout.

Elmo plast řadě lidí
leží v žaludku
V souvislosti s příčinou požáru se
živě spekuluje o tom, že fabriku někdo úmyslně zapálil. „Mnoha lidem
byl její úspěch a rozvoj už dlouho trnem v oku. Vůbec bych se nedivil,
kdyby za požárem stála závist nebo
i něco jiného,” prohlásil krátce po
požáru jeden z místních. Zejména

rozvíjející se továrna byla příčinou
sporů v obecním zastupitelstvu,
které v Alojzově vedly k několika
opakovaným volbám. Nelze ani
vyloučit, že se továrna stala terčem
žháře, který nedávno zapálil stoh
nedaleko Želče. Nad možnými variantami si nyní lámou hlavu hasiči
i policisté. „Příčiny požáru zjišťuje
vyšetřovatel HZS Olomouckého
kraje, zástupci Technického ústavu
požární ochrany Praha a Policie
ČR. V tuto chvíli cizí zavinění nelze ani potvrdit ani vyvrátit,“ uvedla
v sobotu Vladimíra Hacsiková.
O celém případu vás budeme informovat i v příštím vydání Prostějovského Večerníku.

Jiří Možný
Starostkou jste se stala teprve před několika týdny,
jaký pro vás zatím je přechod
z pozice místostarostky? Je to
takové, jak jste očekávala?
„Funkci neuvolněné místostarostky jsem vykonávala druhé volební
období a s panem starostou Zdeňkem Radou jsem úzce spolupracovala na všech akcích v obci. Jeho
neočekávaný odchod všechny překvapil a v této situaci se zastupitelstvu obce jevilo moje zvolení starostkou jako nejschůdnější řešení.
Nahradit ovšem člověka, který odváděl dobrou práci a byl v obci oblíbený, a udržet chod obce alespoň
na takové úrovni jako doposud je
velmi náročné. Pro mě hlavně po
stránce časové.“

Jaké jsou vaše ambice
v nové pozici?
„Aby všechny rozdělané akce
byly řádně dokončeny. Spolu se
zastupitelstvem to považujeme za
završení úsilí, které jim předchozí
starosta věnoval.“
Co máte v plánu za ideální
konstelace příští rok?
„V roce 2012 získala obec Otinoves společně s Rozstáním dotace
z Operačního programu životního
prostředí na protipovodňová opatření a ze Státního zemědělského
intervenčního fondu na zlepšení
dopravy a vzhledu obce. Za pomoci těchto dvou dotací se již zřídil
bezdrátový rozhlas s digitálním
povodňovým plánem, opravily se
místní komunikace a chodníky,
provedly se parkové úpravy a pořídily se dva přístřešky na autobuso-

vých zastávkách. Hlavním úkolem
příštího roku je závěrečné vyhodnocení a řádné dokončení těchto
akcí. Po vyúčtování bychom rádi
opravili místní komunikace, které
nebyly zahrnuty do uvedeného
projektu, zajistili umístění dopravních zrcadel a přispěli tak ke
zlepšení dopravní bezpečnosti.
A samozřejmě připravili a zajistili
volby do obecního zastupitelstva.“
Má obec nějaké střednědobé cíle, které byste v řádu
několika let chtěli uskutečnit?
„Každá a zvláště malá obec se
v tomto směru zaměřuje na potřeby občanů, přičemž hlavně musí
vycházet ze svých finančních možností. Výhledově bychom chtěli
zrekonstruovat střechu na budově obecního úřadu, neboť krovy
jsou napadeny dřevomorkou. Ve
spolupráci s Povodím Moravy
bychom také chtěli vyčistit potok,
který protéká obcí, a opravit nádrž
u křižovatky ve středu obce. Dále
bychom chtěli zajistit lepší podmínky pro mladé lidi v obci, tedy
například vytvořit nové stavební
parcely a v případě získání dotací
vybudovat vstupní byty a usnadnit
jim tak start do života.“

Již poměrně dlouhou dobu
se hovoří o výstavbě větrného parku na Drahanské vrchovině.?
„Zastupitelstvo obce se k této
otázce vyjádřilo v prosinci 2012
a neprodloužilo smlouvu o spolupráci s firmou ELDACO a.s. Pokud by se našel investor, budeme
s ním znovu jednat. Osobně jsem
příznivcem některých ekologicky
obnovitelných zdrojů energie a větrníky k nim patří, ale obávám se,
že výstavba plánovaného a takto
rozsáhlého systému by narušila ráz
místní krajiny.“
Jak jste spokojena s kulturním životem obce?
„S kulturním vyžitím v naší obci
je to trochu složitější, protože
obec nemá zázemí pro pořádání
kulturních a společenských akcí
většího rozsahu. K zajištění některých akcí využíváme pronájmu sálu v místním pohostinství
nebo menšího sálu nad šatnami ve
sportovním areálu. Obecní úřad
obnovil vítání občánků a pořádá
zájezdy do divadla v Prostějově
a Olomouci, většinu kulturních
akcí v obci pořádají nebo se značnou měrou na nich podílejí místní

spolky. Tedy hasiči a TJ. Děkuji
všem členům těchto spolků a
paní ředitelce mateřské školy za
jejich čas a úsilí, které věnují práci
s dětmi a zajištění kulturního života v obci.“
Za necelý rok se konají komunální volby, hodláte se
ucházet o druhý mandát v roli
starostky?
„Nás všech sedm zastupitelů
máme společný zájem a to je zlepšení života v obci. Proto věřím,
že většina z nás bude kandidovat
i v příštím volebním období. Při
volbě starosty se u nás zpravidla
vychází z počtu získaných voličských hlasů.“
Před pár dny začala astronomická zima, těšila jste se
na ni?
„Mám ráda všechna roční období, i když se přiznám, že zimu asi
nejméně. Z hlediska finančních
nákladů na úklid sněhu z místních
komunikací, provoz veřejného
osvětlení a jiných možných komplikací zatěžujících život občanů
v obci se není opravdu na co těšit.
Ovšem život je příliš krátký na
to, aby člověk byl naštvaný nebo
smutný...(úsměv)“

Diskomaraton. Nejlepší tanečníky a tanečnice vybírala porota složená z řad rodičů.
Foto: Helena Kaprálová
Klenovice na Hané/kap - Celý
měsíc prosinec se v ZŠ Klenovice na Hané nesl v duchu očekávaných Vánoc.
Nejdříve se učitelé se svými
žáky přestrojili za čerty, čertice
a andělíčky. Když přišla
skutečná Mikulášská družina
s nadílkou, nenašla mezi těmi
ostatními zlobivce. Nikoho tedy
neodnesla, ba naopak všechny
obdarovala. Tím to ovšem ani
zdaleka neskončilo!
Druhý den po této návštěvě
proběhlo
adventní
setkání
s veřejností. Nechyběl slavnostně
vyzdobený sál a kulturní program, který připomněl, jak se
slavily Vánoce na Hané. Byly
připraveny dárečky, občerstvení
i dílničky, kde si mohli zájemci
vyzkoušet výrobu vánočního
perníčku, ozdob, přání či dárků.
Kdo si netroufal, mohl si zakoupit
již hotové výrobky. Návštěvníci

mohli také zhlédnout výstavku
betlémů. Další týden se vydaly
dva autobusy do vánoční Vídně.
Ve škole dále pokračovali soutěží
„O netradiční vánoční perník“.
Mezi pětapadesáti exponáty,
kde nechyběly různé chaloupky
a svícny, byla i úžasná perníková
stonožka. Autoři byli po zásluze
odměněni. Po soutěži byl čas
na pohádku. Děti tentokrát jely
do kina na filmovou pohádku:
„Kovář z Podlesí“.
Závěr roku byl plný pohybu.
Starší žáci se zúčastnili turnaje v míčových hrách a mladší
soutěžili v tradičním „Diskomaratonu“. Když porota z řad
rodičů vybrala nejlepší tanečníky
a tanečnice, rozdala ceny, děti se
přesunuly do tříd ke stromečkům.
Tam proběhla první letošní nadílka. Po rozdání dárečků se všichni
rozešli domů plni očekávání
Štědrého dne v rodinném kruhu.

Kultura v Prostějově a okolí...
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V dnešním neustále se
měnícím světě je dobré mít své stále jistoty.
Jednou z nich je tradiční
Štěpánská zábava, která
i letos ve čtvrtek 26. prosince ovládla „kulturák“
v Jesenci. Pořádnou dávku
bigbítu a rocku z pódia
přitom tentokrát servírovaly kapely Arest a Alien.
Prvně jmenovaná svým
čtvrtečním vystoupením
dokonce oslavila dvacet let
své existence!
Jesenec/mls

Arest vznikl v srpnu 1993 pod
vedením legendárního zvukaře
a kapelníka Aloise Grepla, který
letos v létě odešel do muzikantského nebe. Už bez něj se skupina ve čtvrtek po dvaceti letech
vrátila přímo na místo činu. Prá-

Ima na Štěpánské zábavě. Na kytaru v Arestech hraje partner zpěvačky, hráčky na klávesy a kapelnice Gábiny VG. Kromě hraní v kapele
oba spojuje i péče o jejich tři děti.
Foto: archiv Tomáše Grepla
vě v Jesenci se v listopadu 1993
konala první zábava s Arestem.
O měsíc později do kapely vstoupila hráčka na klávesy a později i
zpěvačka Gábina Greplová, z níž
se postupně stala hlavní tvář Arestu. Skupina má v současnosti ve
svém repertoáru přibližně stovku
písní převážně rockového ražení.

„Ohlédnutí za dvacetiletou historií kapely i s účastí jejích bývalých členů připravujeme na
akci, Legendy se vrací. Ta se
bude konat v polovině června
v zámeckém parku v Konici,“
pozval všechny milovníky bigbítu pořadatel Tomáš „Mamut“
Grepl.

V POINTU HRÁLA

Prostějov/mls - Poznat mnohostrannou osobnost slavného
amerického výtvarníka Andy
Warhola mohli lidé během úterý 17. prosince, kdy v Národním domě proběhl „Den s Andym“. Hned následující sobotu
21. prosince se pak v prostějovském klubu Apollo 13 konal
koncert tří undergroundových
skupin. Obě akce doprovodily probíhající výstavu dvaceti
originálních děl amerického
autora, která je v těchto dnech k
vidění v prostějovském muzeu.
Andy Warhol se rozhodně neuzavíral do světa omezeného
ateliérem a galerií. Rád vyrážel
do newyorských ulic, restaurací
i klubů a obklopoval se umělci
z nejrůznějších oborů. Byl přitom
otevřený všemu, co se kolem něho
dělo. A právě podobná otevřenost
byla tím nejlepším, s čím lidé
mohli prožít „Den s Andym“.
Úterní předvánoční dopoledne
v přednáškovém sále Národního domu bylo přitom věnováno
zejména dětem ze Střední, základní a mateřské školy Jistota
o.p.s. Tetín. Akce se zúčastnilo
na třicet dětí, které doprovodili
jejich rodiče a paní učitelky.

Program byl plný nejrůznějších
aktivit, které spojoval motiv Andyho Warhola. Děti si mohly vyrobit odznáčky či zrcátka, nechat
si zhotovit polaroidovou fotografii s Andyho rekvizitami nebo
se zapojit do skládání mozaik či
pexesa. Úsměvy na tvářích dětí
občas sice zastínily strašidelné
motivy, které si nechaly namalovat na obličej. Děti pak společně
s učitelkami pro organizátory
akce vytvořily nádherné keramické dárky. „Chtěli jsme tímto
způsobem organizátorům velice
poděkovat nejen za příjemně
strávené dopoledně, ale i za to, že
část výtěžku z výstavy poputuje
na rozvoj naší školy,“ vysvětlila
Večerníku Eva Gartnerová. Celé
dopoledne bylo zakončené společným obědem.
Druhá část dne byla otevřena široké veřejnosti. Rodiče s dětmi měli
možnost navštívit tatáž stanoviště
a vyzkoušet si některé z připravených aktivit. K dispozici byla také
ukázka sítotisku, v rámci které si
mohli návštěvníci vyrobit tričko či
tašku s motivy Andyho Warhola.
Celý den byl završen zajímavou
a interaktivní přednáškou Kateřiny Tomešové. Ta opět dokázala,

Při tvorbě. Děti z Jistoty Tetín si samy vyzkoušely výrobu odznáčků či zrcátek.
Foto: Jakub Svoboda
že má k Warholovi velmi blízko
a že umí nápaditě přiblížit Andyho
kontroverzní život, dílo i názory.
Svoji prezentaci nazvala „Factory
na údiv“ a prim v ní hrály Warholovy oblíbené barvy, kterými byly
azurová, purpurová a žlutá.
„Andy rád chodil po nočním
New Yorku a sledoval pouliční
prostitutky. Nečinil tak proto,
že by chtěl s některou z nich
spát. Jako výtvar níka ho fascinovalo, jakým způsobem se
tyto ženy snaží udělat krásnými
a díky tomu už na první pohled
zaujmout a přivábit muže,“ zmínila se Tomešová, která přítom-

né dokázala opakovaně aktivně
zapojit do prezentace. Všichni
si tak během necelých dvou hodin mohli udělat plastický obraz
o slavném výtvarníkovi, který
tvrdil, že „obrazy jsou dobré
pouze na zakrývání zdí, které by
měly zůstat holé“.
Na konci přednášky byli všichni
hosté pozváni na večerní překvapení, kterým byla komentovaná prohlídka výstavy Andyho
Warhola v Muzeu Prostějovska.
Pokud jste výstavu v muzeu
ještě nestihli, neváhejte, Americký sen zde bude k vidění až
do 12. ledna 2014.

jak
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ultuurnní pprostějov....
roosttějjov.....
2x foto: Jakub Svoboda, 1x foto: Martin Zaoral

HLAVNÍ ROLI PRSA
Diváci zažili podívanou mládeži nepřístupnou i poučnou

Den s Andym. Na konci akce v přednáško- Warhol a jeho svět. Kateřina Tomešová z V Apollu. Výstavu v sobotu doplnil i koncert
vém sále prostějovského Národního domu přerovského muzea dokázala návštěvníkům tří kapel ve známém prostějovském hudebNárodního domu přiblížit myšlení Andy Warhola. ním klubu.
vzniklo i toto společné foto.

Stylové rozloučení se starým ro(c)kem
Měly se čím pochlubit. Za úspěchem divadelního představení stály zejména ženské přednosti
členek souboru Nemoderní tragač...
Foto: Pavla Vašková
Prostějov/pav - Divadlo Point
v sobotu 21. prosince ani
nedýchalo. Bylo totiž svědkem
toho, co všechno dokážou
ženská ňadra. Zjistilo, že
mohou kromě svých jiných
nesčetných funkcí být také
nástrojem strašlivého mordu...
Detektivní příběh Rýha mezi
ňadry měl velký divácký ohlas i
překvapivé rozuzlení. Neuvěřitelně
rafinovaný způsob vraždy si vybrala nenápadná pachatelka, když
tyranskou sestru udusila svým
poprsím. V hlavních i vedlejších
rolích se představila prsa členek
souboru Nemoderní tragač, který
vznikl spojením Nemoderních žen
a skupiny Tragaču, tragaču.

Jak taková prsa vypadají,
jaká jsou a co na ně má
skutečně vliv, přišlo zjistit
velké množství návštěvníků,
kteří se tísnili v omezených
prostorách divadla Point.
Vyčerpávající odpověď na tyto
otázky jim poskytl známý elegán,
znalec a odborník zabývající se
problematikou uložení mléčných
žláz již několik desítek let,
Miroslav Ondra.
Ve své skutečně objevné
a obsáhlé přednášce, která
předcházela samotnému divadelnímu představení, odhalil
výsledky dlouholetého výzkumu i studia odborné literatury.
Pro ilustraci uvádíme jeden ze

stěžejních objevů, formulovaných tímto na slovo vzatým
odborníkem: „Prsa se mění
vlivem kojení, věkem a větrem.“
Tato teze byla názorně doplněna
o konkrétní příklady z praxe.
Diváci tak mohli vidět například
prsa v lehu, v sedu, v běhu,
v předklonu, prsa kojící matky
či prsní řízky. Že za velkým
úspěchem představení stály
zejména ženské kvality všech
členek souboru, je nesporné.
Přihlížející muži po jeho
skončení odmítali opustit sál
a odešli domů, až když byli
ubezpečeni, že další představení
v podobném duchu na sebe nenechá dlouho čekat...

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Plynové lampy
i Campbellova polévka

Zvažovala jsem, že své poslední
letošní okénko věnuji bilancování celého kulturního roku, ale na
kulturní aktivity bohatý prosinec
mi tento úmysl v dobrém slova
smyslu překazil.
Největším zážitkem pro mne
osobně v posledním měsíci roku
byla výstava obrazů Jakuba
Schikanedera v Muzeu Prostějovska. Schikanederovy obrazy
se vyznačují výraznou atmosférou, často s typickým světlem
plynových pouličních lamp.
Ojedinělým kulturním počinem
se stala v prosinci ovšem také
další výstava, která do města

přinesla vzácná díla amerického
autora s kořeny na východním
Slovensku Andyho Warhola.
Tak jako k Schikanederovi patří plynové lampy, Warhol proslul třeba dílem zobrazujícím
plechovku s polévkou značky
Campbell. Díla světových velikánů nevidíme v Prostějově
příliš často, takže organizátoři si
jistě zaslouží velkou pochvalu.
Závěr roku se na prostějovské kulturní scéně nesl samozřejmě kromě zmíněných špičkových výstav
také ve znamení řady vánočních
aktivit. Město prostřednictvím
Duhy opět přichystalo cyklus akcí

s názvem Prostějovská zima, který
se odehrával na náměstí v rámci
předvánočních trhů, pro děti běžel
skvělý program v Duze.
Na celoroční bilancování nezbyl
prostor a budu se mu muset věnovat v některém z okének až po
Novém roce. Závěrem mi ale dovolte, abych nejenom milovníkům
kultury, ale všem čtenářům popřála hodně štěstí a zdraví do roku
2014! Všichni si pak přejme, aby
příští rok byl kulturně minimálně
tak bohatý jako ten s datem 2013.
Milada Sokolová, radní a předsedkyně kulturní komise při
Radě města Prostějova

Prostějov/peh - Rozehřát
se na nadcházející silvestrovské oslavy přišla do
Společenského domu v Prostějově více než stovka
zdejších
rockových
fajnšmekrů. Hudbu k tanci
i poslechu zajistily zdejší
rockové partičky Plus, Quercus a ATD.
S uplynulým rokem a celou
sezónou se loučily v pátek
27. prosince prostějovské
hudební stálice kapely Plus,
Quercus a ATD. Ty si na
poslední koncert tohoto roku
přizvaly své věrné příznivce,
kterých se ve zdejším „kasku“
sešlo po vánočních svátcích
hned několik desítek, načež
se po právě absolvovaném
vánočním maratonu chtěli po
zásluze pořádně bavit!
„Po všech těch letošních akcích
jsme se s uplynulým rokem
chtěli rozloučit pořádným

rockem. Jestli přijdou nějací
posluchači, budeme hrát jim
a jestli ne, zahrajeme si jen tak
pro sebe,“ vtipkoval pořadatel
a současně bubeník kapely
Plus Petr Zlámal, který si byl
vědom nižší návštěvnosti
podobných akcí v povánočním
období.
Jeho obavy byly ale nakonec
neopodstatněné, protože se
dole pod pódiem sešla slušná
řádka rockových příznivců,
kteří si rádi zatancovali,
a spolu s kapelami zabroukali
známé rockové songy českých
i zahraničních interpretů. „To
jsou písničky mého mládí,“
liboval si Jiří Mašek, který
na akci dorazil spolu s partnerkou Věrou. „Dnes jsme se
vrátili z lyží a nějak se nám
nechtělo ještě spát,“ vysvětlili
se smíchem důvod návštěvy
koncertu manželé Dostálovi,
kteří si ale dle svých vlast-

na
video rnikpv.cz
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Nářez na konci roku. Prostějovské rockové nebe letos naposled ozářily zdejší hudební stálice Plus, Quercus a ATD. Foto: Petra Hežová
ních slov po svých nedávných
lyžařských výkonech na parket
už netroufali.
Oddechnout si od rozbalování
dárků a pojídání cukroví přišla
stovka rockových příznivců.
A tak se večer plný hudby, při
kterém nejeden z návštěvníků

i samotných muzikantů zavzpomínal na roky mládí, jimiž
je provázely právě nestárnoucí
songy českých i zahraničních
rock stars, se díky své uvolněné
atmosféře stal příjemnou
předehrou k nadcházejícím
novoročním oslavám.

Vila Františka Kováříka znovu zpřístupněna veřejnosti!

Prostějov/peh - Jeden z nejvýznamnějších architektonických skvostů našeho města je
znovu zpřístupněn veřejnosti.
Vila Františka Kováříka na
Náměstí Padlých hrdinů, která už nějakou dobu prochází
renovacemi tak, aby bylo zachováno co nejvíce dobových
interiérů, se po čase znovu
otevírá. V jejích prostorách
můžete pořád obdivovat nejen
původní interiér z přelomu devatenáctého a dvacátého století, ale i šperky a obrazy zdejší
výtvarnice Zdeňky Trnečkové
z let 1996-2010.
Na vernisáži se krátce před Vánocemi sešli příznivci umění i ti,
kterým osud Kováříkovy vily nedal spát. V sobotu 21. prosince si
mohli na vlastní oči prohlédnout
původní vitráže, arkýřová okna,
vestavěný nábytek, dřevěné obložení a vůbec celé vnitřní zařízení
stavby věhlasného architekta Emila Králíka, která je plným právem
řazena mezi kulturní památky.

„Přišla jsem se podívat, protože
bydlím tady nedaleko a byla jsem
zvědavá, jak to tu vypadá,“ usmívala se paní Libuše, která dále
zavzpomínala na sochu ‚Černé
panny‘, jež do roku 1994 stávala
na nádvoří vily, odkud byla odcizena. „V uplynulých letech byla
vila Františka Kováříka na náměstí Padlých hrdinů 5 pronajímána
různým podnikatelským subjektům a jejich střídání přispělo k částečnému ´vybydlení´ domu. Na
základě těchto faktů se potvrdilo,
že vila nemůže být užívána pro
kavárenské nebo experimentální
účely. Majitelé se rozhodli prostory zaměřit na volnočasové aktivity, vernisáže, knihy, workshopy
a výuku billiáru,“ přiblížil nejbližší
plány David Knall, člen společenství Přátelé The Villa, kteří zajišťují rekonstrukční práce stavby.
„Během posledních šesti let
se nám vilu podařilo částečně
zrekonstruovat, práce financují
současní majitelé ve spolupráci
s městem. Rádi bychom ale zís-

Zašlá sláva starých časů. Kolik významných Prostějovanů se asi
scházelo v hale vily Františka Kováříka, aby si vyposlechli klavírní etudu
v moderních interiérech architekta Emila Králíka? Foto: Petra Hežová
kali grant na zásadnější opravy,
které budou podstatně finančně
náročnější,“ řekl David Knall,
který se spolu s ostatními nadšenci snaží vrátit do vily život.
A výstava obrazů Zdeňky Trnečkové je jedním z prvních krůčků.
Její díla z let 1996 až 2010 si můžete v prostorách vily prohlédnout
až do 31. ledna 2014, v prostorách

Kavárny Národního domu můžete shlédnout výsledky její současné tvorby ještě o čtrnáct dnů déle.
Pokud byste i vy rádi nahlédli do
útrob jedné ze zdejších nejvýraznějších architektonických památek, můžete se předem objednat
u kurátora výstavy a současně
správce vily Martina Tunkra
martin.tunkr@gmail.com.

Ze života města

Prostějovský Večerník, pondělí 30. prosince 2013

BEZ KOMPLIKACÍ, rozpočet schválen za devětadvacet minut!
Schodek za bezmála 88 milionů korun pokryjí finanční rezervy

I když si to primátor statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák nechtěl ještě před pár dny připustit, schvalování rozpočtu se stalo pouhou
formalitou. V úterý 17. ledna těsně po půl čtvrté
odpoledne, tedy přesně po devětadvaceti minutách, byl rozpočet statutárního města Prostějova
pro rok 2014 odhlasován. A co víc, naprosto jednomyslně všemi jednatřiceti přítomnými zastupiteli! Proti nebyl nikdo.
Prostějov/mik
„Děkuji všem, kdo se na přípravě rozpočtu podíleli, byla to několikaměsíční práce,“ uvedl po
konečném hlasování první muž
prostějovského magistrátu Miroslav Pišťák. Rozpočet města
pro příští rok je sice považován
za vyrovnaný, ale jen díky, a to
je zapotřebí hodně zdůraznit, za
výrazného zapojení městských
finančních rezerv. Byly schváleny
příjmy ve výši 692 412 660 korun
oproti výdajům ve výši 780 262
280 korun. Znamená to tedy, že
schodek v rozpočtu je vyčíslen
částkou 87 849 620 korun a bude
hrazen z fondu rezerv. Zmíněný
schodek je zapříčiněn především
rozsáhlými a předem naplánovanými stavebními investicemi.
Diskuze nad rozpočtem nebyla
prakticky žádná, vše podstatné
si k němu řekli zastupitelé už
při semináři koncem listopadu.
„Nejdříve bych chtěl přítomné

zastupitele požádat o hlasování
ke změně, kterou jsme v rozpočtu
navrhli na poslední chvíli, a to na
základě překvapivé a tím o to více
potěšující zprávě. Jelikož jsme obdrželi informaci, že obdržíme dotaci ve výši osmnáct a půl milionu
korun na rekonstrukci náměstí
T. G. Masaryka, a můžeme tak
s ní začít už příští rok, navýšili
jsme výdaje pro rok 2014 o částku
ve výši tři a půl milionu korun. Jde
o peníze potřebné na spolufinancování této stavební investice,“
vysvětlil Miroslav Pišťák. Následné jednomyslné ANO od všech
zastupitelů bylo jasnou odpovědí.
Vzápětí všichni zastupitelé souhlasili s tím, že nebudou hlasovat
o jednotlivých položkách rozpočtu, ale jen o celkových příjmech, výdajích a způsobu hrazení vzniklého schodku. Zatímco
plánované příjmy města v roce
2014 ve výši 692 412 660 korun
byly schváleny okamžitě, k výdajům v celkovém souhrnu

Hotovo, spočítáno. Primátor statutárního města Miroslav Pišťák vysvětloval zastupitelům konečnou
podobou rozpočtu města pro příští rok necelou půlhodinku.
Foto: Michal Kadlec
780 262 280 korun se vyjádřil
opoziční zastupitel Aleš Matyášek (TOP09). „Mám několik
připomínek, které mi neumožňují hlasovat pro tuto částku.
Jednak jde o částku čtyř milionů
korun, vyplacenou společnosti
TK PLUS za provedený marketing města, protože nejsem přesvědčený o vhodnosti a účelnosti
této investice. A navíc smlouva
s touto společností je podepsána
pak ještě na další tři roky, což přesahuje období našeho mandátu,“
uvedl Aleš Matyášek, kterému
ještě v položce výdajů města vadila šestadvacetimilionová částka
na splátku za aquapark. „Jsem
sice rád, že jde o vůbec poslední

Radní pod palbou

splátku za naše největší koupaliště a že tak bude definitivně naše.
Jenomže doposud není určeno,
jakým způsobem bude v příštích
letech financován provoz aquaparku a jak moc toto financování
zasáhne další rozpočty města,“
dodal opoziční zastupitel s tím, že
co se týká výdajů města pro příští
rok, bude hlasovat proti. Nakonec ovšem i on celkový rozpočet
schválil...
Co se týká deficitu v rozpočtu
ve výši 87 849 620 korun,
ani v tomto ohledu žádný ze
zastupitelů neměl námitek.

příjmy
výdaje
schodek

„Jde na první pohled o velké číslo,
ale mohu všechny přítomné ujistit,
že celý tento schodek bude hrazen
z finančních rezerv města tak, aby
konečná podoba rozpočtu byla
vyrovnaná,“ dodal primátor Miroslav Pišťák.
Po devětadvacetiminutovém jednání byl rozpočet statutárního
města Prostějova schválen všemi
jednatřiceti zúčastněnými zastupiteli. Nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel hlasování. A tak se těsně po hlasování se obřadní síní
radnice ozval ohlušující potlesk
všech komunálních politiků...

Konečná podoba rozpočtu
města Prostějova na rok 2014
692 412 660 Kč
780 262 280 Kč
- 87 849 620 Kč

SEČTENO A PODTRŽENO: Nad rozpočtem vládne spokojenost
Radní by chtěli větší investice, ale ekonomika je neúprosná

Prostějov/ Michal Kadlec - V rámci dnešní, předsilvestrovské, rubriky Radní
pod palbou se Večerník uchýlil k netradičnímu pokračování našeho dlouhodobého seriálu, v němž povětšinou zpovídáme jednoho z nejvyšších představitelů prostějovské radnice. Dnes jsme se dotázali všech radních, a to na
téma schváleného rozpočtu města na rok 2014. Anketa Večerníku vznikala
ani ne čtyřiadvacet hodin po konečném hlasování, v němž všech jednatřicet
zúčastněných zastupitelů, což je rarita všech rarit, hlasovalo pro návrh rozpočtu. Ten, jak již bylo zdůrazněno na jiném místě této strany, bude vyrovnaný, protože naplánovaný schodek mezi příjmy a výdaji ve výši bezmála 88
milionů korun bude hrazen z finančních rezerv města.

Alois MAČÁK (ČSSD),
člen Rady města:

Jste spokojeni s konečnou a schválenou podobou
rozpočtu města na rok 2014?
Miroslav PIŠŤÁK (ČSSD),
primátor statutárního
města Prostějov:

neúprosná. Co se týká investic
do městského majetku a komunálních služeb, tady je z hlediska financování situace stabilní
a bez výkyvů. Jsem rád, že v roce
2014 budeme mít navíc tři miliony korun na opravy chodníků.“
Alena RAŠKOVÁ (ČSSD),
náměstkyně primátora:

„Chtěl bych poděkovat všem
zastupitelům za konstruktivní
a odpovědný přístup ke schvalování rozpočtu. Přestože schodek se zdá být vysoký, nebudeme příští zastupitelstvo a ani
občany tohoto města zadlužovat, máme dostatečné rezervy.
Ostatně rozpočet na rok 2014
počítá i s poslední splátkou za
aquapark i za úvěr na kanalizaci ve Vrahovicích. Tudíž dluh
města rozpočítaný na jednoho
obyvatele bude na konci příštího roku NULA!“
Jiří POSPÍŠIL (ODS),
první náměstek primátora:

„Spokojenost? Rozhodně! V rozpočtu jsou zahrnuty všechny
potřebné investice, zejména do
dopravy. Hlavně že v roce 2014
bude realizována rekonstrukce
křižovatky v Olomoucké a Budovcově ulici. Co se týká sociální
oblasti, budou hrazeny náklady
ve stejném měřítku jako letos,
což je také velmi pozitivní informace. Jasně, že by bylo zapotřebí
více peněz do různých sociálních
projektů, ale to je také otázka pro
státní rozpočet.“
Zdeněk FIŠER (ČSSD),
náměstek primátora:

„Osobně jsem s podobou rozpočtu velmi spokojen. Samozřejmě, člověk by si představoval více finančních prostředků
na stavební investice, ale současná ekonomická situace je

„Veškeré stavební investice, které jsem navrhoval takzvaně nad
čárou, byly schváleny. Navíc se do
priorit města posunuly rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a také
Tylovy ulice. Co víc si přát? Na
stavební investice je v rozpočtu na
rok 2014 pamatováno celkovou
částkou bezmála sto padesát milionů korun. Jistě, byla léta, kdy se
v Prostějově stavělo či opravovalo
za dvojnásobek finančních prostředků. To ale záleží také na daňové výtěžnosti, a jak všichni víme,
situace státu je zoufalá a zlepšení
není příliš v dohledu. Více peněz
bychom mohli vybrat třeba na
dani z nemovitostí, ale nechceme
v žádném případě zatěžovat samotné občany.“

„Vzhledem k ekonomickým
možnostem je to velmi kvalitně
sestavený a vyvážený rozpočet.
Investice jsou opět vlajkovou
lodí tohoto rozpočtu ve výši
zhruba pětadvaceti procent.
Stručně řečeno, na rozdíl od jiných měst peníze neprojídáme,
ale investujeme! Již tradičně
také významně podporujeme
sport, kulturu a sociální oblast.“

„Musím přiznat, že i jako spolutvůrce městského rozpočtu jsem
s jeho konečnou podobou nadmíru spokojen. Všechny priority,
které jsem prosazoval, v něm jsou
zahrnuty. Kromě rekonstrukce
křižovatky v Olomoucké ulici
a zdejšího železničního přejezdu
rozpočet pamatuje na propojení
Anenské ulice s jižním kvadrantem i na finální přípravu projektu
rondelu na Poděbradově náměstí.
Samozřejmě nelze pominout ani
dalších pět milionů korun na cyklostezky.“
Pavel SMETANA (ČSSD),
člen Rady města:

Milada SOKOLOVÁ (ODS),
členka Rady města:

„Osobně jsem spokojen, jde
o naprosto vyvážený rozpočet.
Deficit ve výši osmaosmdesáti
milionů korun mě vůbec neděsí.
Jednak bude srovnán finančními rezervami města a jednak
se nám všechny investice vrátí.
Ivana Hemerková (ODS),
Také tím, že na některé z nich
náměstkyně primátora:
obdržíme dotaci. Jako předseda
sportovní komise jsem uvítal, že
budeme mít k dispozici stejné
„Jsem velmi ráda, že nedošlo ke finanční prostředky jako letos,
krácení rozpočtu a že také v kul- takže kluby a oddíly budou moci
turní oblasti jsme oproti loňské- počítat se stejnou pomocí.“
mu roku vycházeli z koeficientu
1,0 na rozdíl minulým letům, kdy Milada GALÁŘOVÁ (ČSSD),
výdaje na kulturu byly také počlenka Rady města:
níženy o koeficient 0,9. Kulturní
komise, jejíž jsem předsedkyní,
tak bude moci i v roce 2014 pomoci mnoha kulturním spolkům
„Jsem především ráda, že roz- a organizacím. Zároveň jsem uvípočet byl vůbec schválen, navíc tala významnou částku věnovavšemi přítomnými zastupiteli. nou na výsadbu veřejné zeleně.“
Jakékoliv rozpočtové provizoriZdeněk PEICHL (ODS),
um by totiž bylo katastrofou. Co
člen Rady města:
se týká mého resortu, školství
v příštím roce rozhodně nebude
trpět, naopak. Vše, co jsme požadovali, je v rozpočtu zahrnuto,
vůbec nic nám nebylo odmít„Považuji rozpočet za velnuto. Navíc pozorně sledujeme
mi dobře sestavený. Zejména
všechny možnosti dotačních
v oblasti investic jsou zapojeny
titulů, takže určitě budeme moci
všechny dostupné prostředky,
počítat s příspěvky na zateplení
aby město mohlo jako řádný
škol či na rekonstrukce školních
hospodář zvelebovat a udržovat
zahrad a hřišť.“

svěřený majetek. Musím také
velmi objektivně vnímat všechny
oprávněné požadavky na investice a nedávat přednost některé
lokalitě, třebaže jsou Vrahovice
mojí srdeční záležitostí. Mám
však dobrý pocit vždy, když jsou
prostředky vázané například na
opravu chodníků, autobusových
zastávek, výsadbu zeleně či na
rozšíření cyklostezek proinvestovány v okrajových městských
částech.“
Bedřich GRULICH (ČSSD),
člen Rady města:

„Jako radní za sociální demokracii jsem se schváleným rozpočtem města pro rok 2014
maximálně spokojen. Z hlediska investic se v něm potvrzuje
potenciál růstu, který je patrný.
Navýšení částky na stavební investice, přestože bude kryto z finančních rezerv města, umožňuje
příští rok zrealizovat akce, které
jsou potřebné a občané nás o ně
už dlouhodobě žádají. Samozřejmě, v současné těžké ekonomické situaci v celé Evropě je
i náš rozpočet umění možného.
Záleží na dalším vývoji zdrojů,
které jako město nemůžeme nijak ovlivnit. V posledních letech
ale rada a následně zastupitelstvo
vždy dokázaly zareagovat i jakýkoliv výkyv příjmů.“

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

JEN 770 Kč
POŘÁD JEŠTĚ UŠETŘÍTE...

Platí pouze do
12. ledna 2014

volejte: 582 333 433, pište:
inzerce@vecernikpv.cz
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Vánoční koupel na přehradě:

Takhle se POMÁHÁ a CHRÁNÍ

Policista vytáhl dva mladé lidi

„Kurňa, to je pařák,“ lamentovali otužilci Z HOŘÍCÍHO AUTA
Sedm desítek otužilců se na Štědrý den ráchalo v ledové vodě

Vedro? Když to říkají otužilci, tak jim věřte! Tradiční
vánoční přehlídka koupání v ledové vodě se po
třech letech vrátila do výpusti plumlovské přehrady.
Zatímco více než tisícovka diváků drkotala zuby, zimní plavci se po vystoupení z vody začali málem opalovat! No, vezměte si, teplota vody jeden a půl stupně,
teplota vzduchu skoro deset. Nezapoťte se pak...
Plumlov/mik
Po třech letech se vyznavači
štědrodenní koupele v ledové
vodě vrátili na původní místo
svých odvážných kousků do výpusti plumlovské přehrady. Oddíl
zimního a dálkového plavání TJ
Haná Prostějov uspořádal v úterý
24. prosince další a tradiční ročník
Vánočního koupání. Na Štědrý
den se ponořilo do ledové vody

sedmdesát „bláznů“ z řad otužilců.
Na druhé straně si mnozí z nich
stěžovali na přílišné vedro! „Voda
má půldruhého stupně, což je
málo. Ovšem když z té ledárny
vylezete, je to paráda, vždyť
teplota vzduchu se blíží k deseti
stupňům. A to je pro nás otužilce
kurňa strašnej pařák,“ usmál se
tradiční účastník Milan Khýr
z Prostějova. „Perfektní účast,
dobrá nálada a těch diváků! Prosil

Hop! Do ledové vody výpusti plumlovské přehrady skočilo na Štědrý den sedm desítek otužilců. 2x foto: Michal Kadlec
jsem některé, aby se letos přišli
vykoupat a sliboval jsem jim, že
v tom případě skočím do vody
zcela nahý,“ smál se na celé kolo
Michal Mucha, hlavní pořadatel
celé akce. Ten nakonec do výpusti
skočil šipku v noblesním obleku!
Letošní vánoční koupání ve výpusti plumlovské přehrady sle-

Fotoreportáž

dovala více než tisícovka diváků.
„Nemůžeme tady chybět, jezdili
jsme i v předešlých třech letech do
Plumlova na rybník Bidelec. Je
to tradice naší rodiny, vždycky se
rádi na Štědrý den projdeme okolo
přehrady. Do té vody by ale nikdo
z nás nevlezl,“ svěřila se Večerníku
paní Jana z Mostkovic.

Na tradiční akci nemohli
chybět ani plavci, bez kterých
by se štědrodenní koupel prostě
neobešla. Přemožitelka kanálu
La Manche Dana Zbořilová se
vnořila do chladných vln se svojí
neteří a třiasedmdesátiletý Bohumil Pácl křepčil v ledové vodě
jako mladík.

jjaké
aké bbylo
yllo šštědrodenní
těddroddenní kkoupání...
ouppání...
3x foto: Michal Kadlec

Zuby drkotaly. Otužilci si vychutnali ledovou vodu ve Nepáral se s tím. Nestor a hlavní moderátor vánočního Bylo jim hej. Mezi účastníky úterního koupání v ledové
výpusti plumlovské přehrady. Jakmile ale z vody vylezli, koupání Michal Mucha sice neskočil do vody nahý, jak ně- vodě panovala skvělá nálada. Jak by ne, když jim bylo na
opalování!
kterým sliboval, ale v nóbl obleku.
stěžovali si na „vedro“.

Hrdina. Mladý policista z Konice vytáhl z hořícího auta šestnáctiletou dívku a devatenáctiletého mladíka. Jednoznačně jim tímto
zachránil život.
2x foto: Policie ČR
Vyškov, Prostějov/mik - Jak se
má naplňovat heslo českých
strážců zákona „Pomáhat
a chránit“ dokázal praporčík
Jakub Štaffa z Konice, sloužící
na Dopravním inspektorátu Policie ČR ve Vyškově.
Začátkem prosince obdržel
medaili Za statečnost, kterou
si rozhodně zaslouží. Při
závažné havárii v polovině
listopadu na silnici mezi
Přemyslovicemi a Štarnovem
vytáhl z hořícího auta dva
mladé lidi!
Mladý ochránce dopravního
pořádku převzal významné policejní ocenění z rukou krajského
ředitele Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje
Leoše Tržila. „Sedmadvacetiletý
policista totiž v polovině listopadu
ve svém volnu zachránil při dopravní nehodě na Prostějovsku
životy dvěma mladým lidem,

šestnáctileté dívce a devatenáctiletému muži. Vše se stalo v sobotu šestnáctého listopadu. Policista
jel se Škodou Octavia od Konice
do Prostějova, před sebou měl
asi tři nebo čtyři auta. Najednou
si všiml, že se před ním na silnici děje něco neobvyklého. Pak
už to bylo velmi rychlé. Vozidla
před ním do sebe začala narážet.
Aby zabránil dalšímu střetu, strhl
řízení vlevo mimo silnici, kde
zastavil na poli. Pak běžel dát
první pomoc lidem z havarované
Škody Felicie. Přímo z hořícího
auta, u něhož se navíc zablokovaly dveře, vytáhl lehce zraněnou
dívku a těžce zraněného řidiče.
Díky včasnému a rozhodnému
zásahu policisty oba nehodu
přežili,“ popsala Večerníku čin
neohroženého policisty Iva
Šebková, tisková mluvčí Územního odboru Policie ČR ve
Vyškově.

Zástupce policejního šéfa vydal historickou knihu o četnictvu
„Ve dne v noci podle zákoníku, to bylo heslo četníků,“ říká Miroslav Spurný

Prostějov/mik - Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci vydalo před vánočními svátky knihu
prostějovského autora Miroslava
Spurného s názvem Ve dne v noci
podle zákoníku. Jméno autora není
Prostějovanům rozhodně neznámé.
Se současným druhým mužem prostějovské policie Večerník pořídil
hned v úvodu loňského roku obsáhlý
rozhovor, v němž se velký sběratel
četnických relikvií svěřil se svým životním koníčkem. Zálibu ve všem,
co souvisí s četnictvem od dob Rakousko- Uherska přes první republiku a protektorát, využil právě ve své
nově vydané knize.
„Svoji knihu o historii četnictva považuji za literaturu faktu než nějakou publikaci na úrovni románu nebo beletrie.
Moje knížka začala vznikat v souvislosti s výstavou ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci v loňském roce s názvem
O moravských zločinech a trestech.

Tuto výstavu, na které se společně se
mnou podílel pan profesor Fiala, jsem
koncipoval směrem k bezpečnostním
sborům, které vykonávaly dohled nad
pořádkem a bezpečností na našem území, a to již od dob starého Rakousko-Uherska, přes první republiku až
po těžké období Protektorátu Čechy
a Morava. A už tehdy před rokem mě
napadlo, že by bylo dobré zmapovat
celou historii četnictva a vydat knihu,
ve které bych ji co nejpodrobněji popsal,“ řekl Večerníku Miroslav Spurný,
zástupce vedoucího Územního odboru
Policie ČR v Prostějově, policejní historik a sběratel zabývající se četnickou
minulostí.
K sepsání knihy o historii četnictva
v českých zemích s výrazným podílem
fotodokumentace ho podle něj inspirovaly dvě velké šance. „Tou první bylo
to, že se mi díky vstřícnosti kolegů
sběratelů podařil shromáždit poměrně
reprezentativní vzorek exponátů, kte-

ré co nejvíce přibližují práci četníků
v období monarchie, první republiky
a protektorátu. Další četnické relikvie,
které jsou popsány v knize s názvem Ve
dne v noci podle zákoníku, jsem měl
k nafocení zapůjčeny z různých muzeí,
hlavně z Vlastivědného muzea v Olomouci díky úzké spolupráci s profesorem Karlem Podolským. Tou druhou
velkou šancí byla možnost nafotit velmi cenné exponáty a z těchto snímků
vlastně vytvořit knihu. A jsem rád, že
právě vedení olomouckého vlastivědného muzea mi vyšlo vstříc s vydáním
knihy. Protože když už jsem měl po
kupě tolik neuvěřitelně cenných relikvií
z historie četnictva, byla by velká škoda
toho nevyužít a nepodělit se o tu krásu
Nenechte si ujít! Nejenom slavné Četnické humoresky, ale také kniha Miroslava Spurného Ve dne v noci podle zákos veřejností,“ popsal Miroslav Spurný.
níku poučí veřejnost o slavné historii četnictva.
2x foto: Michal Kadlec
Knihu Ve dne v noci podle zákoníku
vydalo nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci nákladem jednoho ti- Zbytek vyplňují poutavé dobové fo- označení a mnoho dalších zajímavostí. míná Miroslav Spurný. V nejbližších
síce kusů. Z celkového počtu 174 stran tografie četníků v akci, jejich výzbroj, „Smysl knihy neleží ani tak v textech, dnech by se kniha měla objevit i v prosje jen zhruba třicet z nich textových. uniformy a další výstroj, hodnostní jako právě ve fotodokumentaci,“ připo- tějovských knihkupectvích.

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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
...ještě





+

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

Vážení a milí předplatitelé,
konec roku je doslova už za dveřmi a jako každoročně je
právě toto období tím správným časem pro obnovení dobrýchvěcíanapravenítěchšpatných.Ti,kteřísejižzceloročního 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 posledních dnech letopočtu 2013
a v těch prvních roku 2014!
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 počtem 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 ZCELA ZDARMA, je i nová částka 770 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 právě na přelomu starého a nového roku.

Stačí zaslat kupón na adresu redakce s razítkem pošty ještě v tomto roce, případně poslat ZÁVAZNOU objednávku e-mailem na adresu inzerce@vecernikpv.cz.
Nejenom, že si zajistíte stále výhodné předplatné a v průběhu roku se vás nedotkne případné zdražení, ale budete
moci vyhrát i některou z atraktivních cen! Znovu se totiž
chystáme ocenit vaši věrnost, jak je naším každoročním
dobrým zvykem! Tentokrát tak ovšem nebudeme činit
v období, kdy se k vám doslova hnaly 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! Chceme také
upozornit všechny věrné abonenty, které nevyužily vyhlášenou „ježíškovskou slevu“, že o nic nepřišly. Jejich
protihodnotou se stanou právě zajímavé dárky...
Máme tu také jednu podstatnou informaci pro stávající
předplatitele z roku 2013. Vzhledem k tomu, že Večerník
23. prosince vzhledem k vánočním svátkům nevyšel, mají
v rámci předchozí objednávky první čístlo nového roku
2014 ZDARMA! Platit tak začnete de facto až od 13. ledna.
Říkáte, že stále nevíte, proč si Večerník objednat právě
teď a v tomto týdnu? Tak snad vás přesvědčí poslední argument. Cena předplatného totiž bude jen a jen stoupat...
Pokud si však objednávku zajistit do 12. ledna 2014, zaručíme vám ZVÝHODNĚNOU CENU 770 KORUN a ještě
setrváte ve věrnostním kmenu abonentů, jež se mohou
těšit na zmíněné PŘEKVAPENÍ!
redakce Prostějovského Večerníku

Zpravodajství
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CYKLOSTEZKA DO ŽEŠOVA PEDOFIL U REÁLKY
SE PRODRAŽÍ O PŮL MILIONU NEDOPADEN
Informace o muži lákajícím děti
„Už stála přes čtyři miliony, prošetřete znovu vícepráce,“ žádal T. Blumenstein (ODS)

Prostějov/mik - Zastupitelé
na svém posledním letošním
zasedání rovněž schválili dodatek ke smlouvě o dílo na
zhotovení nové stavby cyklostezky z Prostějova do Žešova. V konečném kontextu
to bude znamenat navýšení
investice o dalších pět ser tisíc korun.
„Při výstavbě zmíněné cyklostezky byly zjištěny vícepráce v hodnotě půl milionu
korun. Ty spočívají v takzvaných chráničkách, které byly
uloženy na pozemek města
pod cyklostezkou. Jedná se
o geotextilie, které ochraňují
slaboproudé vedení elektrického proudu a optická vlákna

pro potřeby městské i státní
policie. Z menší části se bude
z uvedené sumy platit také navýšení podkladní vrstvy pod
cyklostezkou, což bude mít
za následek zpevnění únosnosti pláně, na které je stezka
postavena,“ vysvětlil půlmilionový doplatek Zdeněk Fišer
(ČSSD), náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Co se týká chráničů proudu,
tuto aktivitu vítám, protože po
podobných opatřeních, aby tyto
chrániče byly vkládány pod
všechny nové stavby, voláme
už několik let. S čím se však nemohu smířit, je skutečnost, že
na tuto akci je potřeba navýšení
investice. Vždyť část cyklostez-

ky, která se zatím směrem na
Žešov postavila, stála už přes
čtyři miliony korun. Podle mě
je to dost peněz, za které měla
firma i tyto zbývající práce
zafinancovat. Proto navrhuji
odložit hlasování o tomto bodě
a byl bych rád, kdyby odbor
rozvoje a investic tyto údajné
vícepráce ještě prošetřil,“ nechal se slyšet zastupitel Tomáš
Blumenstein (ODS). Ostatním
jeho kolegů v zastupitelstvu ale
navýšení platby za cyklostezku
do Žešova nevadilo a většinou
hlasů ho schválilo. „Už jsme
to několikrát vyšetřovali. Byly
předloženy veškeré zápisy i fotodokumentace víceprací,“ uvedl na závěr Zdeněk Fišer.

Frčí za balík. Přestože cyklostezka do Žešova ještě není plně zprůjezdněná, stála už přes čtyři miliony korun a stavební firma nyní dostane dalšího půl milionu navíc za vícepráce.
Foto: archiv Večerníku

na sladkosti se zatím nepotvrdily

Prostějov/mls - Jak Večerník
informoval před třemi týdny,
anonym nedávno dopisem
upozornil policii, že před
RG a ZŠ města Prostějova
postává starší muž lákající
děti na cukroví. Policie neustále tento případ prověřuje,
k žádnému konkrétnímu
závěru však zatím nedospěla.
Vedení školy rodičům rozeslalo
své vyjádření prostřednictvím
e-mailu. „Žádný konkrétní
útok hlášený nemáme, ale
jistota je jistota. Nechceme
nic podcenit. Kdyby se něco
stalo, tak bych asi rodičům
těžko vysvětloval, že jsme

o možném nebezpečí věděli,
ale nic nepodnikli,“ vysvětlil
tento logický krok ředitel RG
a ZŠ města Prostějova
Rostislav Halaš.
Jelikož se informace o výskytu
postaršího muže lákajícího děti
na cukroví zatím nepotvrdily,
zůstává ve hře stále varianta,
že si anonym vše vymyslel.
Vyloučeno však není ani to,
že se po zveřejnění článku ve
Večerníku úchyl stáhl zpět
do ústraní. Přestože jsme
opětovně kontaktovali vedení
prostějovské policie, žádné
vyjádření k tomuto případu
jsme ovšem neobdrželi.

Jak být „in“ na diskotéce v Prostějově? Protivná blondýna trefně okomentovala zdejší módu...

ZNÁMÁ BLOGGERKA PŘI POHLEDU NA FOTOGRAFIE NEVĚŘILA VLASTNÍM OČÍM

Prostějov/mls-OmladinavProstějově to umí pořádně rozjet.
A nestydí se. Tak se to alespoň
jeví blogerce, píšící pod přezdívkou „Protivná blondýna“.
Stačilo jí, aby si prohlédla veřejně přístupnou facebookovou fotogalerii DJ Mikka. Její
příspěvek na internetu vyvolal
bouřlivé reakce.
Pohled na fotky z prostějovské
diskotéky Protivnou blondýnu
rozohnil. „Na diskotéce v Prostějově je k vidění všechno. Třeba
brutálně nadupané výstřihy, které
by se spíš hodily někam do hodně
nočního klubu. A které umí jejich
majitelky náležitě prodat. Nebo oblečení, které si zoufale chce hrát na
to, že je to trendy značka. Jen se jim
nějak ve velkovýrobně ve sklepě
pod tržnicí popletla písmenka, když
na tílko psali tu exkluzivní značku.
Také tu nesmí chybět minimálně
několik dívek, které na sobě mají

zcela nesmyslné kombinace topů
s ramínky za krk a podprsenek s
klasickými ramínky,“ zhodnotila
blogerka, která se ve svých komentářích zaměřuje především na
módu. Ale nejen na ni. Nemohlo
ji tedy uniknout ani dívčí pojídání
oloupaných banánů z klínů přítomných chlapců. „Podobné strašně
zábavné a děsně vtipné soutěže
spočívají v tom, že mají evokovat
sex, protože to je potom opravdu
velký kopec legrace, že jo...,“ zhodnotila „Protivná blondýna“.

Svlíkačky za kačky
Populární blogerku zejména
zaujalo, že s množstvím vypitého
alkoholu holky začínají odhazovat trička a předvádějí své špatně
padnoucí podprsenky. Kluci se
pak nenechají zahanbit a trička
odhazují taky, aby předvedli svá
„namakaná“ těla. „Ty nejodvážnější holky si ještě vezmou takové

kalhoty, ze kterých vpředu čouhá
okraj spodního prádla a vzadu kus
holého zadku. Asi aby místní loudilové předem věděli, do čeho jdou...
A celé je to ohromně cool či sexy
a všichni budou na tuhle akcičku
vzpomínat až do příští svlíkací diskotéky,“ poznamenala sarkastická
blondýna, která s ironií sobě vlastní
na podobném stylu akce objevila
i jednoznačné klady. „Provozovatel diskotéky nemusí platit go-go tanečnice, protože se mu rozjuchané
návštěvnice ochotně svléknou tak
po třetím panáku na parketu samy.
Kluci si okouknou, co by stálo za
hřích a co spíš ne. No a všichni se
dobře baví,” uzavřela blogerka, jejíž příspěvek na internetu vyvolal
bouřlivou odezvu.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA: Zastupitele
překvapil turecký velvyslanec
Prostějov/mik – Těsně před projednáváním rozpočtu města na
příští rok přerušil primátor města
Miroslav Pišťák (ČSSD) jednání
zastupitelstva. Důvod byl prostý, do obřadní síně vkročil při
své návštěvě Prostějova turecký
velvyslanec v České republice Cihad Erginay!
„Pan velvyslanec kromě toho, že
chtěl pozdravit prostějovské zastupitele, jednal také se zástupci
hospodářské komory o možné spolupráci mezi prostějovskými a tureckMezinárodní debata. Tureckého velvyslance v České republice Cihada Erginaye
ými podnikateli. A není tajemstvím,
(uprostřed) přivítali na půdě radnice primátor statutárního města Prostějov Miroslav
že jeho excelenci pak zajímal večerní
Pišťák a zastupitel i poslanec Parlamentu ČR Pavel Holík.
Foto: Michal Kadlec
duel Ligy mistryň ve volejbale mezi
Prostějovem a Istanbulem,“ sdělila A přestože utkání dopadlo lépe oupily ze třetího místa ve skupině do
Večerníku Jana Gáborová, tisková pro turecký klub, radost zavládla CEV Cupu, druhého nejprestižnějšího
mluvčí Magistrátu města Prostějova. i v domácím táboře. „Agelky“ totiž post- pohárového klání v Evropě.

Anenská ulice se dočká propojení

s jižním kvadrantem. Po deseti letech
Prostějov/mik - Neskutečný maratón
jednání mezi městem a vlastníkem
nemovitostí v okolí Drozdovické
a Krasické ulice je definitivně
ukončen. Po letech sporů a vyjednávání o ceně došlo s majitelem, díky
zastupitelům Zdeňku Peichlovi a Josefu Augustinovi, ke konečné dohodě
a výkupu pozemků. Rozpočet města
tak pro rok 2014 počítá s více než desetimilionovou sumou na vybudování
konečné části propojení Anenské
ulice s jižním kvadrantem.
„Majetkoprávní problémy se táhly již od
roku 2004 a byly ukončeny definitivně
vloni podpisem kupních smluv s majitelem pozemků. Jde o pozemky, které
město potřebuje k tomu, aby dotáhlo do
konce propojení Anenské ulice s jižním
kvadrantem včetně toho, že v Krasické
ulici bude vybudován rondel. Nechci zde
již zmiňovat důvody, proč město nebylo schopné se s majitelem dohodnout
mnohem dříve, když tento člověk byl
ke každému jednání vstřícný a dohodě
přístupný. Naštěstí jsem ale společně

Naše omladina to umí pořádně rozjet

především ty, kteří už nějaký
ten pátek na žádné prostějovské
diskotéce nebyli. A rozhodně to
nemuseli být právě důchodci,
ale třeba jen lidé o pár let starší
jako ti na fotografiích. „Já bych
se mezi tuhle omladinu bála jít
a děsím se toho, v jakém světě jednou budou moje děti vyrůstat,“ napsala jedna z mladých žen. Podle
většiny čtenářů se pak jednalo
o skutečně odpuzující případ, na
němž se Protivná blondýna snažila ukázat, jak by taková „správná
zábava“ vypadat neměla. Našli se
však i její zastánci.
„No a co? Když je teplo, proč by
lidi měli být zbytečně zahalení.
Je to jejich věc a myslím si, že na
Taková normální
diskotékách je hlavní to, jestli se
prostějovská diskotéka?
lidi baví. A komu se to nelíbí, tak ať
Fotografie polonahých a přio- se na ty fotky nekouká,“ doporučil
pilých náctiletých dívek zděsily další z Prostějovanů. Další upozorINZERCE

Situace vyřešena. Klasické dopravní řešení v Krasické ulici se brzy změní, právě
na tomto místě bude postaven rondel.
Foto: archiv Večerníku
s panem Peichlem závěrečné jednání
ohledně ceny pozemků nasměroval
správným způsobem a výhodným pro
obě strany sporu. Díky tomu se konečně
tolik let plánovaná investice může
uskutečnit,“ poznamenal na zastupitelstvu Josef Augustin (KSČM).
Musíme nyní vyhovět všem potřebným
předpisům při vyhlašování veřejných zakázek. Jestliže se nikdo po výběru dodavatele stavby neodvolá, mohli bychom
ve třetím čtvrtletí roku 2014 zahájit
stavební práce. S nimi ovšem souvisí

i další vyvolané práce, to znamená na
oplocení sportovního areálu v Krasické
ulici, na vybudování náhradního hřiště
a další. Prostě těch akcí bude daleko více
než samotná stavby propojovací komunikace mezi Anenskou a Krasickou ulicí
a kruhovou křižovatkou napojující se
na jižní kvadrant. Takže pokud bude po
mně chtít někdo datum dokončení celé
nákladné investice, nebudu mu schopen
v tuto chvíli odpovědět,“ vyjádřil se k tématu Zdeněk Fišer (ČSSD), náměstek
primátora statutárního města Prostějov.

nili na to, že všichni na fotkách by
měli být plnoletí. „Takže o žádný
přestupek ani trestný čin nejde. Je
to jen jejich problém, jestli si udělají
ostudu,“ dodal další. Podle mnohých je to však na většině prostějovských diskoték ještě horší než
ukazují uveřejněné fotky...

Na internetu lze najít ledacos.
Pozor na to!
Podstata celé kauzy spočívá
v tom, že by si lidé měli dávat
bacha na lehkovážné zveřejňování svých fotografií na veřejně
přístupné počítačové síti. Nelze
se pak divit, že se na jejich úkor
bude bavit půl republiky. „Každý
se musí chránit a počítat s tím, že
cokoliv udělá na veřejnosti, může
být vyfoceno a uveřejněno na
webu,“ shrnula tento problém jedna ze starších uživatelek internetu.

Žádná ořezávátka. Holky v případě potřeby jedna druhou odnesou domů.
Foto: internet

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!!!

Jiřina Komínková
13. 12. 2013 49 cm 3,35 kg
Prostějov

Adéla Strbáčková
18. 12. 2013 53 cm 4,80 kg
Prostějov

Dominik Ovečka
13. 12. 2013 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Antonín Hlavinka
15. 12. 2013 50 cm 3,05 kg
Stařechovice

Adam Čepa
16. 12. 2013 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Jan Macháč
23. 12. 2013 53 cm 4,10 kg
Náměšť na Hané

Vojtěch Pavelka
23. 12. 2013 50 cm 3,30 kg
Nezamyslice

Denis Langer
24. 12. 2013 51 cm 4,10 kg
Dobromilice

Jakub Domes
25. 12. 2013 52 cm 3,70 kg
Vřesovice

Jakub Pelíšek
25. 12. 2013 50 cm 3,85 kg
Smržice

I tento silvestr
a Nový rok prožijte
s www.vecernikpv.cz

Honzík Vendolský
26. 12. 2013 49 cm 3,30 kg
Prostějov

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
My
- Myslíme
i na vaši budoucnost!

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014 en
j
POŘÁD JEŠTĚ
UŠETŘÍTE...

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

Z nemocnice ...

Prostějovská nemocnice

zmodernizovala infekční oddělení,
pacientům tak nabídne větší pohodlí
Prostějov/Hana Szotkowská
(tisková mluvčí společnosti
AGEL) - Prostějovská nemocnice, která je členem skupiny AGEL, zmodernizovala
své infekční oddělení. Dva
nové pokoje i kancelář nabídne větší pohodlí nejen pacientům, ale také zdejšímu personálu, který se navíc rozrostl
o další tři zaměstnance. Tříměsíční rekonstrukce, díky které
nabízí infekční oddělení svým
pacientů i vlastní knihovnu,
přišla na jeden milion korun.
Polovinou finančních prostředků se na rekonstrukci podílel Olomoucký kraj.
„Díky této rekonstrukci se
jednoznačně zvýšil komfort
pacientů. A to nejen kvůli zvýšenému počtu lůžek, ale také

díky rozšíření řad našeho zdravotnického personálu. Kvůli
navýšení lůžkové kapacity jsme
přijali další tři zaměstnance.
O pacienty se tak na oddělení
nyní stará celkem devatenáct
lidí,“ uvedl primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice
MUDr. Zdeněk Prokeš s tím,
že kapacita oddělení byla zvýšena o další čtyři lůžka, celkem
tak oddělení disponuje třiceti
lůžky. Podle primáře přinesla
modernizace také určité zlidštění v podobě volnějších návštěv
pro některé pacienty. I když ne
vždy je návštěva rodiny možná,
dokáže přece jen oddělení vyjít teď pacientům vstříc častěji.
„Z původních kanceláří jsme vybudovali dva nové dvoulůžkové
pokoje, které jsou vybaveny

sociálním zařízením, novými
stoly a židlemi. Jeden z těchto
pokojů je koncipován jako nadstandardní s LCD televizorem,
ledničkou a připojením k internetu,“ přibližuje primář s tím, že
modernizaci ocení hlavně ti pacienti, kteří si kvůli své nemoci
musí na oddělení poležet často
déle než týden, a nesmějí svůj
pokoj opustit.
Během přestavby kanceláří na
nové pokoje pro pacienty došlo
k výměně radiátorů a některých
oken. Opraveny byly také rozvody vody. Z nových prostor
se těší také personál zdejšího
oddělení, zázemí bylo přestavěno z původních prostor očního oddělení. Nové kanceláře
se dočkal jak primář, tak vrchní
sestra.

Přestavba infekčního oddělení
byla podle primáře Prokeše nutná.
V současné době se totiž ukázalo, že potřeba infekčních lůžek
v Olomouckém kraji je vyšší, a to
i z důvodu, že infekční oddělení
prostějovské nemocnice je v podstatě jediné fungující oddělení
v regionu. „Navíc se mění také požadavky našich pacientů, kteří mají
stále větší zájem o nadstandardní
pokoje,“ dodal primář Prokeš.
Infekční oddělení v Prostějově má dlouholetou tradici a je
jediné v kraji. O pacienty tak
rozhodně nemá nouzi. „Ambulantně ošetříme okolo tří tisíc
pacientů, provozujeme vakcinační centrum nebo poskytujeme poradenství před výjezdy
do tropických a subtropických
zemí,“ uzavírá primář.
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Ahoj Večerníčku, tady

zachráněný kocour FERDA!
Prostějov/mik - Redakce
Večerníku obdržela roztomilý
dopis od Jaroslava Soldána
z Prostějova, potažmo nadrápaný od malého kocourka
Ferdy. Řeč je o zvířátku,
o němž se čtenáři dočetli ve
Večerníku, a který se stal
obětí tyranie ze strany mladého muže. Ten na náměstí
koťátkem praštil o zem,
a pak ho několikrát nakopl.
Po záchraně strážníky ho
ošetřil veterinář a následně
si ho do své péče vzala paní
Olga Soldánová.

Ahoj Večerníčku,
jsem kocourek Ferda a moji
předkové se narodili na ostrově
Man. Jsme známí tím, že buď
nemáme ocásky, nebo je máme
jen krátké. Je tomu čtrnáct dnů
co si se mnou hráli na náměstí
jako s kopacím míčem. Jen
díky strážníkům městské policie jsem zůstal naživu. Měl
jsem otřes mozku, vyražené
zoubky a nadvakrát polámaný
ocásek. Poté, co se o mne
postarali u zvěrolékaře, se mne
ujala babička Olga Soldánová.
Mám se u ní moc dobře
a nikdo už mi neubližuje. Je

Spokojeně přede. Malý Ferdík po ošetření veterinářem se už vesele
protahuje u své ochránkyně Olgy Soldánové. Foto: Jaroslav Soldán

na mě hodná a má tu pro mne
spoustu kamarádů, se kterými
chodím na procházky. Pejsky
Lilly, Molly a Oggyho. Pak
taky ještě kočičky Karamelku,
Čirůnku, Amálku a Jůlinku.
Ještě jednou děkuji všem za
pomoc a strejda Jaroslav Soldán mne pro vás vyfotil, tak
se mějte moc hezky jako já,“

nadrápal naší redakci kocourek Ferda, zachráněný před
tyrany a nyní chovaný jako
v bavlnce!
Redakce
Prostějovského
Večerníku roztomilého kocourka zdraví, a hlavně vyzdvihuje nezištnou pomoc paní
Olgy Soldánové, která se
malého Ferdy ujala.

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
000 167
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
Výstava betlémů 2013
se koná ve dnech
25., 26. a 27. prosince 2013
od 14.00

Regionální pracoviště TyfloMĚSTSKÁ KNIHOVNA
Centra Olomouc v Prostějově
PROSTĚJOV
nadále poskytuje služby nevido- Vánoční řetěz přání - přijďte si
mým a slabozrakým občanům na do knihovny připnout svůj článek
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. řetězu k ostatním. Můžete na něj
někomu napsat pozdrav, svá přáICM Prostějov,
ní nebo třeba vzkaz Ježíškovi.
Komenského 17, Prostějov
Od pátku 20. prosince až do
Semtamník SONS
3. ledna 2014 bude ICM Pros- Do 6. ledna 2014 bude z důvodu
čerpání dovolené sociálně právní
tějov zavřené.
poradna a půjčovna kompenzačMUZEUM PROSTĚJOVSKA ních pomůcek v kanceláři SONS,
Do 12. ledna 2014 probíhá vý- OO Prostějov mimo provoz.
stava světoznámého umělce Taneční klub Jiřího Šindlera
Andy Warhol – Americký sen
a Šárky Milarové pořádá
kurz pro dospělé.
Do 28. ledna 2014 máte
Zahájení 10. ledna 2014.
možnost shlédnout výstavu:
www.tanecni-prostejov.cz
ABSTRAKTNÍ TVORBA
Tel.: 602 966 222
Miroslava Dofka
Výstava je otevřena denně od
SILVESTR
9 do 13 hodin, při filmových
v Kulturním klubu Duha projekcích a večerních klubov úterý 31. prosince 2013 od
vých akcích dle programu klubu
20.00 do 2.00 hodin. Těšit se
DUHA. Prohlídku výstavy je
možné dohodnout i mimo uve- můžete na ukázky standardních
a latinsko amerických tanců.
denou dobu.

JAK SE SBĚREM Magistrát úřaduje na Silvestra

Provoz sběrných dvorů v Prostějově bude o novoročních
svátcích upraven následovně:
Datum Anenská/Průmyslová
31. prosince
OTEVŘENO ZAVŘENO
do 13:30
1. ledna
ZAVŘENO

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

jen do dvanácti hodin!

Prostějov/mik - Poslední den
v roce se příliš nespoléhejte na
to, že na magistrátu se bude
úřadovat dlouho. Potřebné
záležitosti si tady vyřídíte
pouze do oběda. „Chtěli
bychom tímto upozornit

občany, že v úterý 31. prosince 2013 bude provozní doba
Magistrátu města Prostějova
pouze do 12.00 hodin,“ informovala Večerník Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.

Ani na Nový rok se odpad OZNÁMENÍ
Magistrát města Prostějova
upozorňuje občany, že ve čtvrODVÁŽET
NEBUDE
tek 2. ledna 2014 bude z proProstějov/mik - Na Nový rok nepočítejte s tím, že vám někdo odveze odpad z popelnice. Jak Večerník informovala společnost .A.S.A.
Technické služby v Prostějově, svoz komunálního odpadu bude
o novoročních svátcích upraven následovně: Stejně tak je upraven harmonogram odvozu odpadu v prvních dnech roku 2014.
Náhradní termíny svozu odpadu za 1. ledna 2014:
Ve středu 1. 1. 2014 se svoz odpadu neprovádí, termíny svozu
budou posunuty o jeden den, to znamená v rozmezí od čtvrtku
2. ledna až do soboty 4. ledna 2014.
St 1.1.2014 → Čt 2.1.2014
Čt 2.1.2014 → Pá 3.1.2014
Pá 3.1.2014 → So 4.1.2014.

vozních důvodů uzavřeno
oddělení informační služby
odboru kanceláře primátora
Magistrátu města Prostějova.

Policie VARUJE

Policie ČR apeluje na občany,
aby pyrotechniku používali
v souladu s přiloženým návodem. V případě selhání nechali
ležet 30 až 60 minut, následně
rozmočili a zakopali. Předeřenou působností, může řídit mo- vším, aby selhanou pyrotechnitorové vozidlo ve lhůtě pro vydání ku měli neustále pod kontrolou,
řidičského průkazu dvacet dnů bez aby se k ní nedostaly děti!
postihu. Nejzažší datum platnosti
řidičského průkazu vydaného od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 je
do 19. ledna roku 2014. Jinak budou
řidiči řešeni podle zákona, kde jim
hrozí postih až dva tisíce korun.

Nestihli jste si vyměnit řidičák?

Prostějov/mik - Pokud jste si nestihli vyměnit starý řidičák, máte
čas do 19. ledna 2014. Po tomto
datu budete platit pokutu a policisté vás už nenechají jezdit.
Prokáže-li řidič na místě kontroly,
že podal žádost do konce roku 2013
a tuto skutečnost doloží například
potvrzením vydaným obcí s rozší-

47 RÓNINŮ

KDY: čtvrtek 2. ledna 2014 v 17:30 hodin
KDE: Kino METRO 70, Prostějov
Hrají: Keanu Reeves, Tadanobu
Asano, Rinko Kukuči a další…
Již tento čtvrtek má akční film
47 Róninů v České republice premiéru a vy můžete být
u toho. Stačí si zarezervovat
místa v prostějovském kině Metro 70 a nenechat si ho ujít.
Rónin je samuraj, který ztratil
svého pána a tím i svou čest,
a jeho postavení na společenském žebříčku středověkého
Japonska tomu odpovídá. Ještě
mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai (Keanu Reeves), zčásti
Brit, zčásti Japonec. Díky svým
mimořádným schopnostem je
vzat na milost skupinou bývalých samurajů, jejichž pán se stal
obětí spiknutí, které připravili
zákeřný Lord Kira a čarodějka
Mizuki. Róninové chtějí Lorda
Kiru porazit za každou cenu,

jenže trumfy rozhodně nejsou
na jejich straně. Dokud nezískají Kaie. I tak ale bude cesta za
spravedlivou odplatou trnitá a jen
málokdo z nich po ní dojde až
do konce, který navíc může mít
v souladu s japonskými tradicemi velmi trpkou příchuť.
Film můžete zhlédnout buďto
v 17:30 nebo ve 20:00 hodin.
Další promítání kinařské novinky a program na tento týden naleznete v rubrice kulturní akce.

Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883

na přelomu roku

PONDĚLÍ
Bruslení pro veřejnost
PONDĚLÍ
Bruslení pro veřejnost
ÚTERÝ
Bruslení pro veřejnost
STŘEDA
Bruslení pro veřejnost
ČTVRTEK
Bruslení pro veřejnost
PÁTEK
Bruslení pro veřejnost
SOBOTA
Bruslení pro veřejnost
NEDĚLE
Bruslení pro veřejnost

30.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.

10.30 – 12.30
hodin
15.15 – 17.15
hodin
10.30 – 12.30
hodin
15.30 – 17.30
hodin
15.30 – 17.30
hodin
15.30 – 17.30
hodin
15.00 – 17.00
hodin
10.00 – 12.00
hodin

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Bruslení pro veřejnost
v délce 1 hodiny
CENÍK VSTUPNÉHO
– dle plánu provozu
Dospělí 2 hod.
35,-Kč
ledové plochy
Děti do 15 let 2 hod. 30,-Kč
25,-Kč
Doprovod
10,-Kč Dospělí 1 hod.
Bruslení školy
10,-Kč Děti do 15 let 1 hod. 15,-Kč
Půjčení bruslí
60,-Kč Doprovod
10,-Kč
www.dsp-pv.cz Půjčení bruslí
40,-Kč

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Marie Gärtnerová 1938 Prostějov
Jindřich Velička 1941
Prostějov
Anna Turzová 1930
Třebčín
Ludmila Valtrová 1929 Soběsuky
RNDr. Iva Tejkalová 1934 Držovice
Bohumír Pešek 1926
Vrahovice
Anna Koutná 1947
Prostějov
Erich Pařízek 1942
Němčice nad Hanou
Vlasta Schejbalová 1925 Prostějov
Vojtěch Krč 1947
Suchdol u Prostějova
Lubomír Trunda 1956 Protivanov
Petr Gottvald 1943
Prostějov
Rudolf Gross 1943
Prostějov
Josef Píchal 1940
Prostějov
Františka Burešová 1931
Brodek u Prostějova
Marie Kolářová 1932
Niva
František Vrtal 1936
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 30. prosince 2013
Břetislav Kocourek 1936 Plumlov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Ondrejkovič 1943 Ivaň
11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Dokulilová 1925 Čelechovice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 2. ledna 2014
Františka Nováková 1926 Domamyslice 12.00 Obřadní síň Mlýnská
Pátek 3. ledna 2014
Ludmila Skyvová 1932 Vrahovice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Jadroňová 1926 Hradčany
11.45 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Matoušek 1936 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Richard Ondra 1928 Klenovice na Hané
13.15 Obřadní síň Prostějov
Leokadie Hrbatová 1920 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 4. ledna 2014
Anna Skálová 1925 Prostějov
11.00 kostel P+P Prostějov

Tuka Valibuka

Prostějov/red - Prevence dětské obezity letos v Prostějově
fungovala. V řadě mateřských
škol v Prostějově se v roce
2013 setkali děti s Tukem Valibukem, vílou Ovocenkou
a skřítkem Zelňákem. Jedná se o pohádkové postavy
z edukačního filmu, který byl
dětem promítán v rámci programu „Prevence obezity dětí
předškolního věku“. Tento
preventivní program v MŠ
realizovalo občanské sdružení LIBERTÉ CZ za finanční
podpory statutárního města
Prostějova.
Ve výše zmíněném filmu se
malý kluk Mikuláš dostane do
pohádkové říše, kde jej zlý Tuk
Valibuk svádí ke konzumaci
nezdravé stravy a s pomocí víly
Ovocenky a skřítka Zelňáka se
mu podaří zvítězit. Celým filmem provází a komentuje jej
hodný pan doktor obezitolog.
Film vznikl ve spolupráci s letním filmovým táborem v Sobotíně a v hlavní role v něm
ztvárnili známí prostějovští divadelníci Aleš Procházka a Mirek Ondra.
Po zhlédnutí pohádkového motivačního filmu prošly děti třemi
lekcemi o zásadách zdravého

KINO METRO 70
pondělí 30. prosince
17:30 Vše je ztraceno
20:00 Walter Mitty
a jeho tajný život
úterý 31. prosince
nehrajeme
středa 1. ledna
nehrajeme
čtvrtek 2. ledna
17:30 47 róninů 3D
americký fantasy film
20:00 47 róninů 3D
pátek 3. ledna
17:30 47 róninů 3D
20:00 17 dívek
francouzský film
sobota 4. ledna
17:30 47 róninů 3D
20:00 17 dívek
neděle 5. ledna
17:30 47 róninů 3D
20:00 17 dívek

sobota 4. ledna
15.00 Vánoční sen
pásmo pohádek
17.30 Před půlnocí
americký romantický film
20.00 Před půlnocí

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

SILVESTROVSKÉ
PROMÍTÁNÍ ZDARMA

úterý 31. prosince
16.30 Šmoulové 2

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST

Většina dětí odmítla

Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098

Josefa Nakládalová 1936
Klenovice na Hané
Františka Třasoňová 1920 Prostějov
Jan Gloc 1946
Prostějov
Ludmila Mikulíková 1928
Mostkovice
František Kolařík 1935 Otaslavice
Vojtěška Petrželová 1926 Prostějov
Ludvík Novák 1929
Prostějov
Františka Nováková 1949 Vrahovice
Karel Motyčka 1932
Rakodavy
Vlasta Vrtalová 1929
Smržice
Miroslav Gabrlík 1939
Brodek u Prostějova
Vlastimil Zeman 1929
Prostějov
František Jančík 1934 Prostějov
Luboš Synek 1966
Prostějov
Marie Hudečková 1935
Želeč
Anežka Pupíková 1939
Niva
Rostislav Klapka 1945
Zdětín

TIP Večerníku

úterý 31. prosince
20:00 SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Nám. T. G. Masaryka

Bohoslužby
úterýý 31. prosiince
Povýšení sv. Kříže
Díkuvzdání za uplynulý rok
17.00 hod.
Sv. Bartolomějj (Vrahovice)
Díkuvzdání za uplynulý rok
17.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
6,30 hod., 17.00 hod.
U Milosrdných bratří
Betlém - otevřenýý kostel 10.00 - 12.00 hod.
Středa 1.1. Slavnost Matky
Boží Panny Marie
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá
7.30, 10.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
9.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
9.00 a 18.00 hod.
Kostel otevřen
14.00 – 16.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen
14.30 – 16.30

Bohoslužby křesťanských církví
Církev bratrská, Šárka, Prostějov
Úterý 31.12.2013 17.00 hod.
děkovná bohoslužba
Českobratrská církev evangelická, Kollárova, Prostějov
Úterý 31.12.2013 18.00 hod.
silvestrovské ztišení
Církev československá husitská, Demelova 1, Prostějov
Úterý 31.12.2013 16.00 hod.
děkovná bohoslužba
s požehnáním do nového roku 2014

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 30. 12. 2013 DO 5. 1. 2014 TELEFON 582 344 130

Foto: Liberté CZ
životního stylu a stravování.
Program prevence obezity z odborného hlediska zaštiťovala
společnost MEDICOM´S, konkrétně nutriční terapeutka Eva
Münstrová a obezitolog MUDr.
Zdeněk Dokládal.
S ohledem na veliký zájem ze
strany vedení MŠ, chce občanské

sdružení LIBERTÉ CZ pokračovat v programu Prevence obezity
i v příštím roce a jako bonus připravilo jednu lekci navíc.
Občanskému sdružení LIBERTÉ CZ držíme palce při jejich
práci a vám, naši čtenáři, přejeme, ať vás v roce 2014 nenavštíví Tuk Valibuk...

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za bezmračné oblohy
jen ve čtvrtek ve 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná za
bezmračné oblohy pouze ve čtvrtek v 18.30 hodin. V případě
nepříznivého počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Pozorovatelná planeta Jupiter a méně jasné objekty,
Měsíc je 1. 1. ve 12.14 hodin v novu.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování.
Výstavu OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN půjčujeme
zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

JEN 770 Kč
POŘÁD JEŠTĚ UŠETŘÍTE...

I tento silvestr a Nový rok prožijte s www.vecernikpv.cz

uze do
Platí po 2014
a
12. ledn

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s gentlemanem z dávných časů, hercem, režisérem a zpěvákem skupiny Melody Makers

„MYSLÍM, ŽE MĚ JAKO HERCE NENÍ MOC ŠKODA,“ hodnotí ONDŘEJ HAVELKA
svou hereckou kariéru, kterou vyměnil za jeviště plné swingových melodií a režisérskou židli
Prostějov - Ondřej Havelka a jeho Melody Makers mají
kapsy plné swingových perliček, které při svém nedávném
prostějovském vystoupení vytrousili ve zdejším divadle.
To bylo do posledního místa obsazené příznivci swingových a jazzových melodií, a tak není divu, že závěrečný
aplaus nebral konce a elegantní hudebníci ve fracích, jak
je známe z filmů pro pamětníky, museli hned několikrát
přidávat. Na členech Melody Makers a především na jejich
frontmanovi Ondřeji Havelkovi ale bylo vidět, že si potlesku z publika velmi cení, přičemž hraní je stále moc baví. Co
stojí za úspěchem kapely, jejíž repertoár je starý už několik
desetiletí? A jestlipak si budeme moci na autentické swingové melodie i pořádně zatrsat? Jaký hudební žánr upřednostňuje Ondřej Havelka a o co si přeje od Ježíška? Na to
a mnoho dalšího se dozvíte odpověď, pokud si přečtete
exkluzivní rozhovor, který čtenářům Večerníku poskytl herec, zpěvák či režisér Ondřej Havelka.
Petra Hežová
Po menší sondě do publika
musím říct, že by spousta vašich prostějovských posluchačů
uvítala, kdybyste k nám přijel zahrát nejen k poslechu, ale i k tanci
tak, jak jsme zvyklí z filmů pro pamětníky. Co vy na to?
„To je milá představa, ale to samozřejmě nezáleží jen na nás,
my se moc rádi necháme pozvat
(úsměv)... Například v Praze pravidelně každý rok na jaře pořádáme
takový velký taneční večer v Lucerně, který je, musím s radostí přiznat, vždycky úplně nabitý. Hlavně
je úžasné, že se nám tam slétají, jak
se říká, Swing Cats z celé Evropy,
z Berlína, Itálie, Londýna. Hlavně
v Německu máme opravdu hodně
příznivců, což je nám samozřejmě
velice milé (úsměv)“.

Co tedy uspořádat něco podobného i tady na Moravě?
„Právě teď uvažujeme, že bychom
něco podobného zkusili zorganizovat
v Brně, protože si říkáme, že je to navíc tak asi na půl cesty do Bratislavy,
kde máme taky spoustu fanoušků.
Takže pokud si budou chtít Prostějované trsnout opravdový swing na nás,
tak je určitě zveme (úsměv).“
Váš prostějovský koncert byl
vyprodaný, a jak jsem se dočetla, je to mu tak v naprosté většině. Čím si vysvětlujete popularitu
hudebního žánru, který prezentujete, a vlastně hlavně popularitu vás
a vaší kapely?
„Myslím si, že je to především proto,
že ta hudba je okouzlující a ten, kdo
jednou přišel na náš živý koncert, tak
většinou už pak chodí pravidelně, protože ten atak živé akustické hudby bigbandového zvuku je strašně emotivní.
A pak si taky celkem hrdě myslím, že

To jsou oni. Skupina Melody Makers v plné parádě.
INZERCE

ten způsob prezentace, kterým tu hudbu podáváme
publiku, je natolik zábavný, že lidi nevstřebávají
jen ty úžasné hudební
zvuky, ale že se u toho
i dobře baví (úsměv).“
V publiku vašeho prostějovského
vystoupení
bylo pro mě překvapivě
i spousta mladých posluchačů. Jak si vysvětlu
-jete popularitu swingu
u mladé generace?
„Našim záměrem určitě
není hrát pouze pro starší
generaci, hrajeme pro ty,
kteří mají rádi swing
a které tento žánr

nějakým způsobem oslovil. Mám ale tu
zkušenost, že lidé obecně tuhle hudbu
živě moc neznají. Z filmů například
znají jen R. A. Dvorského a takové ty
sladší věci, ale pravý americký swing
jsme asi neměli příliš kde slyšet. Když
to pak slyší naživo tak, jak to znělo
tenkrát, protože naším hlavním cílem
je hrát autenticky, stylem, aranžmá
i po zvukové stránce, tak pro ty lidi je to
vlastně setkání s něčím úplně novým.
Beru to tak, že je to jisté uzavřené historické období, navíc trošku už i zapomenuté, ale teď je prostě takové obdo-

Foto: www.melodymakers.cz

„Byl bych moc rád, kdyby to klaplo
i příští rok, protože publikum bylo úžasné.
Tím všechny zdravím a přeji jim rok
plný krásných zážitků, i těch hudebních..“
Populární zpěvák Ondřej Havelka o tom,
že by přijel do Prostějova i v letopočtu 2014

bí, kdy se o swing a teď nově elektro
- swing začínají zajímat i mladí.“
Něco z vašich znalostí swingu
jste předvedl i na pódiu prostějovského divadla. Jak hluboko
jste se do historie swingu musel ponořit? Je vůbec třeba, aby zpěvák
znal podrobnou historii žánru,
v němž tvoří?
„Myslím, že je nutné, aby zpěvák
nebo obecně muzikant věděl, do čeho
jde a proč to dělá. Já například čerpám
informace především z těch originálních nahrávek. Inspirace pro jevištní
prezentaci pochází ze starých filmů,
dokumentů, časopisů a fotografií. Navíc literatura zachycuje atmosféru té
doby. Osobně se tou dobou zabývám
už léta, takže něco málo vím (smích).
A snad se mi i daří to přetavit do takové formy, aby to bylo i zábavné pro
českého diváka.“
Zmínil jste, že česká verze
swingu je pro vás spíše sladší,
dáváte tedy přednost swingu americkému?
„To bych asi tak nepaušalizoval, samozřejmě ti Američané v tomhle byli
prostě úžasní a dokonalí, tam se to rodilo. Do Evropy se swing dostával se
zpožděním zhruba deseti až patnácti
let. A kupodivu u nás to ti kluci dohnali docela rychle, takže takové ty kapely, které se u nás vyrojily těsně po válce jako Karel Vlach, Ladislav Habart
nebo Emil Ludvík, to byly kapely, které už docela solidně swingovaly. Předtím ty věci, které dělal R. A. Dvorský,
byly více taneční, takové sladké, ale
i ty mají samozřejmě své kouzlo, pro
nás ale nemají takový sexappeal jako
ty americké vrcholné ‚swingovky‘
z konce třicátých let.“

Tuhle dobu
do asi musí mít člověk hodn
hodně rád, aby se jí věnoval tak, jako to děláte vy.
„To jje pravda, tu dobu mám
r kdybych neměl, tak
rád,
už s tím asi dávno
praštím (smích), protože samozřejmě ten
stereotyp koncertů
je někdy hodně vyčerpávající. Ale protože děláme každý
rok nový program,
pořád se snažíme
věci
obměňovat,
Foto: internet
klademe si vyšší
a vyšší laťky v náročnosti, tak mě to pořád
baví. Je to pro mě taková kontinuální
challenge, neboli výzva (úsměv).“
Máte pro vaše příznivce připravenou nějakou novinku, kterou
byste prozradil čtenářům Večerníku?
„Právě prostějovské vystoupení, které
jste měli možnost zhlédnout, bylo sice
uvedeno pod loňským názvem, ale
protože jsme právě dodělali nový repertoár, hrajeme už i novinky, abychom
si na ně trochu zvykli (úsměv). Právě
minulou neděli jsme absolvovali velký koncert v Lucerně, který je vlastně
takovým vrcholem naší sezóny a tam
jsme předvedli právě program už ale
pod novým názvem, takže jste tu měli
takovou předpremiéru (úsměv).“
Vašim dětem sudičky také
nadělily herecký a divadelní
talent. Spolupracujete v současnosti
naa nějakém společném
spoleečn
ném
é projektu?
pro
r jekttu?

kdo je

„Nedávno jsem dělal dvě hudební komedie a do obou jsem obsadil svého
syna, teď do poslední i svoji dceru.
Ale přestože jsem váhal, jestli to mám
udělat, protože nemám rád, když se
děti známých rodičů protěžují, musím
říct, že oba prokazují talent hudební
i herecký, což bylo klíčové. Navíc mají
vztah k té době, protože obě dvě komedie se týkají první republiky. V těch
inscenacích máme vlastně z herců složenou takovou živou kapelu,
takže bylo nutné, aby uměli hrát na nástroj i zpívat, to obě moje děti splňují,
tak jsem si je obsadil (smích).“
Známe vás nejen jako zpěváka,
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S známé
Syn
á é české
č ké herečky
h čk Lib
Libuše
š H
Havelkové
lk é (11
(11. 5.
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Z počátku se vydal v matčiných stopách, které
ho zavedly do televizních seriálů, filmů a pohádek jako například O nosaté čarodějnici, Princezny nejsou vždycky na vdávání nebo Dobrodružství kriminalistiky. Přestože o první republiku věkem ani zdaleka nezavadil, přirostla mu právě tato
doba a především její hudební žánr nejvíce k srdci. A tak v roce 1995 spolu
s Karlem Majerem zakládá kapelu Melody Makers, se kterou se věnuje reprodukci autentické populární hudby dvacátých až čtyřicátých let minulého století,
především jazzu a swingu. Zpěvák skupiny Melody Makers se věnuje i práci režiséra. K jeho tvorbě patří především dokumenty (Zdravý nemocný Vlastimilený
Brodský) a divadelní inscenace (Zločin v posázavském Pacifiku). Ondřej Havelka byl manželem Kateřiny Lírové (dcera herce Jiřího Líra), se kterou má syna
Vojtěcha. S partnerkou Alicí Kovácsovou má dceru Rozálii.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
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bASKETBAL
"ÁČKO" MÁ NOVÝ NÁZEV!

NA PÁTÉM LIGOVÉM SHROMÁŽDĚNÍ V ROCE 2013
KLUBY FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY JEDNOZNAČNĚ
ODMÍTLY DISKUSE O REGIONÁLNÍM ROZDĚLENÍ
DRUHÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE NA ČESKOU
A MORAVSKOU SKUPINU A VYJÁDŘILY PODPORU
SOUČASNÉMU NASTAVENÍ SOUTĚŽE VČETNĚ
SESTUPOVÝCH A POSTUPOVÝCH PRAVIDEL.
ZNAMENÁ TO TAK, ŽE ZÁMĚR 1.SK PROSTĚJOV
A DALŠÍCH MORAVSKÝCH ODDÍLŮ SE ZATÍM PODPORY NEDOČKAL.
více čtěte na straně 29

28

čtěte
na straně

I tento silvestr
a Nový rok prožijte
s www.vecernikpv.cz

sálová kopaná

SOBOTA 4. 1.

8:00 - 14:40

6. ROČNÍK DÍVČÍHO TURNAJE

Mistr České republiky 2013
Tým TK AGROFERT Prostějov
obhájil ještě před vánočními svátky extraligový titul, když ve finále
porazil tradičního finalistu z posledních let TK PRECHEZA Přerov 5:2. O vítězný pátý bod se postaraly ve čtyřhře Petra Cetkovská
s Agnieszkou Radwaňskou, která
uspořádala v Prostějově několik
neoficiálních autogramiád. Mladí
hráči klubu si navíc měli možnost
s hvězdami světového tenisu i zahrát při uspořádané PR akci.

KOSTELEC 2014
Sportovní hala v Kostelci na Hané

basketbal

SOBOTA 4. 1.

17:00

MATTONI NBL – 22. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
MMCITÉ BRNO
2x foto: Jiří Vojzola

Hala Sportcentra DDM Prostějov
INZERCE

SOBOTA 4. 1.

18:30

C.E.B. LIGA STARŠÍHO DOROSTU – 5. KOLO O POSTUP

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Zimní stadion v Prostějově

NEDĚLE 5. 1.

14:30

ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU – 19. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Zimní stadion v Prostějově

Foto: koláž Večerníku

PROSTĚJOV

TK

Orli se mění
podle partnera
v Ariete Prostějov

Praha, Prostějov/jim

Praha, Soči (Rusko), Prostějov/jim - Hokejový obránce
Dinama Minsk Lukáš Krajíček zažil společně se svými
spoluhráči
nejpovedenější
reprezentační vystoupení v sezoně. Po propadácích v úvodních dvou dílech Euro Hockey
Tour ovládl český tým generálku na olympijský turnaj
a v ruském Soči nenašel přemožitele. Přispěl k tomu i třicetiletý rodák z Prostějova, za
tři zápasy totiž národní tým
inkasoval jen dva góly.
Pro hráče působící v Evropě to
byla poslední velká šance upozornit na sebe před zveřejněním
konečné nominace na únorový
vrchol letošní sezony a třiadvacítka povolaných prostoru využila naplno. V pražské O2 Areně
tak Češi nejprve zdolali 2:0 Finsko, po přesunu k Černému moři
si pak poradili 2:1 na nájezdy se
Švédskem a 2:1 po šedesáti minutách s Ruskem.
Ruský díl tak český výběr
ovládl po dlouhých jedenácti

letech a u všech tří prosincových výher byl i Krajíček, do
statistik si zapsal jeden plusový bod. Naděje vicemistra
světa a finalisty play off NHL
na premiérovou účast pod pěti
kruhy tak stále žije, byť se
o něm příliš nahlas nehovoří.
Možná i vlivem neúspěšné
sezony Minsku, jenž je zatím
v KHL až předposlední a na vedoucí Dynamo Moskva ztrácí již
šestačtyřicet bodů.
Šance autora jedné branky, osmi
asistencí a jednoho vyhraného
vhazování naopak zvyšují zdravotní trable několika beků v zámoří. Roman Polák ze St. Louis
si totiž nedávno zlomil kotník
a minimálně ještě na dva týdny
je mimo hru, Zbyněk Michálek
chybí Phoenixu od 19. prosince
kvůli zranění v dolní části těla,
o šest dní dříve zapsali „Ostrované“ na marodku Radka Martínka, Washington již od poloviny
listopadu postrádá bývalého
hráče prostějovských Jestřábů
Tomáše Kundrátka.

Petržela jde do druhé ligy

Prostějov/jim - Rodák z Kralic
na Hané Vlastimil Petržela se
coby kouč vrací do profesionální kopané. Šedesátiletý
bývalý hráč Prostějova, Olomouce, Chebu či Slavie, jenž si
dokonce zahrál na mistrovství
světa 1982, naposledy vedl
v roce 2012 slovenské Michalovce, se nyní od 1. ledna 2014
ujímá druholigové Vlašimi.
Ve středočeském klubu čeká
na někdejšího lodivoda Slavie,
Liberce, Sparty, Bohemians,
Zenitu Petrohrad, Sigmy Olomouc, Neftchi Baku či Viktorie Žižkov boj o záchranu,
po podzimu je totiž jeho nový
tým až třináctý. Čtyři výhry
a tři remízy znamenaly zisk patnácti bodů, tedy jen o jeden víc,
než má čtrnáctý Zlín a patnáctí
„střížkovští“ Bohemians.

Foto: internet
Právě to byl hlavní důvod
odvolání podzimního trenéra
Michala Horňáka a angažování
dřívějšího kandidáta na post
trenéra reprezentačního „áčka“
a
vicemistra
Ruska
či
čtvrtfinalisty Poháru UEFA, jenž
se vrací po léčení ze závislosti na
ruletě a antidepresivech.
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bASKETBAL
"ÁČKO" MÁ NOVÝ NÁZEV!

PREMIÉROVÉ POZVÁNKY DO SILVESTROVSKÉHO
SOUBOJE INTERNACIONÁLŮ NAD PĚTATŘICET LET
MEZI SPARTOU A SLAVIÍ SE DOČKAL SOUČASNÝ
ÚTOČNÍK 1.SK PROSTĚJOV MICHAL POSPÍŠIL.
AKTUÁLNĚ NEJLEPŠÍ STŘELEC TÝMU V PODZIMNÍ
ČÁSTI MSFL BUDE JEDNÍM Z PĚTI NOVÁČKŮ TRADIČNÍ
AKCE, V LETENSKÉM DRESU SE VEDLE NĚJ NOVĚ
PŘEDSTAVÍ MAREK KINCL S MARTINEM HAŠKEM,
POSILAMI „SEŠÍVANÝCH“ SE PAK STALI LUKÁŠ DOŠEK
SE STANISLAVEM VLČKEM. více čtěte na straně 29

28

čtěte
na straně

Po deseti letech. Fotbalový útočník 1.SK Prostějov Michal Pospíšil obleče
opět dres Sparty Praha! Stane se tak po jedné dekádě a to už zítra. Prostřednictvím ČT SPORT u toho můžete být i vy!
Foto: internet
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Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také vůbec poslední vydání letošního roku vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší 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 BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 51: na snímku byl dům z ulice
S. Manharda 2 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž
získává poukaz na PRAVÝ MED v celkové hodnotě
400 korun, který věnovala firma LAHŮDKY JELÍNEK,
se stala Vlasta Hrubá, Karafiátova 23, 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
2. LEDNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ
6. LEDNA 2014.
Dnes se nově zápolí o ložní soupravu, kterou věnovala firma
Profitex, Wolkerova ul., Prostějov.



NA SCÉNU SE VRACÍ TEN PRAVÝ „SEKÁČ“

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

DO NOVÉHO ROKU SE .... S MÓDOU LA PET!
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. prosince 2013

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

TIP
k obrazovce

V minulém, celkovém součtu
již stočtyřicátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Agnesziu Radwaňskou. Jednu z tenisových hvězd,
která se v předvánočním týdnu
představila na prostějovských kurtech haly NTC MORAVA, kde
proběhlo vyvrcholení letošního
ročníku extraligy smíšených družstev, v níž pátá hráčka světového
žebříčku hájila dres TK Agrofert
Prostějov, jemuž notně přispěla
k mistrovskému titulu, poznala
opět celá řada čtenářů...
Z porce 313 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, kterým
se stal Petr SEKANINA, Sídl.
Svobody 11, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží další
zajímavou cenu, kterou je poukázka V HODNOTĚ 400 Kč od
firmy VÝTVARNÝ-SHOP.CZ,
jenž sídlí na prostějovském
Hlaváčkově náměstí. A nakupovat může samozřejmě také právě na těchto www stránkách!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a jejich
historických vln. Graficky jsme
totiž mírně poupravili vůbec prvního prostějovského starostu po
„sametové revoluci“...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stojednačtyřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
2. LEDNA 2014, 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
6. LEDNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: A. Rezek
Moderují: Maroš Kramár
A Vladimír Kořen
Dále účinkují: Miroslav
Donutil, Jakub Kohák, Patrik Hezucký a Lucie Šilhánová.

Zábavná silvestrovská show,
kde největší hvězdou je příroda sama. Moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen vás provedou pořadem,
ve kterém vám dokážeme,
ZÁBAVNÁ SHOW (2013) že i příroda má smysl pro humor. Režie A. RezekSpeciální díl, ve kterém si moderátoři vyzkouší, proč se nemá možnost dostat se do stavu
olizovat v mrazu zábradlí, beztíže přímo ve studiu a dia že alkohol za volant oprav- váky naučíme, jak si vyrobit
du nepatří. Hosté budou mít rozpustné lžičky.
ÚTERÝ 31.12. 2013
NEJEN O TOMTO POUČNÉM A ZÁROVEŇ ZÁBAVNÉM
POŘADU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ZÁZRAKY
PŘÍRODY

20:00 HODIN

AKCIE, DEKA, DRÁHY, DŘÍT, EMILIE, ETEN, FOTO, FREE,
HRABOŠ, IONTY, KOMISE, LOUŽ, OČAR, OHIO, OMAM,
PÍSNICE, SETI, SOBI, STRIE, STŮL, ŠETŘIT, TARIF, TMEL,
TRNÍ, TŘES, ÚTOK, VELIKÁN, ŽERT

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 tentokrát DO ČTVRTKU 2. LEDNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VÁNOČNÍ“. Dalším vylosovaným výhercem se stal
Jiří Havelka, Libušinka 19, Prostějov, který se tak může těšit
na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém klání bylo STUDIO VIBROSTATION, sídlící v Olomoucké
ulici! POUKAZ V HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce přímo
v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na další
skvělý dárek, který tentokrát potěší zejména ty, kteří si rádi koupí
nějaký ten pěkný kousek oblečení...
Partnerem dalšího kola je totiž znovu 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
ZAJÍMAVOU VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání PV
Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 6. LEDNA 2014.

JEDENÁCTKA SE STUDIEM VISAGE

Také závěrečné číslo letošního
roku 2013 vám nabízí zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme
totiž ani v posledním prosincovém vydání 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 POJEDENÁCTÉ 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 2. LEDNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 3 - 9 - 3,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
stodevětaadvacátou výherkyní
stala Jana NENÁLOVÁ, Dobrovského 32, 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 V PONDĚLÍ
6. LEDNA 2014.
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 Božena Staňková, Ptení 79
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Ten pravý klenot
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 2. 1. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY

Prodej 1+1, ul. Okružní, PV
1+kk Palackého, PV
2+1 Havlíčkova, PV
2+1 Vrahovická, PV

SLEVA: 490 000Kč
4000Kč/měs. +ink.
3900Kč/měs. + ink.
5000Kč/měs. + ink.

Pronájem obchodu 73m , Svatoplukova, PV
5000Kč/měs. + ink.
Prodej nebo pronájem RD 6+1 v Klenovicích na
Hané. Garáž, zahrada, bazén.Výborný stav!
Cena: V RK
2

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané. CP 1163m2, veškeré inž. sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 100 000 Kč
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Pozemek 466m2.
Cena: 990 000 Kč
Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna, plyn. vytápění
i krbová kamna, udržovaný.
Cena: 600 000 Kč

Pronájem obchodu 130m2, ul. Olomoucká, PV
10 000Kč/měs.+ink.

Pronájem obchodu u centra města! 132m , vchod
z ulice, výlohy. Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.
2

Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV – Domamyslicích.
415m2 nebyt. prostor,255m2 dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostoru 31m2 v centru PV na kanceláře a
služby. Velmi pěkné! Cena: 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
St. pozemek 1000m2 na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2
Prodej pozemku 816m2 na RD + cesta,Vrahovice.
Cena 900 000 Kč
Pronájem části vily – na služby, kurzy, mateřskou
školku popř. i bydlení v PV. Přízemí, 80m2, zahrada.
Velmi ppěkné!
Cena: V RK

Dìkujeme našim
klientùm za projevenou
dùvìru a pøízeò a pøejeme
všem ètenáøùm pevné
zdraví a mnoho
úspìchù v roce

2014 !

Kvalitní
služby
od roku
1992

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 5+kk po rekonstrukci. Zast. plocha
98 m2, zahrada 62 m2.
Cena: Kč 1.900.000,-

Klenovice na Hané, okr.Prostějov. Prodej dokonalé novostavby RD
5+1, terasa, dvojgaráž, plyn. ÚT, krb s rozvodem, klimatizace. Zast.
plocha 156 m2, zahrada 570 m2.
Cena: Kč 4.000.000,-

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej bytu 2+kk v OV v novostavbě, plocha
71 m2, terasa, parkovací stání.
Cena: Kč 2.095.000,-

Prostějov, sídliště Hloučela. Prodej novostavby garáže o výměře
18 m2, v oploceném areálu. Vhodné i jako sklepní box k bytu na sídlišti.
Cena: Kč 239.000,BYTY – PRODEJ:

1+1, Pv, sídl. Svobody
2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, Krasická ul.
3+1, Moravská Třebová, Holandská ul.
3+1, Pv, J. Zrzavého
4+1, Pv, Anglická ul.
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

GARÁŽ – PRODEJ:

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 559.000,Kč 2.095.000,Kč 1.399.000,Kč 745.000,Kč 949.000,Kč 1.100.000,Kč 2.149.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,Kč 239.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Spitznerova ul.
2+kk, Pv, Palečkova ul.
2+1, Určice
3+1, Biskupice
3+1, Pv, Určická ul.
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Kč 4.500,-/měsíc + ink.
Kč 6.000,-/měsíc + ink.
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
Kč 3.000,-/měsíc + inkaso
Kč 7.000,-/měsíc + ink.

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, Rumunská ul.
Pv, sídl. Hloučela

Kč 900,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Pøeji štìstí,
zdraví
a mnoho
úspìchù
v novém
roce 2014
a pøipojuji
podìkování
za Vaši dùvìru
a tìším se
na další
spolupráci
s klienty
souèasnými
i budoucími.

REALITY

REALITY

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

Pronajmu byt po renovaci 3+1,
60m2. Na sídl. E. Beneše, 2. patro.
Tel.: 776 561 214

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Realitní kancelář
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* Byt 3+1/C, Okružní 1.350.000 Kč
* Byt 3+1, zrek.,Okružní 1.550.000 Kč
* Byt 2+1, Šárka
740.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
650.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.080.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč
* RD 2+1, Doloplazy
355.000 Kč
* Chata - Březský vrch 430.000 Kč
* Pronájem bytu 2+1, 87 m2 v novém
RD se zahradou,Vrbátky 6000Kč/měs.
Ing. Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* Byt 2+1, Dolní
780.000 Kč
* Byt 2+1, Okružní
750.000 Kč
* Byt 3+1, K.Svolinského1.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 4+kk, Cholina
1.770.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.880.000 Kč
* Pozemek Smržice
cena dohodou
* Pozemek Náměšť n/H 700.000 Kč
* Chata Plumlov.přehrada1.300.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
Pro naše klienty HLEDÁME:
* byt 1+1, 2+1 sídl.Hloučela, Svobody
* byt 3+1 v dobrém stavu
* 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
Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné
5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. Tel.: 608 887 354
Koupím byt do 650 000 Kč, platba
ihned. Tel.: 776 460 300
Pronajmu v RD samostatnou místnost pro 1 osobu se sociálním zařízením. Poblíž PV. Tel.: 776 664 265
Prodám pozemek pro výstavbu samostatně stojícího rodinného domu
na atraktivním místě s výhledem
na Plumlovskou přehradu a okolí
v obci Plumlov. CPP 944 m2. Cena
2 080 000 Kč. Tel.: 774 983 849
Nové ubytování Stražisko, vhodné
i pro vozíčkáře. Velká terasa s krásným výhledem. Pro potřebné pomoc ze soc. úřadu. K nastěhování
od 1.2.2014. K dispozici 7 ubytovacích jednotek. Tel.: 602 745 131
Pronajmu cihlový byt 3+kk ve
středu města. Od února 2014. Tel.:
774 170 275
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV.
Tel.: 776 527 711

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895

Pronajmu 1+kk, Ambroze 5, Pv. Ihned volný. 6 000 Kč vč. inkasa. Tel.:
608 887 633
Pronajmu byt 2+1, Šárka, 2. patro.
Plastová okna, kompletně zařízený
původním nábytkem. Cena 7000 Kč/
měs. vč. inkasa. Tel.: 724 764 748
Prodám dvougenerační RD 4+1 a
1+1 se zahradou v Otaslavicích. Cena
1 950 000 Kč. Tel.: 737 563 847
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
Pronajmu pěkný byt 1+1, 50m2,
střed Pv. 4 500Kč + ink. Tel.:
732 864 744
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
Pronájem obchodních prostor,
Plumlovská, Rostislavova 1a, 67m2.
Tel.: 774 069 820
Hledáme byt 2+1. 774 409 430
Prodávám byt v os. vl., 3. poschodí, plastová okna, celý dům
je nově zateplen, nová střecha,
nízké náklady na topení - dům
má vlastní kotelnu. K bytu náleží
vlastní sklep. Byt je vhodný k rekonstrukci, je v původním řešení
a vybavení. V blízkosti lokality supermarket, zastávky MHD, škola,
školka. Při rychlém jednání možná dohoda ceny!!! 730 815 888
Pronajmu 1+1.608 861 656
Pronajmu řadovou garáž na Brněnské ul. 606 145 790
Pronajmu byt 1+1,5, 45m2 v Pv.
Zděný, vl.topení, částečně vybavený. Cena 3.000 Kč + 1 000 Kč
záloha na inkaso. Platba 6 měsíců předem od 1.1.2014. Info tel.:
724 523 762

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
2+1 Vápenice
2+1 Hybešova 51m2
3+1 Výšovice 74m2 garáž zahrada

650.000Kč
699.000Kč
989.000Kč
990.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Doloplazy po rek.
389.000Kč
Chata 4+1 Přemyslovice kolaudace 2002,
zděná
870.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 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 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD Plumlov
800.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
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+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova
5.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+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 domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domů 5+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 347m2. Obytná plocha 109m2. Možnost úprav dispozice, přístavby garáže apod. Cena
3.340.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na klíč
Pv-Vrahovice
Pozemek 325m2. Obytná plocha 81m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční cena jen
2.180.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
FINANCE

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

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

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

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

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

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám nové pánské saka, obleky,
kabáty značky OP Prostějov. Cena
1 500 Kč. Tel.: 728 271 010

Nová půjčka bonu z vlastního
kapitálu bez registru pro kohokoli. Pro schválení stačí zaslat na
734 234 671. Jm., příjmení, rč,
tel., okres, jakýkoli příjem a částku
půjčky. Výsledek obdržíte.

Prodám 3 směnky. Za 35%.
Tel.:732 274 087
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Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena
550 Kč/plm. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
Prodám funkční novinový stánek. Bližší informace na tel.:
773 115 690
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkuji neznámé paní,
která ve shonu před vánocemi si
dala tu cestu a zanesla nalezené
klíče na informace. Děkuje J.W.
z Prostějova

RŮZNÉ
Hledám pravidelné doučování pro
studenta střední školy český jazyk/
němčina. 776 30 01 71

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

GRATULACE
Šťastná rodinka slaví
narozeniny!

Dne 31. prosince 2013
oslaví své narozeniny paní
Marcelka GURÍNOVÁ,
dne 5. ledna 2014
oslaví syn Pavel
krásných 20 roků
a tatínek Pavel slaví
dne 11. února 2014.
Vše nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka přeje babička
a Pepa, celá rodina
i Mikešovi.

Prodám palivové dřevo, měkké
i tvrdé, štípané, metrové. Doprava
zdarma. Tel.: 774 174 182

Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále.
Tel.: 602 953 842
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20.
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné
předměty, nejlépe celé sbírky či
pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

VZPOMÍNKY

Roky utekly jak voda, zdá se
to být jako dnes, v uších zní ta
bolestivá slova, že jsi odešla
a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

STUDIO 365 hledá nové tváře od
9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
9-12 h www.studio365.eu
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
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

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.
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Dne 29. prosince 2013
Dnes 30. prosince 2013
si připomínáme
9. smutné výročí úmrtí paní
Anny KRATOCHVÍLOVÉ
ze Seloutek.
Stále vzpomínají manžel
a syn Miloš.

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

Dne 4. ledna 2014
vzpomeneme
15. výročí úmrtí
pana Josefa ŠVÉDY
z Drahan.
Stále vzpomínají syn Josef
s rodinami.

PRÁCI HLEDÁ
25-letá z Prostějova, hledá práci
v oboru cukrář, prodavač. Šikovná
se snahou učit se novým věcem.
Ovládám PC (Microsoft word, Office, powerpoint). Prosím v případě
zájmu volejte na tel.: 608 314 818
Absolvent právnické a pedagogické fakulty hledá práci ve veřejné
správě (popř. v podnikatel. sektoru) na HPP v okr. Prostějov. Tel.
775 157 745

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Syn Lolek
s rodinou.
Dnešní den, tj. pondělí
30. prosince 2013
je vzpomínkou 10 výročí úmrtí
paní Ladislavy DUŠKOVÉ
z Prostějova.
Vzpomeňte s námi. Manžel
a dcera s rodinou.

Jen ty stromy okolo
Tvého hrobu tiše šumí,
jen ten, kdo Tě měl rád,
těm stromům rozumí.
Bojoval jsi o život,
tolik se Ti chtělo žít,
zlý osud Tě předešel,
Ty jsi musel odejít.

Dne 5. ledna 2014
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
4.1.1932 - 5.1.2013.
Stále vzpomíná
manželka Marie.

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

pro další číslo
je v PÁTEK
3. ledna
v 10.00 hodin

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

Zahrajeme na svatbě, plese, silvestru apod. T.: 608 539 783
Dne 24. prosince 2013
uplynulo 10 let od úmrtí
paní Věry ŠUSTROVÉ
z Hrubčic.
Stále vzpomínají manžel,
dcery s rodinami
a rodina Šutová.

Co ve věčnosti leží mrtvé není,
v záhadě věků se i smrt ve smrt
navždy změní. H.P. Lovecraft
Dne 20. prosince 2013
uplynulo 11 roků,
kdy nás opustila
paní Jiřina ŠŤASTNÍKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Letos uplynulo
3. výročí úmrtí
pana Viktora FILY
z Prostějova.
Stále vzpomíná
kamarád Michal.

Dne 28. prosince 2013
jsme vzpomenuli 12. výročí,
kdy nás navždy opustil náš
manžel, tatínek a dědeček
pan Josef HUTERA.
S láskou vzpomínají
manželka, syn
s rodinou a vnučky.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Zůstal jsi navždy v našich
srdcích.

Dne 5. ledna 2014
oslaví své životní jubileum
90. roků
pan Hynek PŘIKRYL
z Mostkovic.
Hodně štěstí a zdraví
do dalších let přejí manželka
a dcery s rodinami.

SLUŽBY

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

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 23. prosince 2013
by se dožila 70. let
paní Milada NEDBALOVÁ
z Kelčic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Renata s rodinou.

Dne 4. ledna 2014
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
paní Marie ZELINKOVÉ
z Otinovsi.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery Jarka a Alena
s rodinami.

Upřímné poděkování
Ráda bych touto cestou
vyjádřila upřímné poděkování
Věrné gardě
Sokola I. Prostějov
za důstojné rozloučení
se zesnulým bratrem
Adolfem Polákem
a za krásná slova, která na jeho
pohřbu pronesl starosta župy
bratr Tesárek.
Děkujeme Vám. Manželka
a zarmoucená rodina.

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

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. prosince 2013
Exkluzivní interview se spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS - 3. část
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Boss prostějovského tenisu a strůjce daviscupových úspěchů se vyjádřil i k tématům ze života města
Prostějov - Po úvodním předkrmu z čísla 49, který byl
zaměřen na aktuální události, a prostředním menu,
jež bylo následně součástí minulého předvánočního
vydání, v němž jsme hovořili zejména o chodu a fungování marketingové společnosti, se třetí závěrečný
díl obsáhlého exkluzivního interview s Miroslavem
Černoškem zabývá jednotlivými projekty nejen
TK PLUS, ale i agentury Česká sportovní. Exkluzivně
pro Večerník se boss prostějovského tenisu a uznávaný manažer rozpovídal o projektech, které jeho společnosti v právě končícím roce 2013 pořádaly, aby našim
čtenářům něco málo prozradil i z plánů pro příští rok.
V samém závěru se pak spolumajitel TK PLUS extra vyjádřil i k tématům ze života našeho města. A jak
už to bývá, ve všech případech jde o zajímavé názory
a podněty... „Úplnou tečku bych rád učinil přáním všeho
nejlepšího, hodně zdraví, štěstí a osobních i profesních
úspěchů nejen svým obchodním partnerům a spolupracovníkům, ale také všem prostějovským spoluobčanům,“ rozloučil se na konci letopočtu 2013 se čtenáři
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Miroslav Černošek.
Petr Kozák
Dnešní třetí díl obsáhlého
interview je věnován jednotlivým projektům vaší marketingové společnosti TK PLUS,
případně České sportovní. Ke
zlatým lodím patří určitě atletický
mítink Zlatá tretra, který prožil
i letos velmi úspěšný ročník, což
ohodnotila také mezinárodní federace IAAF. Jak žhavé jsou momentálně úvahy o přesunu do Diamantové ligy?
„My se myšlenkou Diamantové
ligy v Ostravě-Vítkovicích zabýváme opakovaně. Faktem je, že pořád
jsme ve hře a je třeba říct, že nyní
jsou veškeré záležitosti s tím spojené
více než aktuální. Příští rok 2014 totiž bude poslední, kdy Diamantová
liga proběhne za stávajícího složení.
Možnému přesunu před letopočtem
2015 se nebráníme a musím přiznat,
že jsme už byli osloveni. Společně
s Berlínem a nizozemským Hengelem patříme k nejžhavějším kandidátům na potencionální vstup. Má to
ovšem dva stěžejní problémy, které
v tomto směru existují.“
Povídejte…
„Jako účastník kategorie mítinků IAAF Challenge jsme vysoce
prestižní podnik, což nám dává právo určit si termín i disciplíny. To by
v Diamond League nebylo možné,
naše postavení by bylo pochopitelně
zcela odlišné. Tam drží hlavní slovo
především mítinky v Curychu, Bruselu, Římě, Paříži a Lausanne. My
se tak trochu bojíme toho, že nám
bude nadiktován termín a disciplíny,
což nám znemožní skvělou atletickou účast a s tím spojenou diváckou
návštěvu. Mohlo by se tak nakrásně
stát, že bychom se dostali do prázdninového termínu, a jelikož mítink
v Ostravě pravidelně navštěvují rodiče s dětmi, což je i naším cílem,
mohli bychom se svými dlouhodobými plány tvrdě narazit. Zapomenout nemohu na propojení s Čokoládovou tretrou, které je momentálně
velmi účelné.“
Tou druhou záležitostí je
právě samotná účast velkých hvězd, kterých by paradoxně mohlo být při Diamantové lize
méně, než tomu bývá pravidlem
nyní…
„Máte pravdu, to riziko je skutečně
velké. Například s největší současnou star, kterou je jamajský sprinter
Usain Bolt, pracujeme takovým
způsobem, že mu položíme zásadní

a jednoduchou otázku: ´V jakém
termínu a s jakou disciplínou bychom tě v Ostravě mohli mít?´ On
nám vždy odpoví a my se tomu maximálně snažíme přizpůsobit. Konkrétně na rok 2014 nám oznámil, že
by mu vyhovoval sedmnáctý nebo
osmnáctý červen a poběží stovku
či dvoustovku. No a my za současných podmínek jsme v kategorii
Challenge tak silní, že si vše podle
toho naplánujeme. V Diamond League je možné, že dostaneme takový
termín, kdy tady nebude chtít být
nejen Bolt, ale kdy třeba ani většina
zámořských atletů není v Evropě.“
Na druhou stranu je tady
ale prestiž seriálu Diamantové ligy, která je velmi výrazná
a nezpochybnitelná!
„Ano, souhlasím. Proto nyní zvažujeme, co je silnější a momentálně lehce na procenta vítězí fakt, že
máme v Ostravě hvězdy v termínu,
který je pro nás přijatelný. Na druhou stranu netvrdíme, že do Diamantové ligy nevstoupíme. Je to vše
ještě otevřené. Termín rozhodnutí je
stanoven někdy na polovinu příštího
roku. Momentálně tak pro nás je důležité, zvládnout ročník 2014 stejně
tak perfektně, jako jsme zvládli ty
ročníky předcházející, dostali jsme
se tak do výběru a mohli se sami
rozhodnout.“
Jinak je mítink Zlatá tretra
již zaběhnutým podnikem
a vy se v Ostravě cítíte po dobu jeho
konání jako doma. Souhlasíte?
„Musím při této příležitosti ocenit
poměrně velkou podporu města
Ostravy a Moravskoslezského kraje. To jsou vztahy i kontakty, které
budujeme roky a roky. Vzhledem
k tomu, že v Ostravě pořádáme také
zápasy daviscupového a fedcupového týmu, dá se říct, že tamní prostředí nám vyhovuje. Z globálního
pohledu je mítink Zlatá tretra skutečně již tradičním projektem a jak
známo, její letošní, již dvaapadesátý
ročník, sklidil řadu úspěchů nejen
ekonomických. Zopakuji jen, že
v rámci světové atletické federace
byl vyhodnocen jako nejlepší v kategorii Challenge a v nepřímé soutěži s Diamantovou ligou porazil dokonce mítinky v Oslu a New Yorku!
Vždyť jej shlédlo osm set miliónů
televizních diváků ve sto padesáti
zemích světa.“
I přes veškerá superlativa
na vítkovické klání opakovaně deklarujete, že jedničkou
vašeho portfolia zůstává stále te-

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., k němuž loni přidal titul Ph.D. 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.

nis. Ten sklidil v roce 2013 opět
řadu úspěchů, které vás musí
svádět k pocitu spokojenosti. Je
tomu tak?
„To, co nám zůstává nejbližší, je
skutečně tenis v jakékoliv podobě.
S tím se nedá nesouhlasit (úsměv).
Ať už je to Davis Cup, Fed Cup,
UniCredit Czech Open, Mistrovství světa týmů do čtrnácti let či
exhibice bývalých světových hvězd.
Samozřejmě pak musím zmínit obrovskou sílu a chuť, kterou cítíme,
získávat tituly v mládežnických
kategoriích. Práce šéftrenéra Ivoše
Šilhánka v našem klubu je naprosto
excelentní. Fakt, že za posledních
deset let máme asi pětačtyřicet titulů,
je něco, co česká historie nezažila.
A trochu vychloubačně se domnívám, že už ani nezažije… (úsměv).“
Když se vrátíme k jinému
úspěchu, který nemá v historii českého tenisu obdoby - obhajobě Davis Cupu, jaké vás napadají pocity?
„Řeknu vám celý příběh obhajoby
v kostce. Když jsme v roce 2012
poprvé vyhráli v O2 Aréně finále
Davisova poháru a seděl jsem poté
s Tomášem Berdychem a Radkem
Štěpánkem, shodli jsme se, že se

body právě podělí a v konečném
součtu dosáhnou vítězství.“
Co si ale budeme povídat, je
veřejným tajemstvím, že
nebýt vaší osoby, do týmu by se asi
nevrátil Radek Štěpánek a ani Tomáš Berdych by v něm neodehrál
všechna možná utkání…
„Já bych řekl, že jestliže na něčem
mám mimořádné zásluhy, tak je to
právě asi Davis Cup... Radek se skutečně vrátil na základě mého impulsu a Tomáš hraje zápasy i proto, že to
spolu tak dlouho táhneme. A já jsem
za oba nesmírně moc rád. Vždycky to budou tak nějak moji kluci...
(úsměv). I proto jsem potěšen, že
jsme se dohodli na startu obou minimálně v prvním kole příštího ročníku. Nechci totiž, abychom po dvou
triumfech museli hrát v roce 2014
o sestup.“
Zlatý hattrick vás neláká?
„Koho by nelákal, obzvlášť
když v historii jej nemá ještě nikdo.
Plánovat jej, je ovšem těžké a svým
způsobem i úsměvné a komické…
Když si uvědomíme, že Radkovi
Štěpánkovi bude v příštím roce již
šestatřicet let, a být v tomto věku
singlistou v nejlepší padesátce, je
mimořádná výjimka. A chtít od něj,

„Já jsem rád, že akce dopadla, tak
jak pozitivně dopadla... (úsměv).
Byl jsem totiž osobně tlačen, jestli
to nedělat v Praze, nebo v Brně po
příletu na letiště. Vahou svého vlivu
jsem rozhodl: ´Ne, bude to prostějovský centr!´ Hráči to přijali, v tom
nebyl sebemenší problém a myslím,
že všichni si to užili. Udělali jsme
všechno pro to, aby bylo hlediště
plné a média i přihlížející konstatovali, že ta akce byla velice zdařilá.
A že se tam holky nakonec rvaly
o Štěpánkovo triko, bylo pro mě
velmi hezké, byť to mohlo působit
zmatečným dojmem… (smích).“
Fedcupový výběr české
ženské reprezentace sice
po dvou titulech nevyhrál, ale
i třetí semifinále v řadě je slušným úspěchem. Navíc tým je pro
budoucnost pořád dostatečně
perspektivní.
„Máte pravdu, že po stránce skladby týmu je na tom ženský tenis
věkově o něco lepší, než ten mužský. Družstvo sice letos prohrálo
v Itálii, ale stalo se tak na antuce u
velice silného protivníka a v době,
kdy Petra Kvitová neprožívala optimální pohodu. Ale nadále tvoří
vzhledem ke svému věku společně

Po boku superstars. Boss marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek (na snímku vpravo)
přitáhl k sobě i takové světové hvězdy, jakými bezesporu jsou jamajský sprinter Usain Bolt a tuzemská
hokejová legenda Jaromír Jágr.
Foto: Jiří Vojzola
nám naplnily naše sny, představy
i touhy a to je to, čeho jsme chtěli
dosáhnout. Mysleli jsme, že už se
dál nedá jít. Kluci dokonce přemýšleli o tom, jestli to není ten ideální
čas rozloučit se s reprezentací. Není
totiž žádným tajemstvím, že zápasy
Davis Cupu špičkové hráče velmi
zaměstnávají, a také proto je účast
hráčů z první desítky buďto omezená nebo minimální. Nakonec jsme
usoudili, že zkusíme odehrát první
kolo tak, abychom nesestoupili.
A dopadlo to tak, že jeden zápas nehrál ´Štěpec´, ten další zase ´Berďa´,
ale přesto jsme se dostali do semifinále proti Argentině, za kterou nenastoupil Del Potro, což byla jedinečná
šance, jak si znovu zahrát o prestižní
trofej a nedala se nevyužít. Když
budu tedy upřímný a objektivní, tak
aniž bychom o to na začátku roku
2013 usilovali, byli jsme těsně před
finále. Sedli jsme si tedy s kapitánem
Navrátilem a Tomášem Berdychem
i Radkem Štěpánkem, načež jsme
si řekli: ´Pojďme to dorazit!´ Vyhrát
Davis Cup dvakrát za sebou, se ze
sto padesáti zemí světa podařilo jen
čtyřem včetně nás. A to je něco, co
vám už nikdo nevezme!“
To je naprostá pravda. Jak
vůbec vnímáte skutečnost,
že tato parta kolem Berdycha se
Štěpánkem se pod vaším vedením
zapsala do historie silnějším písmem než legendy typu Kodeše,
Lendla či Šmída?
„Davis Cup je specifický v tom,
že tenis je individuální sport a hrát
o ´Salátovou mísu´ je jedinou příležitostí působit nejen na sportovní
veřejnost trochu víc národnostně. Objektivně řečeno, Tomášovi
s Radkem nedělá vystoupení v této
týmové soutěži vůbec špatný obrázek, ba naopak výbornou reklamu.
Když žijete v této zemi a hrajete
za národní mančaft, je to vždycky
větší síla, než když vyhrajete nějaký
turnaj ve Stockholmu… (úsměv).
Musíte mít ale štěstí, které například
neměl Jirka Novák. Přestože byl
pátý hráč světa, působil jako úžasně
poctivý a týmový hráč, neměl prostě
ve své době toho druhého kvalitního
plejera, s nímž by mohl dosáhnout
většího úspěchu. Když se podíváme
na výsledky, Jirka musel skousnout
minimálně deset porážek dva tři.
Vždycky dva body nebo minimálně
jeden a půl, když uspěl s Riklem
v deblu, uhrál on, ale parťáci v
sobě tolik kvality neměli. Dnes je
to tak, že Berdych má Štěpánka
a Štěpánek Berdycha. To je neuvěřitelná síla, se kterou jde dělat
zázraky. Většinou je to tak, že se o

aby odehrál tři těžké dny za sebou,
je něco, kam nedokáži dohlédnout.
Těžko říct, jak na tom bude, proto se
nechejme překvapit...“
Hodně se právě rozebírá
budoucnost českého daviscupového týmu. A většina komentářů není příliš optimistická, řada
médií předvídá, že po hodech nastane půst. Také si myslíte, že český tenis potká tvrdá generační
proměna?
„Ten, kdo sleduje prostějovský tenis,
tak jej asi nepřekvapí, že náhrada za
Berdycha či Štěpánka musí v současné době přijít asi odtud. A dnes
to může být Jirka Veselý, který
v letošním roce velice silně nakročil
do první světové stovky, a i podle
ocenění v Londýně, kde se stal podle
ATP nejlepším nováčkem sezóny,
ukázal, že na to má. Cesta k tomu,
aby se stal oporou daviscupového
týmu, však nebude krátká. Pak tady
máme Adama Pavláska, který má
v sobě hodně talentu, ale zatím se
zdá, že jeho koncentrovanost na
tenis není taková, jaká by měla být.
Přesto věřím, že právě tito dva kluci by v budoucnu mohli, alespoň
částečně, nahradit Radka a později
Tomáše. Ve spojení s Lukášem Rosolem, který má ambice být oporou
a lídrem, i Honzou Hájkem, který
několikrát předvedl, že umí zaskočit,
by mělo být nadále z čeho vybírat.“
Zastavil bych se ještě u Jiřího
Veselého. Jste znám jako
manažer s dobrým čichem i předvídavostí. Neobáváte se, že už teď
jsou na něj kladeny velké, až nepřiměřené nároky, které by nemusel
unést, ať už po jakékoliv stránce?
„Odpovím na to naprosto exaktně.
Světový sport, a tenis je globálním
sportem, klade na ty, co chtějí být
v jeho špičce obrovské a maximální
nároky, jež si normální člověk někdy
nedovede ani představit. A tomu se
nejde vyhnout. My nemůžeme Jirku chránit tak, že mu budeme říkat:
´neboj, máš čas, nenechávej na sebe
tlačit.´ Naopak, ten tlak na něj je,
stejně jako byl od počátku na Berdycha, Štěpánka, Nováka a je například na Andy Murrayho. A Jirka se
s tím vším buďto zdárně popere,
nebo nepopere. On sám si je toho
moc dobře vědom, je totiž velice
ambiciózní, odpovědný a cílevědomý kluk. Zvládne to!“
Ještě se jednou vraťme
k daviscupovému triumfu
a to konkrétně jeho následným
oslavám, které proběhly v Prostějově, přímo před vaší kanceláří na
centrálním kurtu. To musel být
krásný pocit, ne?

s Luckou Šafářovou perspektivní
duo, za což jsem rád, protože to
jsou hráčky, které jsou s Prostějovem bezprostředně spjatí. Pomalu
se na ně tlačí sestry Plíškovy, jenž
si odbyly v extralize premiérový
start za TK Agrofert, velký talent
prokazuje Katka Siniaková, k dispozici máme vynikající deblistky
Hlaváčkovou a Hradeckou, opomenout nejde ani Kláru Zakopalovou. Myslím, že kapitán má z čeho
vybírat a při troše štěstí jsme schopni se vrátit i k velkým vítězstvím.“
Letošní rok jste zakončili
dalším triumfem smíšeného
družstva TK Agrofert Prostějov.
Přesto se kolem tenisové extraligy
rojí nejrůznější zprávy, co k nim
můžete říct?
„My jsme moc chtěli extraligu vyhrát, a přestože jsme neměli k dispozici všechny tradiční opory, podařilo
se nám to. Ovšem vývoj kolem této
soutěže není pro nás perspektivně
pozitivní a musím říct prostějovské
veřejnosti informaci, která prozatím
nebyla příliš prezentována. Skupina
podnikatelů a manažerů přišla s projektem Asijské tenisové ligy velkoměst, která má začít již v roce 2014.
Hrát by měly například Peking,
Šanghaj, Dubaj, Dauhá, Tokio, Dillí,
přičemž tato města si mají rozdělit
po šesti hráčích a čtyřech hráčkách,
se kterými budou mezi dvacátým
listopadem a dvacátým prosincem
hrát mezi sebou. A jelikož vnímáme,
že u těch asijských tygrů jsou peníze,
kterým Evropa není schopna konkurovat, je třeba brát věci realisticky.
Ostatně co mohu říct, nabízí takové
podmínky, o kterých se většině hráčů a hráček ani nesnilo… Ti úplně
nejlepší mají dostat až tři miliony
eur, hráči kolem první desítky milion a je naprosto přirozené, že na to
slyší. Takže já vidím, že Prostějov
v příštím roce výrazně upřednostní
mládežnické týmy a seniorskou
extraligu budeme hrát takřka jen
s vlastními odchovanci, či s těmi,
kdo nemají jistou pozici ve zmíněné
Asijské lize.“
K tradičním prostějovským
projektům patří i World
Junior Tennis Final, který v letošním roce doplnila i část světového
šampionátu seniorů. Jak tomu
má být dál?
„Určitě chceme také v příštím roce
excelentně zvládnout mistrovství
světa týmů do čtrnácti let, neboť
vypadá velice nadějně, že i pro další dva roky dostaneme od mezinárodní federace důvěru. Ještě to sice
není úplně jisté, ale jsem v tomto
pohledu optimista. Vše nasvědčuje

tomu, že organizační dokonalost,
skvěle řízenou Petrou, bude mít ten
vytoužený výsledek. Co se týče veteránů, tak nám se ten projekt líbil,
ale pro příští rok už je organizace
zadána. Navíc v letošním roce jsme
podnik spolupořádali i pro případ,
že bychom končili s pořadatelstvím
juniorského klání. Jestliže to u nás
zůstane, jsme takto spokojeni. Neříkám ale, že v budoucnu se v Prostějově veteráni opět neobjeví. Tato
možnost je otevřená.“
Pevnou složkou celého tenisového kolosu jsou nepochybně také rekreanti, jejichž počínání sledujete z bezprostřední
blízkosti. Jak jste spokojen s jejich
činností?
„Máte pravdu, že rekreační tenis
je nedílnou součástí našeho podhoubí. V končícím roce 2013 jsme
provedli jemné personální změny,
když do čela přišel pan doktor Dostál a ve výboru jsou nově čtyři lidé.
Tyto změny přinesly nový, svěží vítr
a já jsem letošní sezonu viděl velice pozitivně. Zapojili jsme spoustu
nových a mladších členů, více se
zaktivizovala i ženská část. Takže,
i základna nám funguje… (úsměv).“
Vedle atletického mítinku
a tenisu podporuje marketingová společnost i prostějovské
kolektivní sporty. Jak jste spokojen s jejich fungováním?
„Ukázali jsme, že se těmto odvětvím nevyhýbáme. Provozovali jsme
basketbalový klub, který však šel
trochu zvláštní cestou, která se mi
nelíbila a projekt tak dostal trhliny.
Nakonec si přežil svoji klinickou
smrt a nyní se pod vedením Ivana
Pospíšila stabilizoval. Snažíme se
Orlům, především lehce lobbisticky,
pomáhat, ale vlastnicky ani finančně
v tom již TK PLUS nějakou dobu
není zainteresován. Zkušenosti
z minulých let nás totiž vedou k opatrnosti. U ženského volejbalu nás
těší i zavazuje velká přízeň a podpora Tomáše Chrenka. Jeho společnosti Agel a Třinecké železárny jsou
nosným pilířem budoucnosti, neboť
míníme, že jeden ženský kolektivní
sport na vrcholné úrovni má v Prostějově své místo. Co se týče fotbalu,
tak ten podporujeme spíše nepřímo.
Díky svým kontaktům, které mám,
mohu řadu věcí poposunout. Speciálně si dovolím říct, že jsem velkým
kamarádem i obchodním partnerem pana Pelty, díky němuž jsme
schopni dostat do Prostějova hráče
s nadstandardními podmínkami.
Klub má některé výhody, které jsou
ve třetí lize výjimkou, a partnery, jež
byli ochotni podpořit fotbal proto, že
mi není cizí. Není to ale o tom, že by
společnost TK PLUS brala fotbal
jako svůj prioritní projekt, 1.SK má
své vedení, které je za chod zodpovědné. A myslím, že zatím vše funguje, lidé chodí a především mládež
dostává vše potřebné, aby zde mohli
růst kvalitní fotbalisté.“
Co chystá TK PLUS pro
rok 2014 za další mimotenisové projekty?
„Kromě veteránského podniku,
o němž jsem hovořil, budeme organizovat opět všechny akce, které zdárně proběhly v roce 2013,
a jsou úspěšné. Není jediný důvod,
abychom měnili něco, co funguje
naprosto skvěle. Aktuálně mohu
prozradit, že chystáme jednu novinku, jinak je náš kalendář nabitý
přesně tak, abychom u všech projektů mohli garantovat stoprocentní
kvalitu. Tou novinkou je operní festival v Olomouci a Prostějově, kde
vystoupí megastar světových operních scén. U nás na prostějovském
náměstí se vše uskuteční v rámci
oslav sto let radnice.“
Jste člověk, který je činný
nejen ve sportovním světě,
ale i celkovém dění kolem nás. Večerník by zajímal váš osobní pohled na tři sféry našeho života.
Tím prvním je, co říkáte na volební úspěch hnutí ANO 2011 a vstup
Andreje Babiše do vlády?
„Otázkám na politiku se spíše vyhýbám, ale tentokrát tím, že uspěl můj
velký kamarád a obchodí partner
Andrej Babiš se tomu už nevyhnu…
(úsměv). Musím přiznat, že jsem mu
vstup do politiky rozmlouval a svým
rozhodnutím mě překvapil. Současně jsem však vnímal, že se tomu
věnuje neuvěřitelně silně a výsledek
jeho hnutí i mě doslova omráčil. Nečekal jsem, že skoro vyhraje volby
a bude mít tak navrch nad velkými,
zavedenými stranami… Jsem za to
však rád, obzvlášť když velký podíl
na tom má i můj další velký přítel
a Prostějovan Jarda Faltýnek. Přímo
s panem Babišem jsem seděl po volbách zatím čtyřikrát, bylo vidět, že
nápor na něj je obrovský, takže jsem
jej nechtěl otravovat tím, kdy do
Prostějova přijede jako vicepremiér,
spíše jsem se ho snažil povzbudit

a vyjádřit mu svoji podporu, aby cítil, že jsem na jeho straně. Uvidíme,
jak nakonec dopadne resort školství,
pod nějž spadá i sport. Snažím se
momentálně využívat, nikoliv zneužívat, svých kontaktů tak, aby pro
sportovní dění v Česku bylo stále
více a více peněz.“
Druhým tématem je nedávné znovuotevření zrekonstruovaného Prioru. Jak se vám
líbí Zlatá brána?
„Na otevření nového Prioru jsem
se těšil, záhy jsem si jej také prošel
a musím říct, že co se týče interiéru,
je to pěkný obchodní dům a Prostějované v něm najdou asi vše, co
potřebují. Na druhou stranu musím
říct, že jsem trochu zklamaný podobou zvenčí a tou šedí, kterou vysílá do světa. Myslel jsem, že do té
pěší zóny přinese něco veselejšího,
konečná podoba mě tak trochu zaskočila… Nejsem ten, kdo je tomu
zodpovědný, ani nevím, jestli za to
může více ekonomika či přikázání
památkářů, jak jsem se ve Večerníku
dočetl, myslím si však, že Prostějov
si zasloužil mít obchoďák v centru
v příjemnějších barvách. Naopak se
mi líbí příjemné prostředí i kuchyně
nově otevřené restaurace La Marco
v centru města.“
Zajímalo by nás také, jak se
z postavení uznávaného sportovního manažera díváte na současnost prostějovského hokeje a jeho
velké ambice v příštích letech?
„Hokej se opírá o úžasnou diváckou kulisu, byť mu také návštěvy
poklesly. Pořád je to ale velice populární sport, který má slibnou perspektivu. Musí ale vyřešit své vnitřní
problémy a majetkovou strukturu,
protože i za mnou chodí lidé, kteří
se shodně představují jako ti, co řídí
prostějovský hokej, ale současně poukazují na to, že ten druhý to nedělá
dobře. Toto jednání mi nepřipadá
jako seriózní a asi nejsem sám…
Čím jsem se pak i trochu pobavil,
je právě ta ambicióznost a vize současných představitelů LHK Jestřábi.
Očekávat, že do tří let vyhraji extraligu, je představa mimo realitu tohoto
města a ekonomiky. Osobně jsem
měl nabídky být spolumajitelem
některých zavedených profesionálních klubů, dokonce mně asociace
nabízela vést celý marketing extraligy, takže vidím dobře do rozpočtů
jednotlivých oddílů a ty jsou řádově
o devadesát procent větší, než
má současný prostějovský hokej.
Vezměte si, že Třinec pracuje se sto
padesáti miliony, Sparta potřebuje
ještě o sto víc a takový Petr Syrovátko shání pro Liberec ročně sto
třicet miliónů korun, a přesto hraje
o záchranu. A to nemluvím o dalších
nutných náležitostech, bez kterých
se do vybrané společnosti nedostanete. Kdyby se to panu Luňákovi
podařilo, tak hluboko smeknu a měl
bych pocit, že oproti tomu je vítězství v Davis Cupu něco naprosto
jednoduchého a běžného…“
Ještě jednu aktuální otázku.
Nedávno vaše agentura vyhrála soutěž o marketingové partnerství s městem Prostějov, což
někteří komentovali dosti svérázně. Jak se na celou věc díváte vy
osobně?
„Jsem rád, že se na to ptáte, protože tato soutěž opět otevřela téma,
jak se v Česku úspěch neodpouští...
(pokrčí rameny) A také, že lidská
nepřejícnost, závist a někdy i trapná
hloupost se nevyhýbá ani městským
politikům. Nade vše nás miluje jeden, který, jak říká básník, byl vším
rád - zprvu člen ODS, potom TOP
09. A tak přesto, že mediální vyznění
města Prostějova je výrazně spojeno
s úspěchy TK PLUS, nemáme dle
tohoto člověka nárok ani na korunu
podpory. Jako agentura, ale ani jako
řídící orgán sportů jako tenis, volejbal či cokoliv jiného. Snad kdyby
jsme dělali gorodky, také by to bylo
špatně...“
Za dveřmi jsou již olympijské hry v Soči. Jak se na ně
připravujete?
„Moje agentura Česká sportovní
vlastní marketingová práva českého
olympijského týmu až do olympijských her v Riu De Janeiro, takže
se pochopitelně chystáme i do Soči.
Budeme podporovat Šárku Strachovou, a to nejenom na svahu, ale
i v zákulisí aby byla zvolená do Mezinárodního olympijského výboru.
Stejně jako všichni se i my těšíme na
hokejový turnaj a zřejmě poslední
vystoupení Jardy Jágra pod čtyřmi
kruhy. Na olympiádě budu pochopitelně osobně přítomen, zajišťujeme
přesun řady obchodních partnerů,
takže to bude opět náročné. Věřím
však, že Českou republiku budeme
reprezentovat více než důstojně.
Naše agentura bude mít v Soči tři
želízka. Kromě již zmíněné Šárky
i hokejisty Jágra s Voráčkem.“

Sport

TJ OP Prostějov má za sebou

další úspěšnou sezonu
Nejmasovější tělovýchovnou jednotou dle údajů
OV ČSTV je v místním regionu TJ OP Prostějov,
která ve svém středu sdružuje členy šesti sportovních oddílů. V končícím roce dosáhli na výrazné
úspěchy především basketbalové a volejbalové
týmy v mládežnických kategoriích. A tak není divu,
že Správní rada měla na svém podzimním zasedání z více než dobrých výsledků radost.
Prostějov/lv
„V kategorii U14 svěřenkyně
trenéra Pavla Buriánka potvrdily svoji nadvládu v rámci celé
republiky a zaslouženě obhájily
mistrovský titul z loňské sezony.
Bronz přivezla také děvčata kategorie U13 z mistrovství republiky
v Hradci Králové. Momentálně
jsou mladé basketbalistky v rámci republiky na prvních místech

extraligy U17 a dorostenecké
ligy U19. To jsou mimořádné
úspěchy,“ hlásí koncem roku
Zbyněk Netopil,předseda Tělovýchovné jednoty OP Prostějov.
A jak si vedly další oddíly? Členové oddílu stolního tenisu se
zúčastnili krajských a okresních
soutěží. Soutěžní ambice se neprosazují v oddílech sportu pro
všechny a turistiky. „V těchto
oddílech nám jde o to, aby jejich

členové získali dobrou fyzickou
kondici a s ní související psychickou pohodu a oboje si udrželi i ve vyšším věku,“ zdůraznil
Netopil.
Na sportovně nejcennější výsledky se v těchto dnech snaží dosáhnout členové oddílu kanoistiky,
kteří bojují o úspěchy na mistrovství světa na Novém Zélandu.
Činnost tělovýchovné jednoty
není levnou záležitostí, proto si
vedení TJ OP pochvaluje vstřícný přístup prostějovské radnice
a olomouckého hejtmanství.
„Obě instituce nám hodně pomáhají. Jejich podpory si opravdu vážíme. V dnešní době je
obtížné shánět potřebné finance
a jejich příspěvek je nezastupitelný. Patří jim naše poděkování,“ řekl předseda tělovýchovné
jednoty.

Bratři Stöhrové se upsali Spartě
Praha, Prostějov/jim – Po ročním působení v SKC TUFO
Prostějov našli bratři Jan
a Pavel Stöhrovi nové angažmá v hlavním městě. Na
jeden rok se totiž upsali
Spartě Praha a díky tomu,
že bydlí v Jablonci, odpadne
jim tedy dlouhé cestování na
Hanou.
„Tento rok byl velmi těžký,
co se týče shánění angažmá.
Pokud jste neměl opravdu excelentní výsledky, které jsme
bohužel neměli, bylo prakticky nemožné, dostat se do
zahraničních týmů. Je přetlak
jezdců a mnoho stájí skončilo,
proto jsme rádi, že nás pan
Rubáš vzal do Sparty, kde bychom chtěli ukázat, že se stále
dokážeme zlepšovat,“ sdělila
Večerníku bratrská dvojice.
S podmínkami v Prostějově
byli spokojeni, přesto se jim ale
nepodařilo předvést to, v co do-

vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
Mladé naděje. Momentka z utkání úspěšného týmu mladých basketbalistek TJ OP na domácí palubovce.
Foto: archív TJ OP

Gymnasta Daniel Ponížil
opět mistrem republiky
na krásném desátém místě s výsledkem 70,150 bodu. Jen necelý
bod jej tak dělil od splnění nominace na kontinentální šampionát.
Z českých závodníků se vedl lépe
jen sedmnáctiletý Ondřej Janeczko z Třince.
Prostějovanům se dařilo i na
Memoriálu Jana Gajdoše v Brně. V základním závodě výběr
České republiky reprezentoval
Daniel Ponížil, jenž se devátým
místem vešel do elitní desítky,
a Filip Kopa, který nakonec obsadil osmadvacátou pozici. Spolu
s Ondřejem Kalným a Otakarem
Pálkem, což jsou v Hradčanech
svěřenci prostějovského rodáka
Jaroslava Labounka, ve velmi silné konkurenci obsadili páté místo
v soutěži družstev.
Daniel si také vybojoval postup
do nedělního finále, které je
zvláštní v tom, že podle definovaného klíče soutěží kluk a holka
– nejdříve ve dvou disciplínách
a pak v každém dalším kole po
jednom nářadí. Perfektní taktika
a výborný výkon zajistil dvojici
Daniel Ponížil, Denisa Florea
(Rumunsko) první místo. S výsledkem Daniela byl spokojen
nejen trenér hochů Karel Hemerka, ale i další trenéři, kteří se na
přípravě podíleli – Miloslav Musil a Veronika Lukášová.
Daniel Ponížil soutěžil rovněž
na mezinárodním Závodě
olympijských nadějí. Jeho výsledky se ovšem v Liberci počítaly jen do českého družstva, avšak
vzhledem k věku nebyl Daniel
hodnocený v závodě jednotlivců. Toho se může účastnit teprve
v dalším ročníku.

„Tým závodí hodně v Německu
a Belgii. Zatím si nedáváme
konkrétní cíle, uvidíme, jak se
bude vyvíjet sezona. Určitě bychom chtěli dosáhnout toho,
co se nám tento rok nepodařilo

úplně podle představ, a to přinést do týmu nějaké UCI body.
A dále být platnými členy v týmové spolupráci, abychom měli
co nejlepší výsledky,“ shodli se
Jan a Pavel Stöhrovi.

Opava, Prostějov/jim – Od druhého do pátého místa se seřadila velmi osekaná sestava kušistů Savany Kostelec na Hané
na druhém závodě Českého
poháru halového. I v opavské
hale chyběli Jan, Hana a Jaroslava Nedělníkovi, při jejich neúčasti tak nejvíce zazářil Lukáš
Andrés, jenž bral mezi kadety
stříbro.
V mužské kategorii chyběl kromě Jana Nedělníka i plumlovský
suverén Bohumil Korbař a výhra tak připadla do mácímu Daliboru Lhotskému. Napínavou
bitvu i bronz svedl kostelecký
Josef Nedělník, střílející předseda Savany dokázal při druhé
sadě třiceti šípů vymazat pětibodový náskok Davida Pištěckého,
při rovnosti bodů však prohrál
na počet zásahů do středu terče.
Hned za Nedělníkem pak skončil celkově pátý Jiří Složil.
V ženách, juniorech i seniorech
neměli ani tentokrát regionální
kluby svého zástupce, o to větší
radost ale kosteleckému oddílu
udělala soutěž kadetů. První místo
sice nakonec připadlo Františku
Nemochovskému z Otrokovic,

hned za ním se ale umístila dvojice
letošních mistrů republiky – Lukáš
Andrés s Dominikem Fifkou.
Druhý jmenovaný ovládl vrchol
poslední halové sezony, když si
v domácích podmínkách vystřílel pohár pro českého šampiona,
a po slabší venkovní sezoně se
vrací zpět do formy. V prvním
závodě byl za 483 bodů třetí a ve
Slezsku svůj výkon téměř zopakoval, což mu i tentokrát stačilo
na bronz.
Ještě o osm bodů lepší byl mistr republiky z venkovní sezony
Andrés, jenž sváděl velice vy-

rovnanou bitvu o vítězství. Po
polovině soutěže byl stav zcela
vyrovnaný - na body i středy - po
konci chybělo kosteleckému
závodníkovi získat o dva body
lepší skóre. V počtu středů byl
totiž lepší a mladík z Ludmírova
tak jen těsně skončil na druhém
místě.
Třetím dílem pokračuje domácí
halový pohár po vánoční přestávce ve druhé polovině ledna, již
podruhé se kušisté sejdou v kostelecké městské sportovní hale.
A na stejné místo se pak ještě vrátí v únoru a na počátku března.

Výsledky druhého dílu Českého poháru halového v Opavě:
Muži: 1. Dalibor Lhotský 583 bodů (292+291), 2. Martin Hufnágel
(oba Opava) 555 b. (278+277), 3. David Pištěcký (Otrokovice) 553
b. (281+272), 4. Josef Nedělník 553 b. (276+277), 5. Jiří Složil (oba
Savana Kostelec na Hané) 530 b. (254+270).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 576 b. (287+289), 2. Jana
Slováková (Opava) 465 b. (208+257).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 566 b. (283+283), 2. Zdeněk
Janda (Otrokovice) 537 b. (270+267), 3. Oldřich Kubesa (Suché
Lazce) 510 b. (260+250).
Junioři: 1. Jan Krejča 556 (277+279), 2. Jana Šilhánová (oba Otrokovice) 507 b. (255+252).
Kadeti: 1. František Nemochovský ml. (Otrokovice) 489 b.
(243+246), 2. Lukáš Andrés 487 b. (243+244), 3. Dominik Fifka
(oba Savana Kostelec na Hané) 479 b. (250+229).

Prostějovské trio. Úspěšní gymnasté, zleva Filip Kopa, Daniel
Ponížil, Šimon Marcin.
Foto: archív gymnastika Prostějov
NamezinárodníGrandPrix-Memoriálu Jiřího Matuchy se
v Praze kromě zástupců z České republiky představili i gymnasté z Polska, Itálie, Rakouska
a Německa. Daniel Ponížil
skončil na sedmém místě, kdy
měl celkem čtyři pády, kvůli
nimž přišel hned o čtyři body.
Za Prostějov soutěžili i Filip
Kopa a Šimon Marcin. Filip
skončil třináctý, Šimon jako
třiadvacátý.
„Škoda, že Filip trénuje jen třikrát týdně. Pokud by trénoval
více, určitě by se umísťoval na
předních příčkách,“ poznamenal k tomu trenér Karel Hemerka. Při finále na jednotlivých

nářadích skončil Dani pátý na
kruzích, čtvrtý na přeskoku a třetí
na hrazdě.
Při dvanáctém ročníku Memoriálu Miloše Homoly ve
Šternberku zvítězil mezi staršími žáky Daniel Ponížil, čtvrté
místo si vybojoval Filip Kopa
a na páté pozici se umístil
Šimon Marcin. Všichni tři se
probojovali také do finále, kde
soutěžili na kruzích. V něm získal první místo opět Dan, druhý byl Filip a na šestém místě
skončil Šimon.
Další informace o prostějovské
gymnastice mohou zájemci najít
na internetové adrese
www.gymnastikapv.eu

Družstvo ZŠ J. Železného druhé
svoji kategorii vyhrály. V mladších žákyních zvítězila Simona
Ošťádalová výkonem 154 centimetrů, když si zlepšila osobní
rekord hned o dva centimetry.
Ve starších žákyních zvítězila
Michaela Přikrylová výkonem
155 centimetrů. I ona si zlepšila osobní rekord, a to dokonce
o pět centimetrů. Mezi staršími
žáky skončil Filip Slouka díky
jednomu a tři čtvrtě metru na
místě třetím.

Do Sparty. Jan Stöhr stejně jako jeho bratr míří do letenského klubu
na rok. Pak se uvidí, co dál...
Foto: Internet

Házenkářští veteráni zvítězili v Polsku

Výškařky v Třinci překonaly samy sebe

Třinec, Prostějov/mč, jim – Třinecké laťky pro družstva základních škol se letos již tradičně
zúčastnilo také družstvo atletů
základní školy Jana Železného.
To obhajovalo loňské celkové vítězství, tentokrát ale skončilo těsně na druhém místě, byť si hned
dvě výškařky vylepšily osobní rekord a ve své kategorii zvítězily.
Tým tvořily vždy dvojice mladších a starších žáků i žákyň
a nejlépe si vedly žákyně, které

ufali. A pro odchod se rozhodli
i proto, že opouštějí kategorii
do třiadvaceti let a přesouvají
se mezi elitu. „Výsledkově
jsme nepředvedli, co se od nás
očekávalo, i když na spoustě
závodů chybělo k dobrému
výsledku jenom trochu více
štěstí. Cílem bylo přivést nějaké
UCI body, což se nepodařilo.
A tým se zaměřuje hlavně na
kategorii U23,“ zmínili.
V novém působišti již za sebou
mají první soustředění v Brdech
a zatím si vše jen chválí. „Musíme říct, že se sešla opravdu
dobrá parta závodníků, což je
velmi důležité, pokud chcete
něčeho dosáhnout. Jsou zde
i starší závodníci, kteří mají více
zkušeností a mohou nám poradit,“ pochvalují si.
Podrobný kalendář na nadcházející sezonu ještě neznají,
uvědomují si ale, že oproti
Prostějovu nastane změna.

Kadetům Savany chyběl k výhře jen kousek
www.

Prostějov/pp, jim – Jedničkou
v mužské složce prostějovské
sportovní gymnastiky je Daniel
Ponížil. Třináctiletý sportovec
se i v roce 2013 prezentoval
několika špičkovými výsledky
a mimo jiné se mu podařilo
obhájit titul mistra republiky v kategorii do patnácti let
(VS3). Potvrzuje tak velmi
slušnou formu, kterou bude
moci v roce 2014 možná prokázat i na mistrovství Evropy.
„S Danem se podařilo udělat
velký kus práce a na výsledcích
je to vidět. Pokud zabere a dá do
toho vše, tak může reprezentovat
republiku na mistrovství Evropy
v bulharské Sofii, které se koná
v květnu 2014,“ je přesvědčen
vedoucí prostějovské gymnastiky Miloslav Musil.
Na domácím šampionátu se
koncem listopadu v pražských
Hradčanech představili ve stejné
kategorii i Filip Kopa a Šimon
Marcin. První z nich skončil desátý, druhý na konci druhé desítky. Zbylé dvě medaile získali
domácí Ondřej Kalný a brněnský
Martin Fiala. V ostatních kategoriích žádné zastoupení prostějovský klub neměl.
Těsně před mistrovstvím republiky se v rakouském Linci uskutečnil velký mezinárodní závod
za účasti závodníků z celého
světa. Kromě domácích reprezentantů na Rakouském poháru
soutěžili i reprezentanti České republiky, Švédska, Japonska, Finska, Nizozemska, Francie, Belgie
či Slovenska.
Daniel Ponížil soutěžil za Sokol
Brno a ve své kategorii skončil
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Borci. Horní řada zleva: David Ševčík - trenér, Pavel Kubík,Tomáš Varha, Richard Zajíček, Petr Kocourek,
Petr Palička, Michal Jurka, Leoš Havlík. Uprostřed zleva: Radek Godál, Lukáš Chaloupecký. Spodní řada
zleva: Tomáš Flajsar, Jan Blumenstein, Radek Flajsar, Ivo Chaloupecky, Petr Svozil.
Foto: HK-KH Haná
Katovice (Polsko), Prostějov/
jim - Před půldruhým rokem
se parta nadšenců rozhodla
vytvořit tým házenkářů nad
pětatřicet let. Veteránské družstvo tvoří současní i bývalí
házenkáři Kostelce na Hané
a Prostějova, hrající pod hlavičkou občanského sdružení Házenkářský klub kluků
z Hané (HK-KH) HANÁ.
Hned první turnaj kategorie
Masters v Litovli skončil jejich
vítězstvím a v nastoupeném
trendu pokračují i nadále.
Ještě loni následovalo úspěšné
vystoupení v dvoudenním silně obsazeném mezinárodním

turnaji v Brně, letos pak bronz
v Hranicích na Moravě, stříbro
ve slovenské Stupavě a osmé
místo na mistrovství Evropy
v italském Brixenu. Díky podpoře měst Kostelce na Hané, Prostějova, Olomouckého kraje a dalších sponzorů se hráči se slavnou
minulostí mohli vydat v listopadu
i do polských Katovic.
A od severních sousedů České republiky se z turnaje „oldbojow“
zdaleka nevrátili s prázdnou.
Tým vedl jako trenér stále ještě
zraněný David Ševčík a na úvod
se jeho výběr střetl s družstvem
Brna. Po remíze 15:15 následovaly výrazná výhra nad polským

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 770 Kč
POŘÁD JEŠTĚ UŠETŘÍTE...
Vítězná Ošťádalová. Na nejvyšší stupínek vystoupala po závodě
výškařek prostějovská naděje.
Foto: archív AK Prostějov

Lubinem 16:7 a trochu těsnější
vítězství nad výběrem Halenba
14:11. V jeho sestavě se objevil
i hráč nejvyšší polské ligy, ani to
však soupeři nepomohlo k bodovému zisku a hanácký tým si
z Polska přivezl první místo.
Sestava HK-KH Haná: Tomáš
Varha, Michal Kaláb – David
Ševčík, Lukáš Chalupecký, Petr
Kocourek, Ivo Chalupecký, Richard Zajíček, Leoš Havlík, Petr
Palička, Michal Jurka, Petr Svozil, Radek Godál, Pavel Kubík
(všichni Kostelec), Tomáš Flajsar, Radek Flajsar, Jan Blumenstein, Svatopluk Ordelt (všichni
Prostějov).
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volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

Tenis
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Předvánoční klání tenisové extraligy smíšených družstev dopadlo dle očekávání

TK AGROFERT ZAKONČIL PARÁDNÍ SEZÓNU EXTRALIGOVÝM TITULEM

Prostějov/lv - Pouze tři zápasy odehráli v průběhu
BONVER Tenisové extraligy smíšených družstev
2013 členové TK Agrofert Prostějov, kteří se tentokrát museli obejít bez svých kmenových opor Petry
Kvitové, Lucie Šafářové a nakonec i nemocného
Tomáše Berdycha. V domácí hale přesto všechny
své soupeře jasně přehráli, když postupně porazili
v semifinálové skupině pražskou Spartu i Liberec, aby
ve finále přemohli Přerov. Během těchto duelů ztratili
jen tři jednotlivé zápasy. Oporami byli legionáři Mayer,
Kohlschreiber, Nieminen i hlavní hvězda Agneszia
Radwaňská, světová hráčka číslo pět. Ve spolupráci
s domácími jistotami Hájkem, Veselým, Cetkovskou
i novými tvářemi v podobě Kristýny Plíškové a Smítkové
tak parádně zakončili vynikající sezonu, v níž prostějovský klub získal tituly družstev ve všech věkových kategoriích. Dospělí v závěru roku navázali na úspěchy minitenistů, babytenistů, mladších i starších žáků a dorostenců.
V roce 2013 tak platí: TK AGROFERT Prostějov, šestinásobný mistr České republiky.
Foto: Jiří Vojzola
16. prosince, mezi TK Agrofert

Svižný začátek se Spartou Prostějov a pražskou Spartou
Vzhledem k vlastnickému propojení osoby majitele obou klubů
Miroslava Černoška šlo v úvodním duelu semifinálové skupiny, který se odehrál v pondělí

o takové malé „derby“ utkání.
Favorit z Hané ovšem nezaváhal a o jednoznačném vítězství
rozhodl už ve dvouhrách, ve kterých získal pět bodů. Nakonec
Prostějov vyhrál 6:1, když jediný

bod hostujícího družstva získala
Barbora
Záhlavová-Strýcová
v utkání s Kristýnou Plíškovou.
První tři body pro domácí sestavu získali Jiří Veselý, Polka
Agniezska Radwaňská a Němec
Florian Mayer. Především vítězství Veselého udělalo fanouškům radost. „Soutěžní zápas
jsem hrál po měsíční pauze. Po
takové době to byl docela slušný
výkon,“ pochvaloval si své vystoupení Veselý.
Následně Sparta snížila na 1:3,
jakékoliv problémy ale odmítli
další zahraniční posily v sestavě
Prostějova. Němec Philipp Kohlschreiber a Fin Jarkko Nieminen rozhodli o úspěchu českého
tenisového giganta. Poslední bod
pak ještě přidala dvojice Smitková - Plíšková, která si poradila
s párem Zakopalová - Siniaková.

Pauza na
sledování soupeřů
Po úvodním vítězství měli tenisté Prostějova v úterý 17. prosince volný den a mohli se podívat,
jak se daří soupeřům v přerov-

ské skupině a zkontrolovat také
formu Liberce - druhého protivníka v semifinálové skupině.
V Přerově si účast ve finále zajistila domácí Precheza. Nejdříve porazila 1. ČLTK Praha 5:4
a následně již ve dvouhrách
přehrála TK Neridé. Toto utkání skončilo 5:1. Oporami byli
především Uzbek Denis Istomin a Nizozemec Igor Sijsling.
„Postup do finále je pro nás příjemný bonus po slušné sezoně,“
komentoval vystoupení Přerova
prezident klubu Petr Huťka.
V Prostějově podle očekávání
Sparta porazila Liberec. Severočeši prohráli 2:6, když rozhodující bod Pražanů zajistila
dvojice Zakopalová - Záhlavová-Strýcová, která přehrála pár
Karatantchevová - Stuchlá.

Raketový postup do finále
Ani ťuk nepovolili tenisté Prostějova Liberci v utkání, které
rozhodlo o jejich postupu do
finále. První bod získal Jan
Hájek, v zápase s Lubomírem
Majsajdrem ztratil pouhých pět

her. „Předvedl jsem solidní hru.
Na vítězství to bez problémů
stačilo,“ řekl daviscupový reprezentant.
Hájkův bod zahájil domácí exhibici. Na vedlejším kurtu zvýšila
vedení Agrofertu Petra Cetkovská, po druhé rundě to už bylo
4:0, když své zápasy zvládla
Agniezska Radwaňská a Florian Mayer. Vítězství 6:0 jistili
Jarkko Nieminen a Philipp Kohlschreiber. Liberec v průběhu
celého zápasu nezískal ani set.
„Utkání proběhlo hodně rych- Dorazily to! Závěrečný bod, který definitivně přiřkl mistrovský tile,“ pochvaloval si jeden z pro- tul prostějovskému tenisovému týmu, připsal na jeho konto ženský
stějovských kapitánů Jiří Novák. deblový pár Petra Cetkovská (více vpředu) - Agneszia Radwaňská.
„Všichni podali kvalitní výkony.
Třeba Jarkko Nieminen zahrál ský bod získal opět Jan Hájek, Mayer přehrál Dominika Hropravdu výborně. Celý tým šel když porazil Rudolfa Siweho. batého a upravil průběžný stav
„Nebyl to dobrý výkon, ale na 3:1. Rozhodnutí mohly přiza svým cílem,“ dodal Novák.
přinesl vítězství,“ utrousil po nést závěrečné dvouhry. Jarkko
výhře olomoucký rodák. Ve Nieminen potvrdil roli favorita
Sladká obhajoba
stejné době o zvýšení náskoku a porazil Mariáše Copilu, Phia šestý titul v řadě
bojovala Kristýna Plíšková, lipp Kohlschreiber ale prohrál
Domácí museli před utkáním k úspěchu ji ale nepomohl ani s Denisem Istominem z Uzbeupravit sestavu. Původně avi- mečbol. Za nerozhodného sta- kistánu a na program přišly
zovaného Tomáše Berdycha do vu přiblížila Agrofert k titulu čtyřhry. Hned ta první určila
zápasu nepustila teplota a tak Agniezska Radwaňská, která vítěze, když pár Radwaňská pozici lídrů opět zastali zahra- Renatě Voráčové dovolila je- Cetkovská nedal šanci dvojici
niční akvizice. První prostějov- diný game. Následně Florian Voráčová - Mendesová.

„Končící rok neměl chybu,“ raduje se kapitán Navrátil
Prostějov - Na střídačce vítězného daviscupového týmu nehrající kapitán
Jaroslav Navrátil kvůli nemoci chyběl, vítězství Prostějova v extralize smíšených družstev mu už ale neuteklo. Pod jeho vedením TK Agrofert v elitní domácí soutěži opět triumfoval. „Roli favoritů jsme zvládli na jedničku,“ pochvaloval si v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Jaroslav Navrátil.
Ladislav Valný
Jak hodnotíte končící rok
z pohledu TK Agrofert?
„Pro prostějovský tenis byl rok
2013 skvělý. Po roční pauze se
nám podařilo získat všechny týmové tituly, navíc naši hráči tvořili základ daviscupového výběru, který obhájil loňské vítězství.
Víc jsme snad získat nemohli,

jsme tak maximálně spokojení.
Tento rok prostě neměl chybu!“
Médii problesklo, že seniorský tým v silné sestavě s
řadou cizinců zřejmě nastoupil
naposledy. Jak vnímáte změnu
strategie vedení klubu?
„Předpokládáme, že mnohem
větší prostor dostanou mladí hráči, kteří budou tímto způsobem
získávat zkušenosti. Nastupovat

můžou Veselý, Pavlásek, sestry
Plíškovy, Smitková. Pokud se
nezmění termín extraligy, bude
to pro ně optimální příprava před
odletem do Austrálie.“
To by ale mohlo znamenat, že už nebudete vyhrávat extraligové tituly...
„Těch máme tolik, že není nutné
je vyhrávat do nekonečna. Musíme myslet nejen na sebe, ale i na

budoucnost celého českého tenisu
a vychovávat nové hráče. Navíc
nikde není řečeno, že v sestavě bez
cizinců neuspějeme...(úsměv)“
Je rozhodnutí o změně
strategie definitivní?
„Při daviscupovém utkání proti
Nizozemí o tom ještě budeme
jednat.“
j
Když jsme se dostali k
Davis Cupu. Co říkáte
tomu, že nastoupí kompletní
i s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem?
„Pochopitelně jsem rád, že půjdeme do utkání v plné síle. Utkání
s Nizozemím nebude jednoduché
a chceme tento zápas zvládnout.
INZERCE

Dva nejlepší. Už tradičně se finálové utkání odehrálo v prostějovské hale NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí a dá se říct, že
stejným pravidlem je i soupeř domácího TK Agrofert, přerovská Precheza. A do třetice stejně standardní byl i výsledek, který
dopadl lépe pro svěřence triumvariátu Navrátil - Novák - Kotyza. Na snímku oba týmy finalistů pěkně pohromadě.

Bonver Tenisová extraliga 2013

výsledkový servis
základní skupina - Liberec:

základní skupina - Milovice:

LTC Pardubice - TCF PURUM Mariánské Lázně 4:5
(z výsledků: Martin - Gombos 6:2, 2:6, 1:6; Mituová - Kučová
6:2, 6:4, Martin, Ignatik - Gombos, Elgin 6:7, 7:5,6:10)
LTK Liberec - LTC Pardubice 4:5
(z výsledků: Przysiezny - Martin 7:6, 6:1; B. Becker - Ignatik
6:4, 7:6; Becker, Schmid - Martin,Novák 4:6, 4:6)
LTK Liberec - TCF PURUM Mariánské Lázně 7:1
(z výsledků: M.Przysiezny - L. Salaba 6:4, 6:1)

LASVIT - TK Neridé 4:5
(z výsledků: Minář - Kubot 4:6, 4:6; Záhlavová - Arvidssonová 4:6, 2:6; Lustig - Pospíšil 7:5, 5:7, 2:6;
Panová, Záhlavová - Arvidssonová, Mladenovicová 4:6,
6:1, 1:0 scr.)
TK Spartak Jihlava - LASVIT 2:7
(z výsledků: Fischer - Minář 3:6, 2:6; Foretz Gaconová Panová 4:6, 6:1, 6:3; Sadikovicová - Záhlavová 6:4, 4:6,
1:6; Foretz Gaconová, Sadikovicová - Panová, Záhlavová
semifinálová skupina - Přerov:
6:2, 4:6, 0:1 scr.)
TK Spartak Jihlava - TK Neridé 1:8
TK PRECHEZA Přerov - I.ČLTK Praha 5:4
(Istomin - Mertl 6:3, 6:4; Sijsling - Hernych 6:4, 6:4; Meusburgerová (z výsledků: Fischer - Kubot 4:6, 4:6; Foretz Gaconová - Hradecká 1:6, 2:6; Voráčová - Krajíčková 7:5, 7:6; Copil - Mečíř Mladenovicová 3:6, 6:2, 5:7; Sadikovicová - Arvidssonová
6:7, 6:4, 7:6; Pavlásek - Sikora 6:3, 6:2; Meusburgerová, Voráčová 4:6, 1:6; Šátral - Pospíšil 2:6, 0:6)
- Krajíčková, hradecká 2:6, 2:6; Istomin, Copil - Hernych, Emmrich
semifinálová skupina - Prostějov:
6:7, skreč; Skloudík, Siwy - Mertl, Jebavý 4:6, 4:6)
TK Neridé - TK PRECHEZA Přerov 1:5
TK Sparta Praha - TK AGROFET Prostějov 1:6
(Kubot - Istomin 4:6, 1:6; Kamke - Sijsling 4:6, 5:7; Brtnický - Co- (Dodig - Kohlschreiber 0:6, 5:7; Konečný - Nieminen 4:6, 4:6; Zapil 1:6, 3:6, Devoty - Pavlásek 7:5, 4:6, 4:6; Čepelová - Meus- kopalová - Radwaňská 2:6, 1:6; Záhlavová-Strýcová - Kr. Plíšková
burgerová 4:6, 3:6; Arvidssonová - Voráčová 6:2, 6:4)
6:1, 6:2; Minář - Mayer 5:7, 1:6; Michalička - Veselý 4:6, 4:6; ZakoTK Neridé - I.ČLTK Praha 2:5
palová, Siniaková - Kr. Plíšková, Smitková 7:5, 4:6, 0:1)
(Kubot - Mertl 7:6, 2:6, 6:4; Kamke - Hernych 6:3, 4:6, 1:0;
LTK Liberec - TK Sparta Praha 2:6
Arvidssonová - Hradecká 1:6, 2:6; Vaňová - Krajíčková 0:1, (Przysiezny - Dodig 3:6, 4:6; Becker - Rosol 6:3, 6:2;
skreč; Beck - Mečíř 2:6, 2:6; Devoty - Jebavý 4:6, 4:6)
Karatantchvová - Zakopalová 7:6, 1:6, 5:7; Stuchlá Záhlavová-Strýcová 0:6, 6:7; Schmid - Thiem 4:6, 4:6; Kunčík
o udržení - Milovice:
- Minář 7:6, 6:2; Karatantchevová, Stuchlá - Zakopalová-StrýTK Spartak Jihlava - TCF PURUM Mariánské Lázně 6:0 cová 2:6, 1:6; Becker, Kunčík - Rosol, Dlouhý 3:3, skreč)
LTK Liberec - TK AGROFERT Prostějov 0:6
(z výsledků: Foretz Gaconová - Nováčková 6:2, 6:0; Bulant (Becker - Kohlschreiber 3:6, 4:6; Schmid - Nieminen 2:6, 2:6;
Holenda 6:1, 6:1)
Schmid - Nieminen 2:6, 2:6; Karatantchevová - Radwaňská
4:6, 1:6; Stuchlá - Cetkovská 4:6, 2:6; Kunčík - Mayer 4:6,
finále - Prostějov:
1:6; Majsajdr - Hájek 3:6, 1:6)
TK AGROFERT Prostějov - TK PRECHEZA Přerov 5:2
(Kohlschreiber - Istomin 6:4, 3:6, 4:6; Nieminen - Copil 6:4, 6:1;
Radwaňská - Voráčová 6:0, 6:1; Kr. Plíšková - Mendesová 6:7,
6:2, 7:7 skreč M., Mayer - Hrbatý 6:1, 6:3; Hájek - Siwy 6:3, 7:6;
Radwaňská, Cetkovská - Voráčová, Mendésová 6:2, 6:1)

Rozsáhlou fotogalerii naleznete na

www.vecernikpv.cz

Musíme si uvědomit, že vítězství
v prvním kole automaticky znamená záchranu světové skupiny.
To je krok, který musíme udělat.
S Tomášem a Radkem budeme
mít velké šance.“
Na střídačce národního
týmu budete pokračovat
také. Na jak dlouho jste se domluvil s vedením svazu?
„S prezidentem Kaderkou jsme
se dohodli na spolupráci pro další
dva roky. Už kvůli tomu jsem rád,
že tým bude pokračovat kompletní. Uvidíme, jak bude všechno
pokračovat. Berdych a Štěpánek
třeba časem k dispozici nebudou,
tak to pak zkusíme s mladými.“

Cenný rádce. Opět na židli, kterou tak dobře zná, usedl nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil. Po daviscupové absenci tentokrát vedl extraligový tým TK Agrofert přímo na kurtu.

Fotbal Extra - 4. díl
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Konicko Kralicko Určicko Plumlovsko Prostějovsko

Fotbalové ohlédnutí

Fotbalový podzim před více než měsícem uzavřel svou misi a hráči, trenéři, funkcionáři i diváci
tak mají před sebou osmnácti- i dvacetitýdenní
pauzu, než se okresní, krajské či v případě Určic
a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové soutěže
opět rozjedou. Tento čas si mohou vyplnit například čtením Večerníku. Po úvodním ohlédnutí za
mužskými i mládežnickými soutěžemi, hodnocení podzimu kosteleckých fotbalistek a vložené
příloze věnované 1.SK Prostějov dostaly před
Vánocemi prostor Určice. Tamější TJ Sokol prožil úspěšný podzim a po první divizní půl sezoně
v historii oddílu patří mezi nejlepší celky. Před
dvěma týdny tak úvodních šestnáct kol zhodnotili předseda klubu Květoslav Petružela a trenér
Evžen Kučera, pohled hráčů nyní reprezentují Ivo
Zbožínek a Tomáš Los. První z nich doplnil kádr
až v létě po postupu z krajského přeboru, druhý
jmenovaný naopak patří již řadu let k nepostradatelným členům kádru a i letos na podzim patřil mezi hráče, kteří toho v určickém dresu strávili
na hrací ploše nejvíc. Za dva týdny se dostane
i na 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 a foto: Jiří Možný
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE SKUPINA „E“

PODZIMNÍ TABULKA po 16 odehraných kolech
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Mužstvo
MFK Havířov
FC TVD Slavičín
SFC Opava „B“
TJ Sokol Určice
FK Real Lískovec
FK Nový Jičín
FK Mohelnice
MFK OKD Karviná „B“
FC MSA Dolní Benešov
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov

608 706 148

sport @ vecernikpv.cz
sport@

a další...

Sumář podzimní části
sezony 2013 - 2014
vyzpovídali jsme osobnosti...

www.vecernikpv.cz

Pilíře určické sestavy zhodnotily úspěšnou půli sezóny

Exkluzivní rozhovor Večerníku s profesionálním sudím a sekretářem OFS Prostějov

„MUŽSTVO VYUŽILO EUFORIE PO POSTUPU Z KRAJE,“ PAVEL PEŘINA: „ROZHODČÍ MUSÍ BÝT OSOBNOSTÍ“
UŽÍVAL SI PODZIM V URČICÍCH IVO ZBOŽÍNEK
Prostějov – Dlouhých šestnáct
sezon strávil Ivo Zbožínek v nejvyšších dvou domácích soutěžích.
Prostějovský odchovanec nakoukl na konci minulého století v dresu Chmelu Blšany do Gambrinus
ligy a prvoligové zkušenosti sbíral
rovněž ve Slovácku, Drnovicích a
Zlíně. Před dvěma lety se vrátil
zpět do Prostějova a podílel se na
postupu tehdejšího 1.FK z divize
do Moravskoslezské fotbalové
ligy, v létě ovšem musel kádr
„eskáčka“ opustit.
Rozhodl se svých téměř dvě stě
centimetrů výšky přesunout do
nedalekých Určic a rozhodně
nelitoval. V premiérové divizní
půlsezoně tamějšího Sokola patřil
k nepostradatelným hráčům a i jeho
přičiněním se družstvo zařadilo do
absolutní špičky a přezimuje na
čtvrtém místě, hned za Havířovem,
Slavičínem a rezervou Opavy.
„Asi musí být spokojeni všichni.
Jsme divizní nováček, hrajeme to
poprvé. Já osobně jsem hrál divizi ve svých začátcích i nedávno
v Prostějově, některé soupeře jsem si
ještě pamatoval. Věděl jsem, co nás
čeká a dá se říct, že se to naplnilo.
Soutěž bude vyrovnaná, mužstvo
Určic ale využilo euforie po postupu
z kraje,“ soudí po úvodních šestnácti
kolech zkušený obránce, jenž odehrál všech 1440 minut.
Pochvaloval si, že do týmu zapadl úplně bez problémů, právě
fungující parta hrála velkou roli
na dosažených výsledcích. „Jsme
Prostějováci, takže jsme kluky
znali. Kabina fungovala neskutečně
a projevilo se to i na hřišti. Žádný
problém jsem nečekal a probíhalo
to v pohodě. Jsem tam nejstarší
a nejzkušenější a myslím si, že se na
mě takto dívají. Zapadl jsem mezi
ně úplně bez problému a cítím se
jako jeden z nich,“ sdělil.

fenziva se ukázala největší zbraní
Určic. „Góly jsme nedostávali,
ale nemyslím si, že bychom hráli
nějakého zanďoura. Hráli jsme dobrý fotbal, ale chyběl nám gólový
útočník, jinak by to skóre vypadalo
jinak a nikdo by se nepozastavoval
nad tím, že jsme málo gólů obdrželi,
ale spíše by hleděl, kolik jsme jich
dali,“ je přesvědčen Zbožínek.
Jak ale dodal, pouhých šestnáct
inkasovaných branek se neobjevilo
náhodou. „Měli jsme dobré oba
dva gólmany, kteří se pravidelně
střídali, a dařilo se jim. Obrana hrála
víceméně ve stejném složení, točili
jsme se tam v pěti lidech, takže jsme
si na sebe zvykli a klapalo to. V počtu obdržených branek můžeme být
absolutně spokojeni, produktivita
směrem dopředu mohla být větší,“
poukázal na jednadvacet úspěšných
střel.
Šestatřicetiletý zadák k tomu přispěl dvěma brankami, se svým
příspěvkem ale spokojen nebyl.
„Měl být vyšší, šancí jsem měl víc
než na dva góly. Mou hlavní prací
je, abychom góly nedostávali, ale
tím, že chodím na standardky a jaké
jsem měl šance, tak jsem minimálně
o dva góly mohl dát víc,“ ohlížel se
za absolvovanými duely.
Při několika trénincích si se svolením hlavního kouče Evžena
Kučery mohl vyzkoušet i roli
trenéra a uplatnit tak svou licenci
v praxi. „Nějaké trenéry jsem již za
svou kariéru zažil a mám zkušenosti
i z tohoto pohledu. Vždy nám trenér
řekl, co chce, abychom udělali,
a my jsme se dopředu připravili.
Byla to změna a myslím si, že to
kluky bavilo,“ vzpomínal na to s úsměvem.

Nepovedený poločas
nic neznamenal
V týmu se Zbožínek potkal

Chyběl jen gólový útočník také s hráči o patnáct a více let

mladšími, několik z nich s ním
Uprostřed obrany vytvořil zkušenou přišlo v létě na hostování z 1.SK
dvojici s dalším exligovým hráčem Prostějov. „Získávají zkušenosti.
Michalem Skopalíkem a právě de- Pro ně jen dobře, že tam byli,

Prostějov – Prostějovský sport má své nepochybné
„taháky“, počínaje tenisem před basketbal, volejbal,
hokej až k donedávna opomíjenému, ale v posledních letech také na slunce se deroucímu fotbalu.
Mezi zprávami o úspěších 1.SK Prostějov, Určic
a dalších regionálních klubů zapadá skutečnost, že
máme své zástupce také ve vrcholovém fotbale.
A to je určitě škoda. Proto jsme se s notesem a tužkou
v ruce vypravili za prvoligovým rozhodčím Pavlem
Peřinou, který si už ve svém oboru vychovává zdatné nástupce. O jeho pohledu na podzimní sezónu
v první a druhé lize, prostějovském fotbale i o všedních
radostech i starostech rozhodcovského řemesla vypovídají následující řádky exkluzivního interview...
Tomáš Kaláb

Dirigent. Ivo Zbožínek využil svých ligových zkušeností a pomohl Určicím k druhé nejlepší obraně divize.
navíc v mančaftu, kde se dařilo.
Myslím si, že je to posune a nikdo nelituje, že tam byl. Aleš Rus
z nich hrával nejvíc a dařilo se mu,
ale i David Pekař a Víťa Kopečný
mají vše před sebou. Pomohlo
jim to a budou se zlepšovat,“ vidí
v nich velký potenciál.
Radost mu dělal také fakt, že se
Určicím dařilo spoustu soupeřů
přehrávat a nespoléhaly se na
nějakou ojedinělou akci. „Byly
zápasy, kdy nám nevyšel jeden
poločas, ale vždy jsme se dokázali zvednout. Nikdo se nevyvaruje
výkyvů, ale nehráli jsme pouze na
brejk. Snažili jsme se držet balon
a udávat tempo hry, většinou se
nám to dařilo,“ poukázal.
Vydařenou výjimkou z porce
těsných výsledků se stalo jen
domácí střetnutí s Havířovem,
kdy nováček dokázal zdolat
současného lídra jasně 4:0.
„Byl to počátek soutěže, asi
třetí kolo. Trochu nás podcenili
a nám vyšel začátek, kdy jsme
za půl hodiny vedli 3:0 a už
jsme si to pohlídali. Z toho
pohledu, kde Havířov je teď,
to cenné je, ale tenkrát jsme to
tak nebrali,“ vrátil se k jedinému
utkání, v němž daly Určice více
než dvě branky.

Pár kilometrů jižně od Prostějova se
mu zalíbilo a nadchla ho atmosféra
uvnitř týmu i mezi diváky, přesto
pravděpodobně nebude v mužstvu pokračovat. „Vypadá to, že
si na stará kolena půjdu zahrát do
Rakouska. Ještě to není hotové, ale
měl bych tam jít na půl roku. Je to
celkem lukrativní nabídka a už v létě jsem s tím nějak koketoval. Nakonec jsem zvolil Určice, kde jsem
byl naprosto spokojen, teď se to ale
objevilo znovu a rozhodl jsem se to
zkusit,“ upozornil na svůj odchod
do čtvrté nejvyšší tamější soutěže.

S hráči bude i dál
aspoň trénovat
Současně s hráčským angažmá
v Rakousku by chtěl pokračovat
i ve své trenérské činnosti u výběru
U10 1.SK Prostějov, to ovšem jen
do léta. „S přípravkou dojedu sezonu, a protože nechci trénovat
svého syna, tak uvidím, jestli budu
trénovat jiný ročník nebo co bude.
Trénování mě celkem baví a udělal
jsem si 'A'-licenci, ale zatím nevím,
jestli budu pokračovat u mládeže,“
konstatoval.
A jak zatím hodnotí projev svého
syna, jenž se v mnoha směrech
potatil? „Je mi podobný, takže je

na svůj věk vysoký a nemá ještě
takovou koordinaci. V hlavě ale
fotbalové myšlení má a baví ho to,
což je nejdůležitější,“ podotkl.
Na krátké, ale úspěšné angažmá
v Určicích bude vzpomínat jen
v dobrém, nevyloučil ani, že by se
v dohledné době vrátil zpět. „Hodnotím to jen pozitivně, ani jsem
to tak krásné neočekával. Bylo
to velice příjemné. Také jsme se
domluvili, že bych mohl chodit dál
trénovat s klukama, vztahy máme
parádní,“ sdělil.
Přijde tak o zbylých čtrnáct divizních střetnutí, mimo jiné právě
na půdě vedoucího Havířova.
„Má krásný stadion, hraje se tam
skvěle. Na divizi je to úplně jinde,
takže se kluci mají na co těšit.
Teď jsme hráli třeba v Opavě na
hlavním stadionu. Já už jsem tam
hrál mockrát, pro kluky v Určicích
to ale byl zážitek,“ zmínil.
Co by tedy spoluhráčům a celému
oddílu popřál do zbytku sezony?
„Určicím přeji jenom to nejlepší.
Aby byli kluci zdraví, což je
nejdůležitější, a i když jaro bude
těžší než podzim, tak díky partě
v kabině, realizačnímu týmu, vedení i díky fanouškům to zvládnou
dobře,“ očekává Ivo Zbožínek optimistický scénář.

Kolik jste odmával zápasů během podzimní části
první a druhé ligy?
„Letos jsem byl nominován na
celkem čtrnáct utkání, z toho
osm v Gambrinus lize a šest ve
FNL.“
Který ze zápasů byl nejzajímavější a proč?
„Nejzajímavější byl asi prvoligový zápas Sparty s Teplicemi.
Před třináctým kolem podzimní části, v němž se oba soupeři
potkali, nepoznali ještě hořkost
porážky, a to jsme už psali počátek listopadu. K dobré úrovni
utkání přispěla i vysoká návštěva
- zápas vidělo šestnáct a půl tisíce
diváků! Na druhé místo pomyslného žebříčku bych zařadil utkání mistrovské Plzně se Slavií,
kde se očekával vzestup Slávie,
procházející na podzim svým
asi nejkrizovějším obdobím. Ta
v jedenáctém kole v Plzni určitě
nezklamala a vybojovala po dobrém výkonu bod. Oba soupeře
povzbuzovalo téměř jedenáct
tisíc diváků. Je smutným paradoxem, když na druhý den jedete
řídit utkání okresního přeboru do
Horního Štěpánova s diváckou
kulisou zhruba osmdesáti ukřičených a nesoudných lidí...“

Jaká je současná kvalita
druhé nejvyšší soutěže
FNL a jak na vás působí výkony
Frýdku-Místku po postupu
z MSFL?
„Oproti prvoligovým utkáním je
druhá liga obecně liga spíše bojovná soutěž, v níž může vyhrát každý
s každým. O tom se koneckonců
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mácího utkání s 1. SK Prostějov.
Ale zřejmě doplatil na slabší fyzickou připravenost a hlavně na zakončování brankových příležitostí.
Ze začátku se zdál být černým
koněm soutěže, ale postupem času
mu ubývaly síly a to se projevilo
na soudržnosti týmu, který se dle
mého názoru nesrovnal s vyvíjeý tlakem na jednotlivce.“
ným
Jak vidíte šance vize rozdělení Fotbalové národní
ligy na českou a moravskou část, jak ji propaguje nejen vedení 1. SK?
„O rozdělení FNL
na dvě národní ligy
- českou a moravskou, se hovoří
už delší dobu. Reálnější to vidím čím
dál víc hlavně z důvodu
ekonomiky v klubech
a v atraktivnosti soutěže, kdy by přibylo
více regionál-

jov z mého pohledu nemá. Nedisponuje takovým zázemím, které by
splňovalo požadavky nejvyšší soutěže,, zejména co se týče stadionu.“
Jak hodnotíte podzimní
vystoupení z hlediska vystoupení 1. SK Prostějov?
„Vstup do podzimní části se
„eskáčku“ nevydařil, zejména kvůli
zranění klíčových hráčů. Postupem
času trenéři optimalizovali sestavu
ý y se zlepšily.
p y Při návštěvě
a výkony
domácích utkání byla cítit větší
ssoudržnost
so
udržnost týmu a u některrých
rý
ch mladších hráčů šla
výkonnost nahoru. Zejména se mi líbily výkony
Pavla Hlocha, který po
boku zkušených spoluhráčů Hunala a Pavlíka
vyrostl v kvalitního hráče Moravskoslezské ligy.
Výkony 1. SK Prostějov
kolísají podle výkonnosti
zkušených hráčů, kteří jsou nedílnou

„Rozhodčí by měl být osobností
na hřišti a vůči kritice hráčů i diváků
musí být imunní. Za dobu, co se pohybuji
ve funkci rozhodčího, jsem přestal
na kritiku reagovat. Nemá to cenu “
Momentálně nejlepší sudí Pavel Peřina o tom,
jak vnímá agresivitu z hlediště či z laviček týmů
K
ál é kkde
d se zpočátku
čátkk nemohli
hli
Králové,
srovnat s bojovností klubů, na kterou nebyli z první ligy zvyklí. Postupem času se ale projevila kvalita
kádru a nyní Hradec Králové vede
tabulku FNL. Mile mne překvapilo mužstvo Táborska, které produkuje pohledný fotbal a vůdčí
osobností je středopolař Šimák.
Co se týká moravského nováčka
Frýdku-Místku, ten v MSFL předváděl dobrý fotbal. To jsem mohl
osobně posoudit při návštěvě do-

ních
Soutěž
í h dderby.
b S
těž nebude
b d profesiof i
nální, tím se klubům finančně ulehčí. Samozřejmě to přinese v začátku menší kvalitu soutěže, která, jak
pevně věřím, postupně opět vzroste. Pro 1.SK Prostějov by to byla
důstojná soutěž, jež by přilákala na
stadion Za Místním nádražím více
fanoušků. Nynější FNL není tak
divácky atraktivní, což se projevuje na návštěvnosti. Je zajímavá pro
kluby, které mají ambice postoupit
do první ligy, a to 1. SK Prostě-

čá týmu, a pokud nepodají
součástí
optimální výkon, projeví se to na
výkonu
celého týmu.“
ý
Zpět k vám osobně. Jak
moc se musí rozhodčí obrnit vůči kritice hráčů i diváků?
„Rozhodčí by měl být osobností
na hřišti a vůči kritice hráčů i diváků musí být imunní. Za dobu, co
se pohybuji ve funkci rozhodčího,
jsem přestal na kritiku reagovat.
Pro rozhodčího je na začátku těžké se s tím srovnat, zejména když

řídí utkání, kde hráči jsou o několik
let starší. V takovém případě mu
nezbývá, než udělovat místo domluvy více osobních trestů. Čím
déle pískáte, tím si více budujete
autoritu. V mých začátcích jsem
ji taky neměl. Pokud se někdo
rozhodne pro funkci rozhodčího,
musí s tímto jevem počítat a snažit
se co nejdříve přestat reagovat na
kritiku, hlavně ze strany diváků. Ta
přechází ve většině případů k vulgaritám a divákům je jedno, jestli
jjsou mezi nimi děti.
Je rozdíl v profesionalitě
chování mezi hráči z první ligy a nižších soutěží?
„Hráči v první lize mají nad sebou
hrozbu pokut, které vedení klubu
uděluje za nevhodné chování na
hřišti. Pravidelně se zúčastňuji
předsezónních školení fotbalových norem a pak na spoustu věcí
reaguji s nadhledem. Samozřejmě
nejsou všichni stejní a neubrání se
nevhodné kritice i za cenu pokut.
V nižších soutěžích se projevuje
neznalost fotbalových pravidel
. Zájem o zkvalitnění znalostí je
přes veškerou snahu řídících orgánů mizivý, především krajských
a okresních utkáních.“
Které pravidlo dělá hráčům a trenérům největší
potíže, případně chystá se v jejich výkladech nějaká změna?
„Hráčům i trenérům dělá nejvíce
problém hra rukou, kdy je někdy
problém posoudit, zda se jedná
o úmyslnou hru rukou, která je porušením pravidel. Nejhorší je, když
si bránící hráč sám nastřelí ruku,
v tom případě se nejedná o porušení
pravidel. Po úpravě pravidla o ofsajdu dochází někdy k nepochopení
rozhodnutí sudího. Hráči reagují
společně s trenéry podrážděně a přenášejí to i na diváky. Dnes se posuzuje hráč v ofsajdu, svádí-li souboj
o míč, nikoli že je v ofsajdové pozici. Ofsajdová pozice je rozestavení
hráčů na hrací ploše a samotná není
porušením pravidel. Pravidla se aktualizují každé dva roky. Pravidlová
komise se snaží pravidla přizpůso-

bovat stále novým trendům, zrychlování hry, aby padalo co nejvíce
branek. V Olomouckém Krajském
fotbalovém svazu mám na starosti školení fotbalových norem na
všech úrovních.“
Co všechno musí vlastně
udělat zájemce o funkci
rozhodčího?
„V první řadě se nesmí bát zeptat
buď na sekretariátu OFS Prostějov,
nebo prostřednictvím webu okresních rozhodčích na podmínky přijetí do kurzu. Okresní fotbalový svaz
před více než čtyřmi roky rozjel
projekt s oddílovými rozhodčími,
kde si nezávazně mohou zájemci
funkci rozhodčího vyzkoušet. Pokud je to bude bavit, nic nebrání
tomu, aby se přihlásili do kurzu.
Věková hranice není podmínkou.
Bývalí fotbalisté mohou být dobrými rozhodčími. Pokud by zájemce
uvažoval o postupu do vyšších soutěží, je samozřejmě důležitá fyzická
zdatnost i věková hranice. Trend
FIFA a UEFA je zabudovávat do
řad rozhodčích co nejmladší zájemce. Nyní působí v profesionálních
soutěžích rozhodčí, kterému je

čtyřiadvacet let. Jeho výkony jsou
ppřitom na dobré úrovni.“
Jak se připravujete na
utkání první a druhé
ligy?
„Příprava na tato utkání je náročná
hlavně po fyzické stránce. Fotbal
je stále rychlejší a agresivnější.
Čím je rozhodčí starší, tím příprava víc bolí. V šestačtyřiceti letech
musíte přípravu přizpůsobit tělu,
které si samo řekne, kdy je přetíženo. Musím více dbát na regeneraci. Máme tréninkové plány, ze
kterých zasíláme výstupy pomocí
sportesteru kondičnímu trenérovi
FAČR pro rozhodčí. Vše se zaměřuje na dynamiku a rychlostní
vytrvalost. Dříve se více běhalo
vytrvalostně. Týdenní plán obnáší
minimálně čtyři tréninkové jednotky. Den před utkáním výklus,
který je naplánován i den po utkání. Každý třetí týden máme společné celodenní semináře v Praze
zaměřené na praktická cvičení na
hrací ploše. Závěrem bych chtěl
celé sportovní veřejnosti popřát
hodně úspěchů, nejen těch sportovních, a zdraví v novém roce.“

kdo je

pavel peřina
Je jedním z mála prostějovských
rozhodčích, který pravidelně píská
domácí profesionální soutěže. Sudím
je už od roku 1994 a v profesionálních
soutěžích působí dvanáct let. Zároveň
vypomáhá i při rozhodování okresních
soutěží. Kromě funkce rozhodčího vykonává od roku 2005
také funkci delegáta FAČR v krajských soutěžích, kde byl
delegován na sto padesát utkání. Má tedy za sebou bohatou fotbalovou kariéru, což nejlépe dokumentují statistiky:
za dvanáct let svého působení v profesionálních soutěžích
odřídil v první a druhé lize celkem 293 utkání, a to jak
v pozici hlavního arbitra, tak nyní v roli asistenta. V okresních
soutěžích pak odřídil dalších celkem 252 utkání. „Pokud
bych udělal průřez svou rozhodcovskou kariérou v soutěžích
mužů všech úrovní, celkem jsem odřídil 717 utkání,“ usmívá
se sympatický čtyřicátník.

„Tato
sezóna
je
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Tomáš Los: „Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým“
15. TJ Valašské Meziříčí
16. FC Viktoria Otrokovice

16
16

4
2

2
6

10
8

24:33
23:27

14
12

(-10)
(-12)

Prostějov – Nastoupil do patnácti ze šestnácti podzimních duelů Určic v divizní „E“ skupině a s necelými dvanácti sty odehranými minutami se stal pátým
nejčastěji hrajícím členem kádru. Tomáš Los sice
jako útočník nastřádal pouze tři branky, podílel se ale
hned na tom historicky prvním určickém ve čtvrté nejvyšší soutěži. Po brankářově faulu na něj totiž tehdy
Martin Svozil proměnil penaltu a Určice tak vyhrály
1:0 nad Karvinou „B“. S hrou mužstva i svou vlastní
byl spokojen, soutěž je ale natolik vyrovnaná, že nabádá k plnému nasazení i ve zbytku ročníku.
Jiří Možný
Čtvrté místo, pět bodů na
první místo, jak hodnotíte
podzimní část?
„Panuje maximální spokojenost, jak s předvedenou hrou,
tak s umístěním. Před sezonou
by nás ani největší optimista
nepasoval do role, kde se momentálně nacházíme. Za výkony
jsme zaslouženě tam, kde jsme.
Měl jsem trochu obavy, když
jsem viděl los. 'Béčko' Karviné
doma, Mohelnice venku, Havířov doma. Dokázali jsme z toho
ale vytěžit sedm bodů a dodalo
nám to hodně sebevědomí. Dokázali jsme si, že můžeme hrát
s každým.“
Jak dlouho vám trvalo,
než jste se aklimatizovali
v soutěži?

První zápas s Karvinou nám hodně
ukázal, o čem ta soutěž je. O rychlosti, agresivitě, musí se míč hned
dávat od nohy, je na vše méně
času. Karviná nás nakopla a hned
v následujícím zápase v Mohelnici
jsme věděli, co a jak.“
Hned poté přišla drtivá
výhra nad vedoucím Havířovem, na dlouho jediná ztráta
tohoto týmu...
„Když se podíváme na tabulku, divize je hodně vyrovnaná. Vedou, ale
co jsme předvedli za výkon u nás, to
byla extratřída. Dominovali jsme ve
všech směrech a zápas jsme zvládli
jak po taktické, tak po herní stránce
a hlavně jsme soupeři nedovolili
vůbec nic.“
Byly pro vás soupeři zcela
neznámí?
„Asi před čtyřmi roky jsem ostravskou divizi hrál, takže jsem

věděl, kdo nás zhruba čeká. Kádry jsou ale obměněné a jsou
tam nové mančafty – 'béčka' Opavy, Karviné. Za mě tam bylo čtyři
pět mančaftů, které byly na čele,
a nečekal jsem, že to bude tak
vyrovnané. Nacházíme se sice na
čtvrté příčce, ale třikrát prohrajeme
a můžeme hrát o záchranu. Je tam
hrozně malý bodový rozdíl.“
Chyběl jste pouze v utkání s
Otrokovicemi, jak jste viděl
vlastní výkony?
„Se svými výkony jsem maximálně spokojen. S výjimkou dvou zápasů, které se mi nepodařily. Jsem
k sobě hodně kritický a vím, kdy
hraju dobře a kdy špatně.“
Jako útočník jste vstřelil
tři branky, není to trochu
málo?
„Čekal jsem tuto otázku. Byl
jsem posunutý do útoku, čekaly
se ode mě góly a góly přijít měly.
Je to jen o hlavě. Do šancí jsem
se dostával, a kdybych je z poloviny dával, tak jsem po podzimu
možná i nejlepším střelcem divize (úsměv). Důležité ale je, že se
do šancí dostávám, horší by bylo,
kdybych se do nich nedostával.“
Takže vám vyhovuje spíše
pozice podhrotového hráče?
„De facto ho hraji. Jsem braný
jako útočník, ale hraji spíše volného hráče. Vždy jsem hrával střední zálohu, nemáme ale v mužstvu
útočníky a já jsem to dříve hrával.

Věděl jsem tedy, do čeho jdu.
Nejsem ale klasický hroťák, co
jde do hlavičkových soubojů, ale
raději jdu do kombinace.“
V létě přišli noví hráči, jak
dlouho trvalo, než jste se sžili?
Trenér nám řekl, co od nás bude
požadovat, a aklimatizace trvala
minimální dobu. I kluci to zvládli
a předváděli to, co se od nich očekávalo. V Určicích budu již desátým rokem a parta je tam skvělá. Je
to o tom, aby starší dokázali ukočírovat ty mladší a řekli jim, jak to
tam funguje. Důležité je, že to klape a mladí si dají říct. Důležité teď
bude nahradit ty, kteří odcházejí.“
Daří se vám vyšší soutěž
úspěšně skloubit s prací?
„Na divizi je potřeba trénovat
daleko více a zejména aby účast
byla vysoká a trénink za něco
stál. Chodili jsme v maximálním
počtu, málokomu se to někdy
dorazit. Trenér chtěl sice trénovat
čtyřikrát týdně, ale my zkušenější
jsme mu před sezonou řekli, že
bohatě bude stačit třikrát, když
účast bude. Každý ví, že fotbal
nás neživí, a když se někdo omluví kvůli práci, tak se to bere.“
Zůstáváte v kádru i pro
zbytek sezony?
„Zatím nemám důvod odcházet.
Jsem hráčem Určic a žádné nabídky nejsou. I kdyby přišly, tak
nemám důvod jít někam výš, už
mi bude třicet.

U příležitosti významného životního jubilea 70 let poskytl Večerníku
exkluzivní rozhovor dlouholetý ligový rozhodčí a stále ještě delegát

Prostějov - Jednou z osobností, která má co říct
k prostějovskému fotbalu, je bezesporu Ludvík
Nevrlý, který se v tomto prostředí pohybuje bezmála půl století. Využili jsme proto příležitosti, kdy tento
bývalý rozhodčí a později svazový delegát oslavil
významné životní jubileum, abychom společně
zavzpomínali nejen na jeho začátky fotbalového
činovníka, ale zároveň se dotkli některých aktuálních témat, která jsou k vidění na současných fotbalových stadionech. Doba se sice vyvíjí kupředu,
ale vztahy mezi hráči, rozhodčími a diváky zůstávají
vesměs stejné. A právě životní zkušenosti a moudrý
nadhled Ludvíka Nevrlého dokáže nastavit tomuto
specifickému společenství zajímavé zrcadlo...
Chyběla efektivita. Tomás Los sice tímto průnikem pomohl k první brance Určic, v koncovce se mu ale
moc nedařilo.
Udržujete se teď přes zimu
v kondici třeba sálovkou?
„Ano, ještě hrajeme i zimní ligu
v Olomouci a začal jsem chodit
do posilovny. Vím, co potřebuji,
dal jsem si jen po sezoně dva týdny klid, jinak se udržuji v tempu.
Jsem zastáncem toho být na zimní přípravu dopředu připraven
a v lednu začnu i běhat.“
Co tedy očekáváte od jarní
části?
„Důležité bude neusnout na vavřínech, je to jen podzim. Takže

dobře potrénovat a připravit se na
jaro. I soupeři vědí, co od nás mohou očekávat, do teď nás moc neznali. Zaměří se na nás daleko víc
a nebudou nás podceňovat.“
Zbýval vám čas i na návštěvu jiných fotbalových
zápasů?
„Když mám volno, víkend prožívám fotbalově. Nejen náš zápas,
ale i Kralice, Hněvotín. A pocházím z Lutína, takže když mám
čas, jedu i s lutínskýma klukama
ven.“

V minulé sezoně jste
krajskému přeboru kralovali vy, koho byste si přál
nyní jako divizního nováčka?
„První jméno pro mě už před
sezonou byly Kozlovice, ty se
rok co rok pohybovaly v horní
pětce. Někteří tam viděli Nové
Sady, ty jsem tipoval do třetího
místa. Myslím si, že to zvládnou
Kozlovice, pro areál, co tam
mají, pro to, jak stále hrají na
špici kraje. Určitě si to bezesporu zaslouží.“

Tomáš Kaláb
Jak dlouho působíte ve
funkci delegáta profesionálních soutěží?
„S fotbalem jsem sžitý už od
roku 1966, kdy jsem začal řídit
utkání ve funkci rozhodčího.
V této funkci jsem se dostal
na úroveň Fotbalové národní
ligy, což dnes představuje stejnou soutěž. Po reorganizaci
v roce 1983 jsem ukončil aktivní
činnost a roku 1985 začal působit
ve funkci delegáta. Začínal jsem
v krajských soutěžích, postupně

jsem se propracoval až na úroveň
profesionálních soutěží. Tam
působím od roku 1993. Tato
funkce je omezena věkem, proto
j pro
p mne tato sezóna poslední.“
je
Kolik utkání jste ve
funkci delegáta absolvoval?
Za celou dobu mého působení
v profesionálních soutěžích první
a druhé ligy jsem byl delegován
na asi pětistovku utkání. Teď
v podzimní části jsem byl deg
legován
třináctkrát.“
Který ze zápasů byl pro
vás nejzajímavější a proč?

„Zajímavých utkání v mé kariéře
bylo samozřejmě hodně. Z poslední doby mi utkvělo v paměti
utkání Liberec - Sparta před
třemi lety,
y, kdy
y oběma mužstvům
společně
p lečně s Plzní šlo o titul.“
Jak hodnotíte úroveň
ligových rozhodčích?
„Podle
odle mého názoru nejsou
našii rozhodčí o nic horší než ti
zahraniční.
raniční. Ve všech národních
utěžích někdy udělají chybu,
soutěžích
ale mám pocit, že zejména u nás
om široká veřejnost vidí úmysl.
v tom
edu jen jeden z příkladů, kdy
Uvedu
v německé lize uznal rozhodčí,
rý je mimochodem ve výběru
který
na mistrovství světa branku, jenž
šla boční sítí. Rozhodčí při disprošla
zi po utkání ve studiu své pokuzi
ybení zdůvodnil slovy: ´dle
chybení
kce hráčů mi vůbec
reakce
přišlo, že míč
nepřišlo,
ustil hrací plochu
opustil
mo branku“.
mimo
řejnost mu
Veřejnost
dalaa za pravdu, že se

jednalo o složitou situaci. Náš
nejlepší rozhodčí řídil utkání
Ligy mistrů a na druhý den,
místo toho, abychom byli hrdí,
y sporné
p
se v mediích rozebíraly
momenty. Za celou svou kariéru

Pavel Peřina, loni postoupil
Honza Machálek a nováčkem
je nyní Petr Antoníček. Poslední dva jmenovaní dostávají
příležitost ve Fotbalové národní lize jako asistenti a vedou si
dobře. Podle mého názoru jejich
čas určitě teprve přijde. Výkonnost Pavla Peřiny je minimálně
v posledních třech sezónách na
vysoké úrovni, což můžeme
vidět zvlášť v televizních přenosech, kde technika přesně
ukáže správnost rozhodnutí
asistenta. S naprostým klidem
můžu říct, že jsem nezaznamenal závažnější pochybení
v jeho rozhodování. Svým
přístupem k plnění povinností a k přípravě na utkání je
příkladem pro všechny mladé rozhodčí. Své zkušenosti
přenáší na nové rozhodčí nejen
na Prostějovsku, kde se účastní
j
je
jejich
pravidelných seminářů,
aale
al
l i jinde po celé Moravě.
věřím, že si dokáže
e
„Za celou svou kariéru jsem nezaznamenal PPevně
vvychovat
y
za sebe důstojného
v tisku reakci na dobře odřízené utkání
nnástupce. Závěrem bych chtěl
ná
o
popřát
všem prostějovským
ze strany rozhodčích. Spíš se vyhledávají ty pro
rozhodčím hodně úspěchů
špatné výkony a spojují se s úmyslem...“ a hlavně štěstí, které při této
profesi potřebují. A nejen
Dlouholetý delegát a bývalý sudí LUDVÍK NEVRLÝ pr
čt
čtenářům Večerníku pak hodně
o nevraživém prostředí v Česku směrem k rozhodčím zd
zzdraví do nového roku 2014.“

jsem nezaznamenal v tisku reakci na dobře odřízené utkání
ze strany rozhodčích. Spíš se
vyhledávají ty špatné výkony
p j j se s úmyslem...“
y
a spojují
Jak vnímáte ze své
funkce chování diváků
na stadionech?
„V první řadě se mi nelíbí vulgarity, kterými jsou na našich stadionech častováni nejen hráči, ale
i rozhodčí a funkcionáři, kteří jsou
aktéry utkání. K dobré atmosféře na stadionu bezesporu patří
chorály a chorea fanoušků, které
ve většině případů mají nápad.
Co ale na stadion nepatří, je pyrotechnika ve větším množství
a vzájemné napadání vlajkonošů.
Zbytečně se tím ničí stadiony a kluby to stojí nemalé peníze na pokutách i opravách stadionů.

Chtěl bych zmínit několik
klubů, jejichž diváci se chovají nevyváženě, přičemž záleží na
tom, jsou-li na svém či soupeřově
stadionu. Třeba Baník Ostrava
- doma výborné chorály, povzbuz
zování,
ale venku neustále fanoušci
v
vyhledávají
konflikty. Sparťanští
f
fandové
jsou na tom podobně.
N
Například
v Ostravě si ve svém
s
sektoru
vyvěsili transparent „My
j
jsme
ta sparťanská zvěř“ a podle
ttoho se také chovali. Příznivci
S
Slovácka naproti tomu dokáží
uudělat dobrou kulisu utkání a je jim
jjedno, jestli se hraje doma nebo na
ssoupeřově hřišti. Zmiňuji tady jen
nněkteré příklady z mnoha.“
Jak byste hodnotil ze
svého pohledu výkonnost
prostějovských arbitrů
n
v profesionálních soutěžích?
„„Máme tam zařazeny tři rozhhodčí. Nejdéle v nich působí
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Konicko Kralicko Určicko Plumlovsko Prostějovsko

Fotbalové ohlédnutí

Fotbalový podzim před více než měsícem uzavřel svou misi a hráči, trenéři, funkcionáři i diváci
tak mají před sebou osmnácti- i dvacetitýdenní
pauzu, než se okresní, krajské či v případě Určic
a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové soutěže
opět rozjedou. Tento čas si mohou vyplnit například čtením Večerníku. Po úvodním ohlédnutí za
mužskými i mládežnickými soutěžemi, hodnocení podzimu kosteleckých fotbalistek a vložené
příloze věnované 1.SK Prostějov dostaly před
Vánocemi prostor Určice. Tamější TJ Sokol prožil úspěšný podzim a po první divizní půl sezoně
v historii oddílu patří mezi nejlepší celky. Před
dvěma týdny tak úvodních šestnáct kol zhodnotili předseda klubu Květoslav Petružela a trenér
Evžen Kučera, pohled hráčů nyní reprezentují Ivo
Zbožínek a Tomáš Los. První z nich doplnil kádr
až v létě po postupu z krajského přeboru, druhý
jmenovaný naopak patří již řadu let k nepostradatelným členům kádru a i letos na podzim patřil mezi hráče, kteří toho v určickém dresu strávili
na hrací ploše nejvíc. Za dva týdny se dostane
i na 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 a foto: Jiří Možný
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE SKUPINA „E“

PODZIMNÍ TABULKA po 16 odehraných kolech
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12. Lokomotiva Petrovice
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4

6

6

23:21

18

(-6)

13. FK SAN-JV Šumperk

16

4

6

6

18:28

18
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14. FC Elseremo Brumov

16

4

5

7

18:31

17

(-7)


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

Mužstvo
MFK Havířov
FC TVD Slavičín
SFC Opava „B“
TJ Sokol Určice
FK Real Lískovec
FK Nový Jičín
FK Mohelnice
MFK OKD Karviná „B“
FC MSA Dolní Benešov
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov

608 706 148

sport @ vecernikpv.cz
sport@

a další...

Sumář podzimní části
sezony 2013 - 2014
vyzpovídali jsme osobnosti...

www.vecernikpv.cz

Pilíře určické sestavy zhodnotily úspěšnou půli sezóny

Exkluzivní rozhovor Večerníku s profesionálním sudím a sekretářem OFS Prostějov

„MUŽSTVO VYUŽILO EUFORIE PO POSTUPU Z KRAJE,“ PAVEL PEŘINA: „ROZHODČÍ MUSÍ BÝT OSOBNOSTÍ“
UŽÍVAL SI PODZIM V URČICÍCH IVO ZBOŽÍNEK
Prostějov – Dlouhých šestnáct
sezon strávil Ivo Zbožínek v nejvyšších dvou domácích soutěžích.
Prostějovský odchovanec nakoukl na konci minulého století v dresu Chmelu Blšany do Gambrinus
ligy a prvoligové zkušenosti sbíral
rovněž ve Slovácku, Drnovicích a
Zlíně. Před dvěma lety se vrátil
zpět do Prostějova a podílel se na
postupu tehdejšího 1.FK z divize
do Moravskoslezské fotbalové
ligy, v létě ovšem musel kádr
„eskáčka“ opustit.
Rozhodl se svých téměř dvě stě
centimetrů výšky přesunout do
nedalekých Určic a rozhodně
nelitoval. V premiérové divizní
půlsezoně tamějšího Sokola patřil
k nepostradatelným hráčům a i jeho
přičiněním se družstvo zařadilo do
absolutní špičky a přezimuje na
čtvrtém místě, hned za Havířovem,
Slavičínem a rezervou Opavy.
„Asi musí být spokojeni všichni.
Jsme divizní nováček, hrajeme to
poprvé. Já osobně jsem hrál divizi ve svých začátcích i nedávno
v Prostějově, některé soupeře jsem si
ještě pamatoval. Věděl jsem, co nás
čeká a dá se říct, že se to naplnilo.
Soutěž bude vyrovnaná, mužstvo
Určic ale využilo euforie po postupu
z kraje,“ soudí po úvodních šestnácti
kolech zkušený obránce, jenž odehrál všech 1440 minut.
Pochvaloval si, že do týmu zapadl úplně bez problémů, právě
fungující parta hrála velkou roli
na dosažených výsledcích. „Jsme
Prostějováci, takže jsme kluky
znali. Kabina fungovala neskutečně
a projevilo se to i na hřišti. Žádný
problém jsem nečekal a probíhalo
to v pohodě. Jsem tam nejstarší
a nejzkušenější a myslím si, že se na
mě takto dívají. Zapadl jsem mezi
ně úplně bez problému a cítím se
jako jeden z nich,“ sdělil.

fenziva se ukázala největší zbraní
Určic. „Góly jsme nedostávali,
ale nemyslím si, že bychom hráli
nějakého zanďoura. Hráli jsme dobrý fotbal, ale chyběl nám gólový
útočník, jinak by to skóre vypadalo
jinak a nikdo by se nepozastavoval
nad tím, že jsme málo gólů obdrželi,
ale spíše by hleděl, kolik jsme jich
dali,“ je přesvědčen Zbožínek.
Jak ale dodal, pouhých šestnáct
inkasovaných branek se neobjevilo
náhodou. „Měli jsme dobré oba
dva gólmany, kteří se pravidelně
střídali, a dařilo se jim. Obrana hrála
víceméně ve stejném složení, točili
jsme se tam v pěti lidech, takže jsme
si na sebe zvykli a klapalo to. V počtu obdržených branek můžeme být
absolutně spokojeni, produktivita
směrem dopředu mohla být větší,“
poukázal na jednadvacet úspěšných
střel.
Šestatřicetiletý zadák k tomu přispěl dvěma brankami, se svým
příspěvkem ale spokojen nebyl.
„Měl být vyšší, šancí jsem měl víc
než na dva góly. Mou hlavní prací
je, abychom góly nedostávali, ale
tím, že chodím na standardky a jaké
jsem měl šance, tak jsem minimálně
o dva góly mohl dát víc,“ ohlížel se
za absolvovanými duely.
Při několika trénincích si se svolením hlavního kouče Evžena
Kučery mohl vyzkoušet i roli
trenéra a uplatnit tak svou licenci
v praxi. „Nějaké trenéry jsem již za
svou kariéru zažil a mám zkušenosti
i z tohoto pohledu. Vždy nám trenér
řekl, co chce, abychom udělali,
a my jsme se dopředu připravili.
Byla to změna a myslím si, že to
kluky bavilo,“ vzpomínal na to s úsměvem.

Nepovedený poločas
nic neznamenal
V týmu se Zbožínek potkal

Chyběl jen gólový útočník také s hráči o patnáct a více let

mladšími, několik z nich s ním
Uprostřed obrany vytvořil zkušenou přišlo v létě na hostování z 1.SK
dvojici s dalším exligovým hráčem Prostějov. „Získávají zkušenosti.
Michalem Skopalíkem a právě de- Pro ně jen dobře, že tam byli,

Prostějov – Prostějovský sport má své nepochybné
„taháky“, počínaje tenisem před basketbal, volejbal,
hokej až k donedávna opomíjenému, ale v posledních letech také na slunce se deroucímu fotbalu.
Mezi zprávami o úspěších 1.SK Prostějov, Určic
a dalších regionálních klubů zapadá skutečnost, že
máme své zástupce také ve vrcholovém fotbale.
A to je určitě škoda. Proto jsme se s notesem a tužkou
v ruce vypravili za prvoligovým rozhodčím Pavlem
Peřinou, který si už ve svém oboru vychovává zdatné nástupce. O jeho pohledu na podzimní sezónu
v první a druhé lize, prostějovském fotbale i o všedních
radostech i starostech rozhodcovského řemesla vypovídají následující řádky exkluzivního interview...
Tomáš Kaláb

Dirigent. Ivo Zbožínek využil svých ligových zkušeností a pomohl Určicím k druhé nejlepší obraně divize.
navíc v mančaftu, kde se dařilo.
Myslím si, že je to posune a nikdo nelituje, že tam byl. Aleš Rus
z nich hrával nejvíc a dařilo se mu,
ale i David Pekař a Víťa Kopečný
mají vše před sebou. Pomohlo
jim to a budou se zlepšovat,“ vidí
v nich velký potenciál.
Radost mu dělal také fakt, že se
Určicím dařilo spoustu soupeřů
přehrávat a nespoléhaly se na
nějakou ojedinělou akci. „Byly
zápasy, kdy nám nevyšel jeden
poločas, ale vždy jsme se dokázali zvednout. Nikdo se nevyvaruje
výkyvů, ale nehráli jsme pouze na
brejk. Snažili jsme se držet balon
a udávat tempo hry, většinou se
nám to dařilo,“ poukázal.
Vydařenou výjimkou z porce
těsných výsledků se stalo jen
domácí střetnutí s Havířovem,
kdy nováček dokázal zdolat
současného lídra jasně 4:0.
„Byl to počátek soutěže, asi
třetí kolo. Trochu nás podcenili
a nám vyšel začátek, kdy jsme
za půl hodiny vedli 3:0 a už
jsme si to pohlídali. Z toho
pohledu, kde Havířov je teď,
to cenné je, ale tenkrát jsme to
tak nebrali,“ vrátil se k jedinému
utkání, v němž daly Určice více
než dvě branky.

Pár kilometrů jižně od Prostějova se
mu zalíbilo a nadchla ho atmosféra
uvnitř týmu i mezi diváky, přesto
pravděpodobně nebude v mužstvu pokračovat. „Vypadá to, že
si na stará kolena půjdu zahrát do
Rakouska. Ještě to není hotové, ale
měl bych tam jít na půl roku. Je to
celkem lukrativní nabídka a už v létě jsem s tím nějak koketoval. Nakonec jsem zvolil Určice, kde jsem
byl naprosto spokojen, teď se to ale
objevilo znovu a rozhodl jsem se to
zkusit,“ upozornil na svůj odchod
do čtvrté nejvyšší tamější soutěže.

S hráči bude i dál
aspoň trénovat
Současně s hráčským angažmá
v Rakousku by chtěl pokračovat
i ve své trenérské činnosti u výběru
U10 1.SK Prostějov, to ovšem jen
do léta. „S přípravkou dojedu sezonu, a protože nechci trénovat
svého syna, tak uvidím, jestli budu
trénovat jiný ročník nebo co bude.
Trénování mě celkem baví a udělal
jsem si 'A'-licenci, ale zatím nevím,
jestli budu pokračovat u mládeže,“
konstatoval.
A jak zatím hodnotí projev svého
syna, jenž se v mnoha směrech
potatil? „Je mi podobný, takže je

na svůj věk vysoký a nemá ještě
takovou koordinaci. V hlavě ale
fotbalové myšlení má a baví ho to,
což je nejdůležitější,“ podotkl.
Na krátké, ale úspěšné angažmá
v Určicích bude vzpomínat jen
v dobrém, nevyloučil ani, že by se
v dohledné době vrátil zpět. „Hodnotím to jen pozitivně, ani jsem
to tak krásné neočekával. Bylo
to velice příjemné. Také jsme se
domluvili, že bych mohl chodit dál
trénovat s klukama, vztahy máme
parádní,“ sdělil.
Přijde tak o zbylých čtrnáct divizních střetnutí, mimo jiné právě
na půdě vedoucího Havířova.
„Má krásný stadion, hraje se tam
skvěle. Na divizi je to úplně jinde,
takže se kluci mají na co těšit.
Teď jsme hráli třeba v Opavě na
hlavním stadionu. Já už jsem tam
hrál mockrát, pro kluky v Určicích
to ale byl zážitek,“ zmínil.
Co by tedy spoluhráčům a celému
oddílu popřál do zbytku sezony?
„Určicím přeji jenom to nejlepší.
Aby byli kluci zdraví, což je
nejdůležitější, a i když jaro bude
těžší než podzim, tak díky partě
v kabině, realizačnímu týmu, vedení i díky fanouškům to zvládnou
dobře,“ očekává Ivo Zbožínek optimistický scénář.

Kolik jste odmával zápasů během podzimní části
první a druhé ligy?
„Letos jsem byl nominován na
celkem čtrnáct utkání, z toho
osm v Gambrinus lize a šest ve
FNL.“
Který ze zápasů byl nejzajímavější a proč?
„Nejzajímavější byl asi prvoligový zápas Sparty s Teplicemi.
Před třináctým kolem podzimní části, v němž se oba soupeři
potkali, nepoznali ještě hořkost
porážky, a to jsme už psali počátek listopadu. K dobré úrovni
utkání přispěla i vysoká návštěva
- zápas vidělo šestnáct a půl tisíce
diváků! Na druhé místo pomyslného žebříčku bych zařadil utkání mistrovské Plzně se Slavií,
kde se očekával vzestup Slávie,
procházející na podzim svým
asi nejkrizovějším obdobím. Ta
v jedenáctém kole v Plzni určitě
nezklamala a vybojovala po dobrém výkonu bod. Oba soupeře
povzbuzovalo téměř jedenáct
tisíc diváků. Je smutným paradoxem, když na druhý den jedete
řídit utkání okresního přeboru do
Horního Štěpánova s diváckou
kulisou zhruba osmdesáti ukřičených a nesoudných lidí...“

Jaká je současná kvalita
druhé nejvyšší soutěže
FNL a jak na vás působí výkony
Frýdku-Místku po postupu
z MSFL?
„Oproti prvoligovým utkáním je
druhá liga obecně liga spíše bojovná soutěž, v níž může vyhrát každý
s každým. O tom se koneckonců
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mácího utkání s 1. SK Prostějov.
Ale zřejmě doplatil na slabší fyzickou připravenost a hlavně na zakončování brankových příležitostí.
Ze začátku se zdál být černým
koněm soutěže, ale postupem času
mu ubývaly síly a to se projevilo
na soudržnosti týmu, který se dle
mého názoru nesrovnal s vyvíjeý tlakem na jednotlivce.“
ným
Jak vidíte šance vize rozdělení Fotbalové národní
ligy na českou a moravskou část, jak ji propaguje nejen vedení 1. SK?
„O rozdělení FNL
na dvě národní ligy
- českou a moravskou, se hovoří
už delší dobu. Reálnější to vidím čím
dál víc hlavně z důvodu
ekonomiky v klubech
a v atraktivnosti soutěže, kdy by přibylo
více regionál-

jov z mého pohledu nemá. Nedisponuje takovým zázemím, které by
splňovalo požadavky nejvyšší soutěže,, zejména co se týče stadionu.“
Jak hodnotíte podzimní
vystoupení z hlediska vystoupení 1. SK Prostějov?
„Vstup do podzimní části se
„eskáčku“ nevydařil, zejména kvůli
zranění klíčových hráčů. Postupem
času trenéři optimalizovali sestavu
ý y se zlepšily.
p y Při návštěvě
a výkony
domácích utkání byla cítit větší
ssoudržnost
so
udržnost týmu a u některrých
rý
ch mladších hráčů šla
výkonnost nahoru. Zejména se mi líbily výkony
Pavla Hlocha, který po
boku zkušených spoluhráčů Hunala a Pavlíka
vyrostl v kvalitního hráče Moravskoslezské ligy.
Výkony 1. SK Prostějov
kolísají podle výkonnosti
zkušených hráčů, kteří jsou nedílnou

„Rozhodčí by měl být osobností
na hřišti a vůči kritice hráčů i diváků
musí být imunní. Za dobu, co se pohybuji
ve funkci rozhodčího, jsem přestal
na kritiku reagovat. Nemá to cenu “
Momentálně nejlepší sudí Pavel Peřina o tom,
jak vnímá agresivitu z hlediště či z laviček týmů
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Králové,
srovnat s bojovností klubů, na kterou nebyli z první ligy zvyklí. Postupem času se ale projevila kvalita
kádru a nyní Hradec Králové vede
tabulku FNL. Mile mne překvapilo mužstvo Táborska, které produkuje pohledný fotbal a vůdčí
osobností je středopolař Šimák.
Co se týká moravského nováčka
Frýdku-Místku, ten v MSFL předváděl dobrý fotbal. To jsem mohl
osobně posoudit při návštěvě do-
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nální, tím se klubům finančně ulehčí. Samozřejmě to přinese v začátku menší kvalitu soutěže, která, jak
pevně věřím, postupně opět vzroste. Pro 1.SK Prostějov by to byla
důstojná soutěž, jež by přilákala na
stadion Za Místním nádražím více
fanoušků. Nynější FNL není tak
divácky atraktivní, což se projevuje na návštěvnosti. Je zajímavá pro
kluby, které mají ambice postoupit
do první ligy, a to 1. SK Prostě-

čá týmu, a pokud nepodají
součástí
optimální výkon, projeví se to na
ý
výkonu
celého týmu.“
Zpět k vám osobně. Jak
moc se musí rozhodčí obrnit vůči kritice hráčů i diváků?
„Rozhodčí by měl být osobností
na hřišti a vůči kritice hráčů i diváků musí být imunní. Za dobu, co
se pohybuji ve funkci rozhodčího,
jsem přestal na kritiku reagovat.
Pro rozhodčího je na začátku těžké se s tím srovnat, zejména když

řídí utkání, kde hráči jsou o několik
let starší. V takovém případě mu
nezbývá, než udělovat místo domluvy více osobních trestů. Čím
déle pískáte, tím si více budujete
autoritu. V mých začátcích jsem
ji taky neměl. Pokud se někdo
rozhodne pro funkci rozhodčího,
musí s tímto jevem počítat a snažit
se co nejdříve přestat reagovat na
kritiku, hlavně ze strany diváků. Ta
přechází ve většině případů k vulgaritám a divákům je jedno, jestli
jjsou mezi nimi děti.
Je rozdíl v profesionalitě
chování mezi hráči z první ligy a nižších soutěží?
„Hráči v první lize mají nad sebou
hrozbu pokut, které vedení klubu
uděluje za nevhodné chování na
hřišti. Pravidelně se zúčastňuji
předsezónních školení fotbalových norem a pak na spoustu věcí
reaguji s nadhledem. Samozřejmě
nejsou všichni stejní a neubrání se
nevhodné kritice i za cenu pokut.
V nižších soutěžích se projevuje
neznalost fotbalových pravidel
. Zájem o zkvalitnění znalostí je
přes veškerou snahu řídících orgánů mizivý, především krajských
a okresních utkáních.“
Které pravidlo dělá hráčům a trenérům největší
potíže, případně chystá se v jejich výkladech nějaká změna?
„Hráčům i trenérům dělá nejvíce
problém hra rukou, kdy je někdy
problém posoudit, zda se jedná
o úmyslnou hru rukou, která je porušením pravidel. Nejhorší je, když
si bránící hráč sám nastřelí ruku,
v tom případě se nejedná o porušení
pravidel. Po úpravě pravidla o ofsajdu dochází někdy k nepochopení
rozhodnutí sudího. Hráči reagují
společně s trenéry podrážděně a přenášejí to i na diváky. Dnes se posuzuje hráč v ofsajdu, svádí-li souboj
o míč, nikoli že je v ofsajdové pozici. Ofsajdová pozice je rozestavení
hráčů na hrací ploše a samotná není
porušením pravidel. Pravidla se aktualizují každé dva roky. Pravidlová
komise se snaží pravidla přizpůso-

bovat stále novým trendům, zrychlování hry, aby padalo co nejvíce
branek. V Olomouckém Krajském
fotbalovém svazu mám na starosti školení fotbalových norem na
všech úrovních.“
Co všechno musí vlastně
udělat zájemce o funkci
rozhodčího?
„V první řadě se nesmí bát zeptat
buď na sekretariátu OFS Prostějov,
nebo prostřednictvím webu okresních rozhodčích na podmínky přijetí do kurzu. Okresní fotbalový svaz
před více než čtyřmi roky rozjel
projekt s oddílovými rozhodčími,
kde si nezávazně mohou zájemci
funkci rozhodčího vyzkoušet. Pokud je to bude bavit, nic nebrání
tomu, aby se přihlásili do kurzu.
Věková hranice není podmínkou.
Bývalí fotbalisté mohou být dobrými rozhodčími. Pokud by zájemce
uvažoval o postupu do vyšších soutěží, je samozřejmě důležitá fyzická
zdatnost i věková hranice. Trend
FIFA a UEFA je zabudovávat do
řad rozhodčích co nejmladší zájemce. Nyní působí v profesionálních
soutěžích rozhodčí, kterému je

čtyřiadvacet let. Jeho výkony jsou
p
přitom
na dobré úrovni.“
Jak se připravujete na
utkání první a druhé
ligy?
„Příprava na tato utkání je náročná
hlavně po fyzické stránce. Fotbal
je stále rychlejší a agresivnější.
Čím je rozhodčí starší, tím příprava víc bolí. V šestačtyřiceti letech
musíte přípravu přizpůsobit tělu,
které si samo řekne, kdy je přetíženo. Musím více dbát na regeneraci. Máme tréninkové plány, ze
kterých zasíláme výstupy pomocí
sportesteru kondičnímu trenérovi
FAČR pro rozhodčí. Vše se zaměřuje na dynamiku a rychlostní
vytrvalost. Dříve se více běhalo
vytrvalostně. Týdenní plán obnáší
minimálně čtyři tréninkové jednotky. Den před utkáním výklus,
který je naplánován i den po utkání. Každý třetí týden máme společné celodenní semináře v Praze
zaměřené na praktická cvičení na
hrací ploše. Závěrem bych chtěl
celé sportovní veřejnosti popřát
hodně úspěchů, nejen těch sportovních, a zdraví v novém roce.“

kdo je

pavel peřina
Je jedním z mála prostějovských
rozhodčích, který pravidelně píská
domácí profesionální soutěže. Sudím
je už od roku 1994 a v profesionálních
soutěžích působí dvanáct let. Zároveň
vypomáhá i při rozhodování okresních
soutěží. Kromě funkce rozhodčího vykonává od roku 2005
také funkci delegáta FAČR v krajských soutěžích, kde byl
delegován na sto padesát utkání. Má tedy za sebou bohatou fotbalovou kariéru, což nejlépe dokumentují statistiky:
za dvanáct let svého působení v profesionálních soutěžích
odřídil v první a druhé lize celkem 293 utkání, a to jak
v pozici hlavního arbitra, tak nyní v roli asistenta. V okresních
soutěžích pak odřídil dalších celkem 252 utkání. „Pokud
bych udělal průřez svou rozhodcovskou kariérou v soutěžích
mužů všech úrovní, celkem jsem odřídil 717 utkání,“ usmívá
se sympatický čtyřicátník.
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Tomáš Los: „Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým“
15. TJ Valašské Meziříčí
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Prostějov – Nastoupil do patnácti ze šestnácti podzimních duelů Určic v divizní „E“ skupině a s necelými dvanácti sty odehranými minutami se stal pátým
nejčastěji hrajícím členem kádru. Tomáš Los sice
jako útočník nastřádal pouze tři branky, podílel se ale
hned na tom historicky prvním určickém ve čtvrté nejvyšší soutěži. Po brankářově faulu na něj totiž tehdy
Martin Svozil proměnil penaltu a Určice tak vyhrály
1:0 nad Karvinou „B“. S hrou mužstva i svou vlastní
byl spokojen, soutěž je ale natolik vyrovnaná, že nabádá k plnému nasazení i ve zbytku ročníku.
Jiří Možný
Čtvrté místo, pět bodů na
první místo, jak hodnotíte
podzimní část?
„Panuje maximální spokojenost, jak s předvedenou hrou,
tak s umístěním. Před sezonou
by nás ani největší optimista
nepasoval do role, kde se momentálně nacházíme. Za výkony
jsme zaslouženě tam, kde jsme.
Měl jsem trochu obavy, když
jsem viděl los. 'Béčko' Karviné
doma, Mohelnice venku, Havířov doma. Dokázali jsme z toho
ale vytěžit sedm bodů a dodalo
nám to hodně sebevědomí. Dokázali jsme si, že můžeme hrát
s každým.“
Jak dlouho vám trvalo,
než jste se aklimatizovali
v soutěži?

První zápas s Karvinou nám hodně
ukázal, o čem ta soutěž je. O rychlosti, agresivitě, musí se míč hned
dávat od nohy, je na vše méně
času. Karviná nás nakopla a hned
v následujícím zápase v Mohelnici
jsme věděli, co a jak.“
Hned poté přišla drtivá
výhra nad vedoucím Havířovem, na dlouho jediná ztráta
tohoto týmu...
„Když se podíváme na tabulku, divize je hodně vyrovnaná. Vedou, ale
co jsme předvedli za výkon u nás, to
byla extratřída. Dominovali jsme ve
všech směrech a zápas jsme zvládli
jak po taktické, tak po herní stránce
a hlavně jsme soupeři nedovolili
vůbec nic.“
Byly pro vás soupeři zcela
neznámí?
„Asi před čtyřmi roky jsem ostravskou divizi hrál, takže jsem

věděl, kdo nás zhruba čeká. Kádry jsou ale obměněné a jsou
tam nové mančafty – 'béčka' Opavy, Karviné. Za mě tam bylo čtyři
pět mančaftů, které byly na čele,
a nečekal jsem, že to bude tak
vyrovnané. Nacházíme se sice na
čtvrté příčce, ale třikrát prohrajeme
a můžeme hrát o záchranu. Je tam
hrozně malý bodový rozdíl.“
Chyběl jste pouze v utkání s
Otrokovicemi, jak jste viděl
vlastní výkony?
„Se svými výkony jsem maximálně spokojen. S výjimkou dvou zápasů, které se mi nepodařily. Jsem
k sobě hodně kritický a vím, kdy
hraju dobře a kdy špatně.“
Jako útočník jste vstřelil
tři branky, není to trochu
málo?
„Čekal jsem tuto otázku. Byl
jsem posunutý do útoku, čekaly
se ode mě góly a góly přijít měly.
Je to jen o hlavě. Do šancí jsem
se dostával, a kdybych je z poloviny dával, tak jsem po podzimu
možná i nejlepším střelcem divize (úsměv). Důležité ale je, že se
do šancí dostávám, horší by bylo,
kdybych se do nich nedostával.“
Takže vám vyhovuje spíše
pozice podhrotového hráče?
„De facto ho hraji. Jsem braný
jako útočník, ale hraji spíše volného hráče. Vždy jsem hrával střední zálohu, nemáme ale v mužstvu
útočníky a já jsem to dříve hrával.

Věděl jsem tedy, do čeho jdu.
Nejsem ale klasický hroťák, co
jde do hlavičkových soubojů, ale
raději jdu do kombinace.“
V létě přišli noví hráči, jak
dlouho trvalo, než jste se sžili?
Trenér nám řekl, co od nás bude
požadovat, a aklimatizace trvala
minimální dobu. I kluci to zvládli
a předváděli to, co se od nich očekávalo. V Určicích budu již desátým rokem a parta je tam skvělá. Je
to o tom, aby starší dokázali ukočírovat ty mladší a řekli jim, jak to
tam funguje. Důležité je, že to klape a mladí si dají říct. Důležité teď
bude nahradit ty, kteří odcházejí.“
Daří se vám vyšší soutěž
úspěšně skloubit s prací?
„Na divizi je potřeba trénovat
daleko více a zejména aby účast
byla vysoká a trénink za něco
stál. Chodili jsme v maximálním
počtu, málokomu se to někdy
dorazit. Trenér chtěl sice trénovat
čtyřikrát týdně, ale my zkušenější
jsme mu před sezonou řekli, že
bohatě bude stačit třikrát, když
účast bude. Každý ví, že fotbal
nás neživí, a když se někdo omluví kvůli práci, tak se to bere.“
Zůstáváte v kádru i pro
zbytek sezony?
„Zatím nemám důvod odcházet.
Jsem hráčem Určic a žádné nabídky nejsou. I kdyby přišly, tak
nemám důvod jít někam výš, už
mi bude třicet.

U příležitosti významného životního jubilea 70 let poskytl Večerníku
exkluzivní rozhovor dlouholetý ligový rozhodčí a stále ještě delegát

Prostějov - Jednou z osobností, která má co říct
k prostějovskému fotbalu, je bezesporu Ludvík
Nevrlý, který se v tomto prostředí pohybuje bezmála půl století. Využili jsme proto příležitosti, kdy tento
bývalý rozhodčí a později svazový delegát oslavil
významné životní jubileum, abychom společně
zavzpomínali nejen na jeho začátky fotbalového
činovníka, ale zároveň se dotkli některých aktuálních témat, která jsou k vidění na současných fotbalových stadionech. Doba se sice vyvíjí kupředu,
ale vztahy mezi hráči, rozhodčími a diváky zůstávají
vesměs stejné. A právě životní zkušenosti a moudrý
nadhled Ludvíka Nevrlého dokáže nastavit tomuto
specifickému společenství zajímavé zrcadlo...
Chyběla efektivita. Tomás Los sice tímto průnikem pomohl k první brance Určic, v koncovce se mu ale
moc nedařilo.
Udržujete se teď přes zimu
v kondici třeba sálovkou?
„Ano, ještě hrajeme i zimní ligu
v Olomouci a začal jsem chodit
do posilovny. Vím, co potřebuji,
dal jsem si jen po sezoně dva týdny klid, jinak se udržuji v tempu.
Jsem zastáncem toho být na zimní přípravu dopředu připraven
a v lednu začnu i běhat.“
Co tedy očekáváte od jarní
části?
„Důležité bude neusnout na vavřínech, je to jen podzim. Takže

dobře potrénovat a připravit se na
jaro. I soupeři vědí, co od nás mohou očekávat, do teď nás moc neznali. Zaměří se na nás daleko víc
a nebudou nás podceňovat.“
Zbýval vám čas i na návštěvu jiných fotbalových
zápasů?
„Když mám volno, víkend prožívám fotbalově. Nejen náš zápas,
ale i Kralice, Hněvotín. A pocházím z Lutína, takže když mám
čas, jedu i s lutínskýma klukama
ven.“

V minulé sezoně jste
krajskému přeboru kralovali vy, koho byste si přál
nyní jako divizního nováčka?
„První jméno pro mě už před
sezonou byly Kozlovice, ty se
rok co rok pohybovaly v horní
pětce. Někteří tam viděli Nové
Sady, ty jsem tipoval do třetího
místa. Myslím si, že to zvládnou
Kozlovice, pro areál, co tam
mají, pro to, jak stále hrají na
špici kraje. Určitě si to bezesporu zaslouží.“

Tomáš Kaláb
Jak dlouho působíte ve
funkci delegáta profesionálních soutěží?
„S fotbalem jsem sžitý už od
roku 1966, kdy jsem začal řídit
utkání ve funkci rozhodčího.
V této funkci jsem se dostal
na úroveň Fotbalové národní
ligy, což dnes představuje stejnou soutěž. Po reorganizaci
v roce 1983 jsem ukončil aktivní
činnost a roku 1985 začal působit
ve funkci delegáta. Začínal jsem
v krajských soutěžích, postupně

jsem se propracoval až na úroveň
profesionálních soutěží. Tam
působím od roku 1993. Tato
funkce je omezena věkem, proto
j pro
p mne tato sezóna poslední.“
je
Kolik utkání jste ve
funkci delegáta absolvoval?
Za celou dobu mého působení
v profesionálních soutěžích první
a druhé ligy jsem byl delegován
na asi pětistovku utkání. Teď
v podzimní části jsem byl deg
legován
třináctkrát.“
Který ze zápasů byl pro
vás nejzajímavější a proč?

„Zajímavých utkání v mé kariéře
bylo samozřejmě hodně. Z poslední doby mi utkvělo v paměti
utkání Liberec - Sparta před
třemi lety,
y, kdy
y oběma mužstvům
společně
p lečně s Plzní šlo o titul.“
Jak hodnotíte úroveň
ligových rozhodčích?
„Podle
odle mého názoru nejsou
našii rozhodčí o nic horší než ti
zahraniční.
raniční. Ve všech národních
utěžích někdy udělají chybu,
soutěžích
ale mám pocit, že zejména u nás
om široká veřejnost vidí úmysl.
v tom
edu jen jeden z příkladů, kdy
Uvedu
v německé lize uznal rozhodčí,
rý je mimochodem ve výběru
který
na mistrovství světa branku, jenž
šla boční sítí. Rozhodčí při disprošla
zi po utkání ve studiu své pokuzi
ybení zdůvodnil slovy: ´dle
chybení
kce hráčů mi vůbec
reakce
přišlo, že míč
nepřišlo,
ustil hrací plochu
opustil
mo branku“.
mimo
řejnost mu
Veřejnost
dalaa za pravdu, že se

jednalo o složitou situaci. Náš
nejlepší rozhodčí řídil utkání
Ligy mistrů a na druhý den,
místo toho, abychom byli hrdí,
y sporné
p
se v mediích rozebíraly
momenty. Za celou svou kariéru

Pavel Peřina, loni postoupil
Honza Machálek a nováčkem
je nyní Petr Antoníček. Poslední dva jmenovaní dostávají
příležitost ve Fotbalové národní lize jako asistenti a vedou si
dobře. Podle mého názoru jejich
čas určitě teprve přijde. Výkonnost Pavla Peřiny je minimálně
v posledních třech sezónách na
vysoké úrovni, což můžeme
vidět zvlášť v televizních přenosech, kde technika přesně
ukáže správnost rozhodnutí
asistenta. S naprostým klidem
můžu říct, že jsem nezaznamenal závažnější pochybení
v jeho rozhodování. Svým
přístupem k plnění povinností a k přípravě na utkání je
příkladem pro všechny mladé rozhodčí. Své zkušenosti
přenáší na nové rozhodčí nejen
na Prostějovsku, kde se účastní
j
je
jejich
pravidelných seminářů,
aale
al
l i jinde po celé Moravě.
e
věřím, že si dokáže
„Za celou svou kariéru jsem nezaznamenal PPevně
vvychovat
y
za sebe důstojného
v tisku reakci na dobře odřízené utkání
nnástupce. Závěrem bych chtěl
ná
o
popřát
všem prostějovským
ze strany rozhodčích. Spíš se vyhledávají ty pro
rozhodčím hodně úspěchů
špatné výkony a spojují se s úmyslem...“ a hlavně štěstí, které při této
profesi potřebují. A nejen
Dlouholetý delegát a bývalý sudí LUDVÍK NEVRLÝ pr
čt
čtenářům Večerníku pak hodně
o nevraživém prostředí v Česku směrem k rozhodčím zd
zzdraví do nového roku 2014.“

jsem nezaznamenal v tisku reakci na dobře odřízené utkání
ze strany rozhodčích. Spíš se
vyhledávají ty špatné výkony
p j j se s úmyslem...“
y
a spojují
Jak vnímáte ze své
funkce chování diváků
na stadionech?
„V první řadě se mi nelíbí vulgarity, kterými jsou na našich stadionech častováni nejen hráči, ale
i rozhodčí a funkcionáři, kteří jsou
aktéry utkání. K dobré atmosféře na stadionu bezesporu patří
chorály a chorea fanoušků, které
ve většině případů mají nápad.
Co ale na stadion nepatří, je pyrotechnika ve větším množství
a vzájemné napadání vlajkonošů.
Zbytečně se tím ničí stadiony a kluby to stojí nemalé peníze na pokutách i opravách stadionů.

Chtěl bych zmínit několik
klubů, jejichž diváci se chovají nevyváženě, přičemž záleží na
tom, jsou-li na svém či soupeřově
stadionu. Třeba Baník Ostrava
- doma výborné chorály, povzbuz
zování,
ale venku neustále fanoušci
v
vyhledávají
konflikty. Sparťanští
f
fandové
jsou na tom podobně.
N
Například
v Ostravě si ve svém
s
sektoru
vyvěsili transparent „My
j
jsme
ta sparťanská zvěř“ a podle
t
toho
se také chovali. Příznivci
Slovácka
naproti tomu dokáží
S
udělat
dobrou kulisu utkání a je jim
u
jedno,
jestli se hraje doma nebo na
j
s
soupeřově
hřišti. Zmiňuji tady jen
nněkteré příklady z mnoha.“
Jak byste hodnotil ze
svého pohledu výkonnost
n
prostějovských arbitrů
v profesionálních soutěžích?
„Máme
tam zařazeny tři roz„
h
hodčí.
Nejdéle v nich působí

Lední hokej

9
23:2

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK MÍSTEK

3:0

Hokejisté Prostějova po dvou výhrách a krátkém volnu pracovali na fyzičce

3:0

Branky a nahrávky: 13. Stejskal (Luňák), 16. Antončík (Černý), 18. Luňák (Stejskal,
Venkrbec), 25. Stejskal (Luňák, Polák), 37. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 40. Venkrbec (Duba), 45. Venkrbec (Luňák), 50. Antončík (Belay), 56. Indra (Coufal) – 8.
Kolařík, 11. Ivan (Samiec, Stránský). Vyloučení: 12:10, navíc Malý (PV) – Sluštík
a Krutil (FM) 2+2 minuty. Využití: 4:1. V oslabení: 1:0. Diváků: 976.

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

Kořínek, Knesl
Švaříček, Veselý

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

Sestava HC Frýdek-místek:
Kubáň – Gajda, Měkýš, Podešva, Ovšák, Čintala, Krutil, Ivan –
Kolařík, O. Sluštík, J. Sluštík, Samiec, Stránský, Gogolka, Kopun,
Hamhalter, Rykala, Fojtík. Trenér: Radim Nečas.

2
4

1:0

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. prosince 2013

HC SLEZAN OPAVA

0:3

Branky a nahrávky: 11. Baďura (Herman), 30. Mosler (Chalupa) – 22. Jurík
(Černý, Duba), 44. Luňák (Coufal), 54. Černý, 60. Coufal (Stejskal). Rozhodčí:
Z. Kubičík – V. Hanzlík, J. Štěpán. Vyloučení: 7:4 Venkrbec (PRO) 5 TM + do
konce utkání (hrubost), Polok (OPA) 5 TM + do konce utkání (nesportovní chování) . Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 821.

Sestava HC SLEZAN OPAVA:
Šafránek – Kysela, Vrabel, Tichý, Kukol, Pavelek, Mosler – Štindl,
Rousek, Měch, Herman, Vítek, Polok, Vlašánek, Wolf, Černý, Baďura,
Svoboda, Chalupa. Trenéři: Karel Suchánek a Josef Doboš.

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

Náskok prostějovských hokejistů na čele druhé hokejové ligy je od Vánoc již čtyřbodový. Zatímco před posledními dvěma duely tohoto kalendářního roku na tom ještě
byli Jestřábi a Poruba naprosto stejně, teď vypadá situace rapidně jinak. Slezané totiž nejprve nestačili doma na
Hodonín, v pátek 20. prosince pak zvítězili v Přerově až
na samostatné nájezdy. Naopak hráči Prostějova byli
v obou svých zápasech stoprocentní, po Frýdku-Místku
zdolali také Opavu a z prvního místa tak půjdou minimálně do úvodních dvou střetnutí roku 2014.

poté se realizační tým rozhodl stáhnout hru na tři pětky. „Michal s námi
trénuje, ale do zápasu naskočí asi
až v půlce ledna. Bruslí, střílí, ale
na kontaktní hokej u mantinelu to
stále není a nechceme nic uspěchat.
Robert pak stále čeká na verdikt
z Prahy, ve Valašském Meziříčí totiž
dostal trest ve hře,“ shrnul Zachar
důvody tolika ztrát v zadních řadách.
Čtyřiadvacetiletého nejproduktivnějšího obránce mužstva se ale zastal, v celé situaci je podle kouče nezůstanou první,“ těší kouče Jestřá- vinně a tak vysoký trest si nezaslouProstějov/jim
bů Petra Zachara mírné odpoutání žil. „Bohužel to pískají rozhodčí, co
„Sareza měla sérii těžkých utkání se od největšího konkurenta.
na to nestačí. Byl to stejný člověk
a nezvládla ji. My teď máme ještě V posledním utkání proti Opavě se jako při zápase ve Vsetíně, kdy nám
tři jednodušší soupeře, pak nás to musel obejít bez obránce Jana Ve- zranili Luňáka, Dubu i Nedbálka.
ale čeká taky, když máme Techni- selého, jenž laboruje s palcem na Tehdy nikoho nepotrestal a teď to
ku, Sarezu, Hodonín a Přerov. Mu- ruce.Vinou absencí Nedbálka, Jed- taky nezvládl,“ vrátil se k dvojici
síme jít zápas od zápasu, ale kluci ličky a do konce sezony zraněného vypjatých duelů na Valašsku.
mohou být trochu klidnější, protože Kaluži tak první dvě třetiny hrálo Na ledě Slezanu navíc brzy přišel
i při jednom nepovedeném duelu mužstvo pouze na sedm beků, i o Matouše Venkrbce, jenž musel

již v první třetině do kabin. „Byla
to nepřehledná situace před bránou.
Matouš zasáhl protihráče hokejkou
a objevila se krev v obličeji, tak dostal logicky pět minut. Vedli jsme si
ale dobře, bylo to velice vyrovnané a kontaktní. Podstatné bylo, že
jsme ustáli vyloučení a měli jsme
jen čtyři tresty,“ upozornil Zachar
na neobvykle nízký počet trestných
minut s tím, že Viktor Coufal se tak
velice brzy přesunul do první pětky
k Luňákovi se Stejskalem a ve čtvrté formaci alternoval vždy ten, kdo
zrovna dlouho nehrál.
A po zisku tří bodů a návratu na
Hanou se nejen hokejisté dočkali
krátkého, téměř týdenního volna.
„Zcela bez hokeje to ale nešlo.
Hraje se mistrovství světa dvacítek,
extraliga i Spengler Cup, odpočinul
jsem si však. V televizi a na lavičce
je to velký rozdíl, doma se můžete

natáhnout, nemusíte na nic reagovat a můžete vše hodnotit podle
sebe,“ užil si i zkušený prostějovský kouč relaxu.
O to tvrdší ale nastal návrat zpět do
reality, od středy do neděle totiž po
celé čtyři dny pracoval celý tým na
doplňování kondice. „Měli jsme
dvakrát denně tréninky a k tomu
navíc ještě posilovnu, takže jsme
vlastně trénovali třífázově. Teď
30. a 31. prosince mají hráči volno,
ale před tím si to odpracovali,“ prozradil Zachar.
V duelu s Orlovou tak podle něj při
pohledu na tabulku povinnost velí
vyhrát, částečně se ale může projevit únava z předchozího náročného
programu. „Věřím však, že bodový
rozdíl je natolik velký, že to prokážeme herně i výsledkově,“ přeje si
Petr Zachar před zápasovým vstupem do roku 2014.

Prostějov/jim - Předčasný dárek pod vánoční stromeček
naložil všem příznivcům prostějovského hokeje generální
manažer „A“- týmu Jestřábů
Jaroslav Luňák. Krátce před
Štědrým dnem se totiž definitivně novým kmenovým
hráčem Prostějova stal jeden
z nejproduktivnějších hráčů
celé druhé ligy a člen nejúdernější jestřábí formace Matouš
Venkrbec (na snímku). Navázal tak na Viktora Coufala
i Aleše Knesla, kteří na Hanou
přestoupili již v létě.
„Jak jsem již avizoval při mém
vstupu do prostějovského hokeje, mým cílem je koncepčně
postavit tým s extraligovou per-

spektivou. Přestup Matouše je
jedním z několika faktů, že to
myslíme vážně,“ okomentoval
Luňák pro klubový web změnu
Matoušova hostování z Olomouce v přestup.
Čtyřiadvacetiletý a téměř dva
metry vysoký útočník si v Prostějově rychle zvykl, někdejší mládežnický reprezentant
totiž za devětadvacet zápasů
stihl posbírat již třináct branek
a sedmadvacet nahrávek. V týmové produktivitě je tak hned
za svými parťáky z první lajny
Vladimírem Stejskalem a Lukášem Luňákem, bilance +35 při
účasti na ledě při vstřelených
a inkasovaných brankách je pak
dokonce nejlepší z celého kádru.

HOKEJOVÁ SOUTĚŽ POKRAČUJE

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

JESTŘÁBI TRÉNOVALI ČTYŘI DNY V KUSE TŘÍFÁZOVĚ,
OBRÁNCE JEDLIČKA STÁLE ČEKÁ NA TREST OD SVAZU

Kořínek, Knesl,
Švaříček

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Černý, Duba, J.Jurík
Kryl, Belay, Kučera
D.Jurík, Indra, Coufal.
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Večerník,
jakožto hlavní mediální partner klubu, pro vás ve spolupráci
s oddílem LHK Jestřábi Prostějov
před Vánocemi vyhlásil soutěž
o trojici lákavých cen. Počet branek v utkání mezi Jestřáby a Frýdkem-Místkem však neuhádl nikdo,
přičemž nejblíže k číslu jedenáct
byl se svým tipem 8:2 Roman Juráš a získává tak pro sebe třetí cenu
v podobě kšiltovky a čtvrtletního
předplatného Večerníku.
My ale pokračujeme dál, a to
až do soboty 4. ledna do 17.00
hodin, do kdy jsou však ve hře
ještě dvě ceny. Hlavní výhrou je
replika dresu, šála Jestřábů a roční předplatné Večerníku, druhý

vylosovaný získá šálu Jestřábů LIGY MEZI MUŽSTVY HC
a půlroční nejen hokejový servis ORLOVÁ A LHK JESTŘÁBI
v podobě předplatného Večerníku. PROSTĚJOV?
Své odpovědi či tipy zasílejte
Co je potřeba pro výhru vykonat? na e-mailovou adresu:
Nic složitého. Stačí mít dobrý SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
odhad a znát správnou odpo- s heslem „JESTŘÁBI“. Můvěď na níže položenou otázku, žete nám ale ovšem také vozaslat ji jakýmkoliv způsobem lat na známé telefonní číslo
do redakce PROSTĚJOV- 582 333 433, zasílat SMS zpráSKÉHO Večerníku a pak vu na mobil 608 960 042, příjen čekat, zda-li se právě na padně se dostavit osobně do
vás usměje štěstí při losování sídla redakce v Olomoucké
ulici. Na odpovědi čekáme v rez osudí...
dakci do PÁTKU 3. LEDNA 2014,
16.00 hodin. Dvojici výherců zveSOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK BRANEK PADNE řejníme v příštím vydání VečerníV SOBOTNÍM UTKÁNÍ 30. ku, které u svých prodejců najdete
KOLA DRUHÉ HOKEJOVÉ v pondělí 6. ledna.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
28. kolo: VHK Vsetín – HC Nový Jičín 2:3 po prodl. (1:1, 0:1, 1:0
- 0:1). Branky: 20. Kubo (Ševčík, Vítek), 46. Vítek (Tichý, Vrba F.) –
9. Uhlár (Kabeláč, Chvostek), 25. Lehečka (Kacíř, Kabeláč), 65. Horák
(Macháček). Diváci: 786 * HC Orlová – HC Slezan Opava 0:5 (0:3,
0:1, 0:1). Branky: 3. Baďura (Chalupa, Mosler), 8. Vrábel (Herman,
Chalupa), 10. Polok, 23. Chalupa (Vrabel), 48. Černý (Mosler, Kukol).
Diváci: 183 * LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 9:2 (3:2,
3:0, 3:0). Branky: 13. Stejskal (Luňák), 16. Antončík (Černý), 18. Luňák
(Stejskal, Venkrbec), 25. Stejskal (Luňák, Polák), 37. Stejskal (Luňák,
Venkrbec), 40. Venkrbec (Duba), 45. Venkrbec (Luňák), 50. Antončík
(Belay), 56. Indra (Coufal) – 8. Kolařík, 11. Ivan (Samiec, Stránský).
Diváci: 976 * HC LVI Břeclav – HC Bobři Valašské Meziříčí 3:2 po
sam. náj. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0). Branky: 14. Bolfík (Piskoř, Kučera), 50.
Piskoř (Šaur), rozh. náj. Šaur – 40. Pavlas (Heča), 53. Varga (Zábojník,
Heča). Diváci: 192 * VSK Technika Brno – HC ZUBR Přerov 2:3
(0:1, 1:1, 1:1). Branky: 33. Česnek (Fadrný, Bustin), 52. Benýšek (Jurča,
Látal) – 20. Sakrajda (Brančík), 38. Goiš (Osina), 52. Šťastný D. (Blinka).
Diváci: 288 * HC RT TORAX Poruba – SHK Hodonín 1:2 (0:0, 1:1,
0:1). Branky: 25. Prokop (Seidler, Vrána) – 34. Peš (Jurásek, Velechovský), 57. Pokorný (Miklík, Jurásek). Diváci: 271.
29. kolo: SHK Hodonín – HC Orlová 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Branky: 19.
Peš (Miklík, Velechovský), 30. Charvát (Špok), 51. Pokorný (Kříž, Charvát) – 58. Szajter (Matějíček, Hegegy). Diváci: 1021 * HC Nový Jičín
– VSK Technika Brno 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Branky: 40. Horák (Kacíř),
46. Kacíř (Lehečka) – 4. Benýšek (Látal, Havíř), 23. Čtvrtníček, 30. Jurča
(Látal, Odehnal), 32. Jurča (Benýšek, Havíř). Diváci: neuvedeno* HC
Bobři Valašské Meziříčí – VHK Vsetín 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). Branky:
10. Škutchan R. (Heča), 23. Martiník (Varga Mir.) – 8. Vítek (Hurtík,
Ševčík), 18. Hurtík (Vaněk), 30. Vaněk (Mikšovský). Diváci: neuvedeno
* HC Frýdek-Místek – HC Lvi Břeclav 6:1 (1:1, 2:0, 3:0). Branky: 12.
Gogolka (J.Sluštík, Kopún), 23. Franek (Ivan, Krutil), 37. Ivan (Samiec),
41. Franek (Stránský, Ivan), 46. Mach (O.Sluštík, Kolařík), 52. Gogolka
(Kopún) – 19. Blaha (Popolanský, Medřický). Diváci: 68 * HC ZUBR
Přerov – HC RT TORAX Poruba 3:4 s.n. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0) Branky:
24. Kolář (Brančík), 31. Málek, 49. Školoud (Šťastný D.) – 12. Kilnar,
26. Zachar (Kilnar), 43. Kilnar (Haas, Zachar), rozh. náj. Kilnar. Diváci:
1164 * HC Slezan Opava - LHK Jestřábi Prostějov 2:4 (1:0, 1:1, 0:3).
Branky: 11. Baďura (Herman), 30. Mosler (Chalupa) – 22. Jurík (Černý,
Duba), 44. Luňák (Coufal), 54. Černý, 60. Coufal (Stejskal). Diváci: 821.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 29. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

21
20
14
15
14
12
11
11
7
6
5
6

2
2
4
2
3
1
3
1
2
5
4
3

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

3
5
9
10
11
11
14
13
14
16
17
19

143:71
112:65
111:79
105:93
101:82
89:88
94:118
84:93
75:101
77:105
63:120
76:115

70
66
52
51
49
43
40
39
31
30
26
25

Kam příště....
30. kolo, sobota 4. ledna, 17:00 hodin: HC Orlová - LHK Jestřábi Prostějov, HC Lvi Břeclav - HC Slezan Opava, VHK Vsetín - HC Frýdek-Místek (17:30), VSK Technika Brno - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC
RT TORAX Poruba - HC Nový Jičín, SHK Hodonín - HC ZUBR Přerov

Prostějovský hokej svírají FINANČNÍ

TRABLE, „ÁČKO“ JE ALE V KLIDU
To by nebyl prostějovský hokej, aby se v kterékoliv sezóně neobjevily
nějaké potíže. Ty aktuální řeší vedení Jestřábů poté, co jim zastupitelé
města odmítli v úterý 17. prosince schválit žádost o mimořádnou finanční podporu ve výši 750 tisíc korun, o kterou zažádalo jak občanské
sdružení provozující mládežnické týmy, tak i „A“-mužstvo prostřednictvím s.r.o., jemuž velí Jaroslav Luňák. Jak se Večerník dozvěděl,
vedení LHK Jestřábi trápí nedostatek finanční hotovosti k provozování především v úseku mládežnického hokeje, druholigový tým mužů
je podle vyjádření Luňáka ekonomicky zajištěn. „O veřejné finanční
podpoře hokeji se budeme bavit až v lednu. Máme ale podmínku,
Jestřábi nám musejí vysvětlit v současnosti naprosto nepřehlednou
majetkovou strukturu a také udělat něco s dluhy,“ vzkázal za všechny
zastupitele primátor statutárního města Miroslav Pišťák.
dva miliony a osmsetpadesát tisíc koProstějov/mik, pk
run. Šlo o naprosto nejvyšší podporu
Prostějovský hokejový klub upo- mezi oddíly, které patří mezi takzvaně
zornil na své finanční těžkosti sám, prioritní sporty v Prostějově. Vždyť
když jak občanské sdružení LHK volejbalistky dostaly pouze polovinu
Jestřábi, tak i LHK Jestřábi s.r.o., této částky, basketbalisté dokonce
požádaly město o schválení mimo- třetinu a fotbalisté jen pětinu toho,
řádné veřejné finanční podpory ve co hokejisté,“ nastínila Hemerková
výši tři čtvrtě milionu korun. O této avšak s tím, že uvedené finanční prožádosti se vedly velmi živé disku- středky byly přísně vázány na úhradu
ze při jednání Zastupitelstva města nákladů spojených s pronájmem
Prostějova poté, co rada města tuto ledové plochy. „Kromě toho nás Jespodporu nedoporučila schválit. třábi ještě v polovině roku požádali o
„Když jsme v radě tuto žádost pro- mimořádnou podporu ve výši čtyř set
bírali, diskuze o ní byla velmi bo- tisíc korun a tu jsme jim také schválili.
hatá a chvílemi až bouřlivá. Shodli Dalšího tři čtvrtě milionu jsme nyní
jsme se nakonec na tom, že situace zamítli, protože situace v hokejovém
v prostějovském hokeji je bohužel klubu je naprosto nejasná, nevíme
dost nepřehledná. Až jeho zástupci ani, kdo vlastně prostějovský hokej
vysvětlí městu některé věci, rada vede. Navíc podle našich informací
deklarovala, že se k projednávání mají nyní Jestřábi i určité dluhy a
určitých problémů tohoto klubu nemyslím si, že bychom z rozpočtu
v lednu vrátí,“ vysvětlil zastupitelům města měli narovnat jejich zadlužeprimátor Miroslav Pišťák (ČSSD) nost,“ dodala náměstkyně primátora
důvod, proč radní nedoporučují ho- Hemerková. „Když jsem si přečetl
kejistům poslat mimořádnou pomoc informačně dietní zprávu z rady
ve formě 750 tisíc korun.
města o nedoporučení žádosti hokeKromě jedenácti radních se však jistů ke schválení, chtěl jsem se nyní
kriticky směrem k Jestřábům vy- zeptat na vysvětlení. Tímto ale bylo
slovili i ostatní zastupitelé. Nejprve řečeno vše, ani já bych pro vyplacení
ale náměstkyně primátora Ivana sedmisetpadesáti tisíc ruku rozhodně
Hemerková (ODS) přiblížila, ja- nezvedl,“ zareagoval zastupitel Josef
kým způsobem se už v roce 2013 Augustin (KSČM).
hokejistům pomohlo. „V únoru „O žádosti obou subjektů jsme také
roku 2013 město poskytlo oběma jednali ve sportovní komisi. Posubjektům dohromady částku ve výši zvali jsme pana Tomigu, aby nám

Byli zajedno. Na posledním jednání tohoto roku zastupitelé v úterý 17. prosince jednomyslně hlasovali pro neudělení mimořádné
finanční pomoci hokejovému klubu.
Foto: Michal Kadlec

„Jestřábům pomůžeme, až si vyřeší majetkovou strukturu
a dluhy,“ vzkazují zastupitelé města

žádost o podporu vysvětil, ale on se
nedostavil. Pak se v prostějovském
tisku začaly objevovat různé informace o tom, že do klubu vstoupili
další spolumajitelé a každý z nich
se ohání určitým procentem vlastnictví. Takže v tuto chvíli opravdu
není jasné, kdo vůbec prostějovský
hokej vede a kolik je v něm vůbec
majitelů. O zmatcích v tomto hokejovém klubu svědčí i to, že o peníze
požádaly dva subjekty,“ uvedl také
Aleš Matyášek (TOP09).
V tu chvíli se o slovo přihlásil také
radní a předseda sportovní komise
Pavel Smetana (ČSSD). „Také mě
samozřejmě zajímaly podrobnosti
a včera (v pondělí 16. prosince - pozn.
red.) jsem se krátce sešel jak s panem
Tomigou, tak panem Luňákem.
Snažili se mi každý zvlášť vysvětlit
tíživou situaci v klubu. Každopádně
o tom budeme i v budoucnu diskutovat, ale v tuto chvíli rozhodně ani já
nedoporučuji nějaké peníze pro hokej
schvalovat,“ řekl Pavel Smetana.
V závěru února roku 2014 budou zastupitelé jako každoročně
hlasovat o přidělování veřejných
finančních podpor všem sportovním oddílům v Prostějově.
O zhruba stejnou částku jako letos, tedy blížící se třem milionům
korun, mají zažádáno i hokejoví
Jestřábi. Ale i nad touto sumou nyní
visí otazníky. „Pochopitelně i před
únorovým hlasováním o rozdělení
finančních podpor prioritním i ostatním sportovním oddílům budeme
chtít po LHK Jestřábi Prostějov dostatečné vysvětlení majetkové struktury i záruky vedoucí k vyrovnání
dluhů,“ uvedl již exkluzivně pro Večerník primátor Miroslav Pišťák.
O reakci na celou situaci jsme pochopitelně požádali také předsedu

LHK Jestřábi Prostějov o.s. Michala Tomigu. Na otázky k předem
dohodnutému rozhovoru nám sice ve
svátečním čase do uzávěrky tohoto
vydání odpovědět nestihl, prostřednictvím SMS zpráv vesměs shrnul,
že o žádnou tragédii se nejedná.
„O mimořádnou veřejnou finanční
podporu jsem zažádal především
z důvodu, že pánové Zabloudil
a Radič nesplnili své finanční vklady
do klubu,“ objasnil zprvu své záměry Tomiga. Z konečného rozhodnutí
sice radost neměl, na druhou stranu
ani jej neprožíval nijak emočně. „Že
zastupitelstvo naši žádost zamítlo, to
je život. Radnice plní směrem k hokeji to, co slíbila a já věřím, že jakmile
představitelům magistrátu vysvětlím
i zdůvodním své kroky, které vedou
k vzestupu klubu, věřím, že příště
můžeme být úspěšnější,“ neháže
předseda LHK Jestřábi flintu do žita.
„Bez podpory města lze ale jen těžko
dosáhnout vytčených cílů, k nimž
jsme společně s panem Luňákem
tak slibně nakročili. Musíme zvětšit
objem tréninkových jednotek, nakoupit výstroj a výzbroj, zvětšují se

platby za dopravu. Proto jsem žádal
o mimořádnou pomoc. Pamatuji, že
v minulých letech poskytlo město
majitelům panu Bartoškovi, následně i panu Zabloudilovi příspěvek až
ve výši tří miliónů korun. Doufám,
že si po Novém roce sedneme ke
společnému stolu a najdeme cestu
ke zlepšení podmínek pro mládež.
Opakuji, že město Prostějov hokej
velmi výrazně podporuje, ale přece jen jsme, co se týče v porovnání
s jinými sporty, popelkami,“ dodal
Michal Tomiga. Finanční trable
oddílu komentovat příliš nechtěl.
„Neříkám, že peníze nepotřebujeme.
I z důvodu, že další členové vedení
občanského sdružení (Zabloudil, Radič) jen slibují, ale nepracují... Směrem k městu má ale náš klub po celé
čtyři roky mého fungování vše v pořádku. Většina zpráv, co kolují mezi
lidmi, jsou zaručenými informacemi,
co se nezakládají na pravdě,“ konstatoval roztrpčeně Tomiga.
Vše by tedy měla vyřešit vzájemná
schůzka představitelů LHK Jestřábi a města Prostějov. Věřme, že
dopadne ku prospěchu hokeje...

Jaroslav Luňák: „Rozhodnutí zastupitelstva chápu“
Prostějov/jim - S žádostí o mimořádnou finanční podporu se na
prostějovskou radnici obrátil vedle předsedy prostějovského hokejového klubu Michala Tomigy rovněž generální manažer jestřábího
„A“-týmu Jaroslav Luňák. Ani jeho snaha a dosavadní skvělé výsledky „áčka“ však zatím nepomohly a zastupitelé příspěvek neschválili.
„Teď nastal nešťastný čas pro udílení podpory, za vším stojí nevyjasněnosti
ohledně skutečných vztahů ve vedení oddílu. Co vím, tak se pánové Radič
se Zabloudilem stali členy občanského sdružení, pak už je ale na stadionu
nikdo neviděl,“ sdělil Večerníku Luňák krátce po hlasování zastupitelstva.
Na chod „A“-mužstva podle něj nastalá situace nebude mít žádný
vliv, finanční problematika se totiž vyvíjí podle plánu a peníze od
města měly být něčím navíc. „Kus práce jsme tu již odvedli a zkusili
jsme to. Město se k hokeji nestaví negativně a věřím, že po konsolidaci
uvnitř klubu a zprůhlednění uspějeme. Mělo by to tak být impulzem vše
co nejdříve vyřešit,“ reagoval na vše s porozuměním a bez emocí.

Lední hokej
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Prořídlý Frýdek knockoutovala první lajna Nový rok začnou Jestřábi u předposlední Orlové
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/jim - Pouze jednoho
brankáře a sedmnáct hráčů
do pole přivezl realizační tým
Frýdku-Místku k poslednímu předvánočnímu utkání
na prostějovském ledě. I takto
zdecimovaná sestava ovšem
nedarovala Jestřábům nic zadarmo a domácí hráči museli
otáčet překvapivý stav 0:2. To
se jim podařilo ještě do konce
první třetiny a v tempu tří gólů
na dvacet minut hry pokračovali i dál. Výsledek 10:1 z prvního vzájemného měření sil se
sice neopakoval, opět ale padlo
jedenáct branek - tentokrát
platilo skóre 9:2.
Necelý týden před Štědrým
dnem, konkrétně ve středu
18. prosince, dala spousta fanoušků přednost shánění všeho
potřebného pod stromeček a na
zimní stadion si našla cestu pouze necelá tisícovka diváků. A ti
museli být pohledem na úvodní
okamžiky duelu udiveni. Jestřábi sice tak, jak je jejich zvykem,
na svého soupeře vletěli, ovšem
góly padaly do opačné brány.
Hostům se podařilo ubránit
úvodní oslabení, když svého soupeře nepustili k žádné nebezpečné střele, a deset sekund před vypršením Kolibárova trestu dostali
puk za brankovou čáru poprvé.
Při první střele a dorážce sice ještě Kolařík na Kociána nevyzrál,
pak se však útočník Frýdku přece
jen dočkal. A neskrývanou radost
z přesného zakončení na lavičce
ještě doplnil slovy „trochu mi to
sjelo“.
Velice rychle mohl vyrovnat Kučera, ale proti jeho úniku včas
vyrazil gólman Kubáň a puk mu
při kličce vypíchl. Následoval naopak protiútok hostí a faul Coufala, čímž Slezané opět nepohrdli.
Na levý kruh před zcela odkrytou
polovinu brány dostal puk osamocený Ovšák, trestuhodně však
minul, leč hosty to mrzet nemuselo. Těsně po skončení přesilovky totiž úřadoval u brankoviště
Marek Ivan a v polovině jedenácté minuty pohodlně zavěsil - 0:2.

„Dopouštěli jsme se zbytečných faulů a hosté přesilovky hráli celkem
dobře. Měli šance, střelbu, díky tomu se dostali do tlaku a dali góly.
Pořád se opakuje naše nedisciplinovanost, fauly byly zcela zbytečně
v jejich pásmu. To je věc, kterou budeme muset okamžitě řešit. Na
vyhecování má zásluhu jejich způsob hry. Vždy si přidržovali, my se
s tím musíme vyrovnat. Pokud se nebudeme snažit uvolnit a dostat se
z hákování a budeme se věnovat jen kontaktním soubojům, tak to dopadne, jak ve Valmezu a do hokeje to bude mít daleko. Kluky musíme
před Opavou upozornit na dvě věci. Kdybychom zopakovali hru v
obraně jako dneska, tak tam můžeme mít velké problémy. A jednoznačně si dát pozor na jejich přesilovky, ty mohou být rozhodující. Pokud je ubráníme, máme tam šanci uspět.“

RADIM NEČAS – HC Frýdek-Místek:
„Úvod zápasu jsme měli velmi dobrý, podařilo se nám dát dva góly. Hráli
jsme to, co jsme trénovali a co jsme si zkoušeli před zápasem, bohužel jsme
se pak dopustili zbytečných faulů, čehož domácí využili. Ze čtyř přesilových her využili všechny čtyři a dostali se tím do vedení 4:2. Tehdy jsme
ještě měli dvě gólové šance, které jsme neproměnili, naopak nám pak soupeř odskočil o další góly a potom se už dostal do pohody a přestali jsme
stíhat. Přijeli jsme sem jen s jedním gólmanem, protože druhý nám ve tři
hodiny volal, že onemocněl.“

Až druhá
d há inkasovaná
i k
á branka
b k
Jestřáby probudila a k budíčku
jim pomohla i nedisciplinovanost hostujících hokejistů. Zvrat
ve vývoji započal při početní výhodě na počátku třinácté minuty
Vladimír Stejskal, když si po
Luňákově přihrávce vyjel z pravého rohu a poslal puk přesně
k bližší tyči – 1:2. Vyrovnání zařídil o tři minuty později opět při
hře pět na čtyři Šimon Antončík
– z mezikruží se nechytatelně
opřel do přihrávky od Michala
Černého.
Obrat z 0:2 na 3:2 mohl dokonat
Coufal při dorážce Luňákova pokusu, neuspěl však a podařilo se
to až v osmnácté minutě někdejšímu kapitánovi Jestřábů. Po přihrávce od dvojice Stejskal-Venkrbec to byl Lukáš Luňák, kdo
poslal domácí tým do vedení.
Prostějov již drama nepřipustil
a čtvrtý gól přidal hned zkraje
druhé části Stejskal. Stalo se tak
opět při přesilovce, když sám na
brankovišti úspěšně tečoval Polákovo nahození. A stejný hráč pak
úspěšnou dorážkou ze sedmatřicáté minuty zkompletoval hattrick, již počtvrté v zápase se tak
stalo v početní výhodě – 5:2.
Ještě před tím ukázal svůj přehled
Kumstát, když z vlastní modré viděl na druhé modré Dubu
a adresoval mu přesný pas, vše
ale úspěšně vyřešil brankář hostí.
A v oslabení se hnal do brejku
Luňák, jenže mu utekl puk a ne-

vystřelil.
ř lil Došlo
šl rovněž
ěž na malé
lé
jiskření, po němž rozhodčí rozdal
tři vyšší a jeden malý trest. S vývojem zápasu to ale nic neudělalo.
Před odchodem do kabin se pak
nádherným okamžikem prezentoval Matouš Venkrbec. Při oslabení
si vzal ve vlastní třetině volný puk,
projel po dálnici celé hřiště a vše
dokonal na jedničku provedeným
blafákem po kličkách tam, zpátky,
tam, kdy puk zasunul do brány
pod betonem - 6:2.
V posledních dvaceti minutách
přidali domácí další tři branky.
Po jasném, ale neodpískaném
ofsajdu dokončil akci Matouš
Venkrbec, jenž si sjel do správné
vzdálenosti a Kubáň byl bez šance - 7:2. Deset a půl minuty před
koncem ujížděli domácí dva na
jednoho a při ponechané výhodě
vybídl Belay ke skórování Antončíka, poslední trefy v utkání se
pak dočkal Marek Indra.
Hosté mohli několikrát svou ztrátu kosmeticky upravit, vždy se
jim ale do cesty postavil nepřekonatelný Kocián. Hned v jednačtyřicáté minutě si tak na něj nepřišel
Samiec, o chvíli později Rykala
a v předposlední minutě ani Ivan.
Hosté na sebe upozornili ještě
jednou, když Krutila u zadního
mantinelu zezadu krosčekoval
vlastní spoluhráč, to domácí hráči atakovali třetí desítku
v sezoně. Sice se jim to nakonec
nepodařilo, přesto to byla krásná
domácí rozlučka s rokem 2013.

Výhru v Opavě nenarušila ani ztráta Venkrbce
KAREL SUCHÁNEK – HC Slezan Opava:

Opava, Prostějov/jim - Tříbodovým ziskem se s kalendářním rokem 2013 rozloučili
prostějovští hokejisté. Na ledě
Opavy sice hned dvakrát museli dotahovat náskok soupeře
a ještě na počátku třetí třetiny
prohrávali 1:2, nedopustili však
stejné vyústění jako na počátku
října a hned třemi brankami dokázali skóre otočit.
Činila se jak pozměněná první
formace Stejskal-Luňák-Coufal, tak druhé útočné trio
Černý-Duba-Juraj Jurík.
Hostujícím Jestřábům patřil
samotný úvod, k čemuž jim pomohla i brzká početní výhoda.
Tu sice neproměnili ve vedoucí branku, ale i nadále byli
nebezpečnější, puk však jako
první rozvlnil síť v protější
brance. V jedenácté minutě se
totiž prosadil Pavel Baďura,
když úspěšně dorážel do odkryté brány - 1:0. A o další čtyři
minuty přišla pro Jestřáby další
rána. Matouš Venkrbec totiž za
svůj zákrok dostal trest na pět
minut a do konce utkání. Hosté
se tak museli dlouhé desítky
sekund bránit v oslabení, navíc
se jim rozpadla nejúdernější
řada. Tým Petra Zachara však
obtížnou situaci ustál a do
kabin odcházel pouze za jednogólového manka.
V úvodu druhé třetiny se domácí
dopustili hned tří přestupků
v rychlém sledu a jejich vedení
tak brzy vzalo za své. Hned první
z nich – Polokovo podražení
na konci jednadvacáté minuty
- dokázal lídr druhé ligy potrestat. Michal Černý našel zpoza
brány Juraje Juríka, jenž si věděl
rady - 1:1. Hned vzápětí pykal
za úmyslné posunutí brány gólman Šafránek a krátce nato dostal dvě minuty za sekání rovněž

„Bylo to velice kvalitní utkání, hrálo se nahoru-dolů. Prostějov měl
v první třetině bruslařsky navrch, což nám dělalo trochu problémy. Dostali
jsme se ale z toho a hlavně ve druhé třetině jsme předváděli nátlakový
hokej a kromě prvních dvou minut v této části hry jsme soupeře k ničemu
nepustili. Škoda, že jsme neodskočili, měli jsme hodně střel. Závěr zápasu
poté zcela nepochopitelně ovlivnili rozhodčí, kteří pustili čistý icing. Naši
hráči přestali hrát a dostali jsme gól. Poté jsme se vyfaulovali, neunesli to
a bylo po utkání. Čároví rozhodčí povolili tomu hlavnímu až příliš mnoho
chyb a byli hokeji na škodu.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Byl to vyrovnaný zápas s úrovní play off, nám nakonec přálo víc štěstí.
Kluci si dali pozor na vylučování a počkali si na šance, to také rozhodlo.
Se ziskem tří bodů a ve druhé polovině zápasu i s výkonem jsem spokojen. Těší nás samozřejmě i vedoucí příčka, je pěkné přečkat přelom
roku na vedoucí pozici. Pořád nás ale ještě čeká dost práce a cíl je daleko.
Budeme přes svátky dost trénovat, abychom nic nepodcenili.“

Kukol, třiačtyřicet sekund si tak
prostějovští hokejisté zahráli
proti třem. I Slezan však těžké
okamžiky přečkal a mohl se opět
dostat do drobného náskoku.
Nejprve se těsně před Kociánem
zjevil Polok a poté hrozil i Herman, v obou případech byl ale
vítězem hostující brankář.
To už neplatilo na přelomu
zápasu, když Patrik Mosler
dokázal propasírovat puk k tyči
a Opava opět vedla – 2:1. Poté
si navíc domácí zahráli dlouhé
čtyři minuty proti čtyřem, když
nejprve fauloval Kumstát a současně s jeho návratem na led
putoval na trestnou lavici Belay.
V početní výhodně se ale hráči
třetího týmu tabulky prosadit
nedokázali.
Zbytek druhé třetiny již příliš
vzruchu nenabídl, o to více se
toho ale událo v závěrečných
dvaceti minutách. Jestřábi opět
velice rychle srovnali, ve
čtyřiačtyřicáté minutě se to po
Coufalově přihrávce podařilo
Luňákovi – 2:2. Deset minut před
koncem mohl skóre překlopit na
hostující stranu Michal Černý,
při zakončení mu však scházely centimetry. Co mu ovšem
nevyšlo napoprvé, to se mu
podařilo při druhé příležitosti
o necelé čtyři minuty později.

A po jeho jubilejním desátém
zásahu v sezoně tak platil stav
2:3. Domácím tak zbývalo zhruba šest a půl minuty na vyrovnání
a zkusili to i bez brankáře. Jestřábi se ale poučili a nedopustili
opakování situace známé z několika předešlých zápasů, na prodloužení nedošlo. Zvrat totiž půl
minuty před koncem střelou do
prázdné brány dokonal Viktor
Coufal. Právě on nahradil v první
formaci Venkrbce a závěrečnou
brankou započal svou druhou desítku přesných zásahů.
Ondřej Kocián tak vychytal
své již třiadvacáté soutěžní
vítězství v prostějovském dresu a celý tým si polepšil na
rovných sedmdesát bodů.Avýsledek 2:4 plně ilustruje i celkový poměr vstřelených a inkasovaných branek Jestřábů,
i při bilanci 143:71 totiž platí
poměr dva ku jedné.
Opavané si naopak na třetí
příčce nepolepšili a Hodonín se
na ně po výhře nad Orlovou dotáhl na jediný bod, jen další dva
body zpátky je pátá Technika
Brno. To náskok vedoucího
Prostějova na třetí příčku je
již osmnáctibodový a kontakt tak drží díky nejlepší
defenzivě pouze Poruba, byť
i ta je již čtyři body zpět.

Prostějov/jim - V dosti odlišném
rozpoložení se před blížícím se
vzájemným duelem nacházejí
hokejisté Prostějova a Orlové.
Zatímco tým z Hané vede
celkovou tabulku a je první
rovněž v bilanci doma i venku,
Slezané jsou s pětadvaceti
body na předposledním místě
jen o skóre před Valašským
Meziříčím a na vlastním ledě
získali pouhých dvanáct bodů,
což je řadí na poslední pozici.
Jestřábi již sedmnáct utkání v řadě
bodovali a táhnou svou druhou
nejdelší vítěznou sérii v podobě
šesti plnohodnotných výher, to
Orlová poslední tři zápasy nebodovala a z posledních čtrnácti
duelů jen třikrát zvítězila – nad
Břeclaví, Vsetínem a FrýdkemMístkem, pokaždé však venku.

Jarní účastník krajského přeboru
posledních šest domácích střetnutí prohrál, naposledy proti
Opavě ani jednou neskóroval. Poslední úspěch jeho hráči pamatují
před svými fanoušky na počátku
listopadu proti Frýdku-Místku,
předtím dokázali doma zdolat už
jen Břeclav, Opavu a Valašské
Meziříčí.
Orlová se trápí v obraně i útoku, nejvíce to dokládají nedávná porážka 2:9 v Porubě i trochu starší výsledky 2:8 s Frýdkem-Místkem i Vsetínem, 2:7
od Prostějova, 3:7 od Nového
Jičína, 2:6 od Vsetína a Hodonína.
S Jestřáby se Slezané utkali zatím dvakrát. Při úvodní domácí
porážce 2:7 drželi díky dvěma
brankám Martina Piechy po

první třetině stav 2:2, v odvetě
na prostějovském ledě to
bylo mnohem větší drama.
Domácí sice rychle vedli 3:0
a na počátku druhé třetiny 4:1,
hostům se však v padesáté
minutě podařilo vyrovnat a zdálo se, že z minima šancí vytěží
bodový zisk.
O výhře lídra 5:4 tehdy rozhodla až branka Franka Kučery
přibližně minutu po srovnání na
4:4. To už v sestavě poražených
chyběl bývalý Jestřáb Piecha,
jeho novým útočištěm se totiž
stalo Halle ze třetí německé
ligy. Tam zatím kromě deseti
trestných minut stihl i jedenáct
gólových přihrávek, na první
vstřelenou branku však brzy
třiatřicetiletý forvard stále čeká.
Lídrem bodování je zatím na

straně Orlové Libor Pavliš,
útočník s extraligovými zkušenostmi společně s Václavem
Studeným jako jediný překonal
dvacetibodovou hranici. Právě
Studený je společně s Markem
Badžem nejlepším kanonýrem
mužstva, naopak obránci se
na střílených brankách dosud
příliš nepodíleli a dohromady
jich nevstřelili ani deset.
Jedničkou v bráně je David Iláš,
krom čistého konta proti Valmezu ale příliš radosti mít nemohl.
V devětadvaceti duelech inkasoval již víc než stokrát a jeho
průměr je výrazně nad tři a půl
obdržené branky.
Třetí vzájemné střetnutí začíná
v sobotu 4. ledna v 17.00 hodin, stejně jako první utkání se
uskuteční na ledě Orlové.

„S loňskou Karvinou bychom tu v klidu vyhráli,“ netajil
své dojmy zkušený útočník Frýdku-Místku Marek Ivan
Prostějov - V minulé sezoně se stal hlavním prostějovským katem a v každém utkání proti Jestřábům
o sobě dával podstatně vědět, v tomto ročníku se
ale karta obrátila. Marek Ivan musel změnit dres
a z Karviné si to zamířil do Frýdku-Místku, kde je
stejně jako v předešlém ročníku nejproduktivnějším hráčem týmu, proti Jestřábům však musel pětatřicetiletý útočník již podruhé skousnout drtivou
porážku. Po porážce 1:10 byl rodák z Uherského
Hradiště draftovaný v roce 1997 týmem St. Louis
Blues i u dalšího debaklu 2:9.
Jiří Možný
Brzy jste vedli 2:0. Co
způsobilo vaši tak vysokou porážku?
„Táhne se to tu už nějaký ten
pátek... Ohromná herní nedisciplinovanost, individuální chyby
hráčů, nedodržování základních
hokejových pravidel a toho, co si
řekneme v kabině. Z devíti gólů
sedm po našich individuálních
chybách a dva smolné, co byly
ofsajd.“
Mohlo to být dáno i mládím hráčů a úzkým kádrem?
„Někteří jsou možná nezkušení,
to je pravda. Dokonce jsme si
půjčili tři juniory, co s námi jeli
poprvé. Že jsou ale všichni mladí, to se jen zdá. Mají už šestadvacet let, ligu hrají už nějaký
pátek. Prvních čtrnáct minut
jsme pravidla dodržovali a vedli
jsme 2:0, pak jsme jim tři góly
darovali.“

Myslíte, že se vám v úvodu podařilo Prostějov
zaskočit?
„Ano, určitě si mysleli, že to bude
boj kočky s myší, jak to nakonec
dopadlo. Dodržovali jsme ale
herní disciplínu a těžko se prosazovali. Drželi jsme modrou,
z toho pramenily brejky a fauly
na nás, nám se podařilo je využít.
Kdybychom tu byli s loňskou
Karvinou, nebojím se říct, že
jsme v klidu 6:3 vyhráli. Je tu sice
výborný, ale mladý mančaft...
(úsměv)“
Na jaře jste zmiňoval
svou práci manažera
v Karviné, v čem nastal problém, že nakonec klub nedostal
licenci?
„V Karviné jsem zastával roli
sportovního manažera a plnil
jsem si ji dobře. Dotáhl jsem
tam spoustu kvalitních hráčů,
kteří s námi začali a absolvovali celou letní přípravu. Kvalitu
a jména jsem tam měl, i Vladimír

Stejskal byl hotový a měl být
u nás, měli přijít i další kvalitní hráči. Bohužel když nejsou peníze, tak
nejde hrát hokej. Karviné
byla
licence
odebrána po
totální chybě manažerů
a bez peněz
hokej

„Není to žádná komplikace. Poruba má
pěkný stánek, zázemí je tam výborné
výborné.
Je fakt, že někdy
musíme stěhova
stěhovat
bágly, protože
tam jsou nějaké
akce, můžeme
být ale rádi za to
to,
co máme.“

„Dotáhl jsem tam spoustu kvalitních hráčů,
kteří s námi začali a absolvovali celou letní
přípravu. Kvalitu a jména jsem tam měl,
i Stejskal byl hotový a měl být u nás...“
tahoun hokejového Frýdku-Místku MAREK IVAN
o své manažerské práci ještě v Karviné

hrát nejde, to bychom to v říjnu
ukončili a dopadlo by to ještě
hůř, liga by se dohrála v lichém
počtu. Asi to tak mělo být a už
bych se k tomu nechtěl vracet.“
Jak jste zatím ve Frýdku-Místku spokojen?
„Pozice se nějaká drží, ale trénuje
nás osm až deset lidí, což je abnormálně směšné. Kluci pracují
na kolotoč, někteří nechodí a
třeba dnes tu byli tři frajeři, co
již týden nebyli na ledě. Mají víc
utkání než tréninků, takhle hokej
ani na druholigové úrovni hrát
nejde!“
Domácí zápasy musíte
hrát v Porubě, jaká to je
komplikace?

Nyní se soustředíte čistě
na hraní hokeje?
„Ve Frýdku zastávám zatím jen
roli hráče, snažím se ale komunikovat s vedením a mám svou
hokejovou školu, takže jsem
u hokeje stále. Oba moji synové
hrají hokej, takže jsem od rána do
večera na zimáku, dokonce jsem
dostal nabídku trénovat druhou
ligu. Může se tak stát, že se objevím i na lavičce jednoho z druholigových týmů.“
Co by to znamenalo pro
vaši hráčskou kariéru?
„Že bych ji ukončil a věnoval se
jen trenéřině. Tato sviňárna na
Frýdek se mi ale nechce udělat.
Nabídka potěší, zatím ji ale dávám k ledu.“

Brankářská jednička Jestřábů přiznává, že východní skupina druhé ligy jej zaskočila

Ondřej Kocián: „Jsou v ní dobří a zkušení hráči“

Prostějov/jim - Na nedostatek práce si gólman Jestřábů Ondřej Kocián v zápase
proti Frýdku-Místku stěžovat nemohl. Přestože se měl
hned od úvodu na pozoru
a předvedl tradičně jistý výkon, již v jedenácté minutě
platil na výsledkové tabuli stav 0:2 a hostující hráči
dokázali hrozit i nadále. Na
dvaadvacetiletého sparťanského odchovance si už ale
nikdo nepřišel a jeho spoluhráčům se podařilo skóre
hned devíti přesnými zásahy
otočit.
„Docela jsem si zachytal. Dělali jsme špatné fauly v útočném pásmu a pouštěli jsme
je do přesilovek. Oni je umí
a hráli je velmi dobře. Stříleli
ze všech pozic, velmi dobře si
v zakončení vedli beci. Nestěžuji si, zachytal jsem si,“ ohlížel
se Kocián za šedesáti minutami

hry krátce po závěrečné siréně
a bezprostředně po děkovačce
spokojeným divákům.
Bilanci tří čistých kont tak proti
Slezanům nerozšířil, mnohem
důležitější pro něj ale bylo, že
se celý tým dokázal velice rychle vzpamatovat z nečekaně nepříznivého vývoje první třetiny
a nastal úspěšný obrat. „Věřil
jsem, že to otočíme. Oni na
nás jen tak vlétli, my jsme je
podcenili. Bylo to dáno zejména přesilovkami, které měli na
začátku. Nějaká střela ale létala
stále, takže jsem se nenudil,“
hodnotil.
O tom, co k velkolepému zvratu a druhé výrazné výhře nad
Frýdkem vedlo, měl od počátku
jasno. Základem byla drtivá síla
v útoku. „Měli jsme výborné
zakončení. To je naše devíza, že
z mála střel dokážeme dát hodně gólů. Napadalo nám to tam,“
chválil hráče před sebou.

A relativně spokojen byl i v defenzivní činnosti, vždyť duely
s Novým Jičínem, Valašským
Meziříčím a Frýdkem-Místkem
znamenaly pouze tři inkasované
branky. „Snad se naše obranná
hra zlepšuje. Jirka Vykoukal tu
s námi pracuje a vidím tu pokroky. Předešlé dva zápasy byly
perfektní, dneska už tam byly
nějaké chybičky, ale stále je to
dobré,“ porovnával.
S druhou ligou se zatím nejstarší z prostějovského brankářského tria setkal až do
této sezony pouze v Nymburku, po zhruba dvou třetinách
soutěže už ale může trochu
bilancovat. „Znal jsem jen skupinu v Čechách a tato mě trochu
překvapila. Jsou tu dobří a zkušení hráči, zachytám si tady,“
podotkl.
Krom domácího zápasu s Valašským Meziříčím nastoupil
do všech duelů Jestřábů od

Foto: lhkjestrabi.cz
první minuty, výraznější únavu
však zatím nepociťuje a pauzu
z vlastní iniciativy neplánuje.
„Ve druhé lize jsou dva zápasy týdně, což se dá vydržet.
Pro mě je lepší, že se udržuji
v zápasovém tempu, než kdybychom se střídali,“ zmínil
s tím, že na vánoční přestávku
a několik dní volna se ale rozhodně těšil.

Starší dorost bojuje o postup do extraligy

Prostějov/jim - Následujících
šestnáct kol rozhodne o tom,
kdo z šestice Třebíč, Opava,
Přerov, Havlíčkův Brod, Hodonín a Prostějov si zajistí
postup z C.E.B ligy staršího
dorostu do Rako extraligy.
Po základní části a úvodních
čtyřech duelech nadstavby
má k jedinému volnému místu nejblíže třebíčská Horácká
Slavia, hned trojice pronásledovatelů však ztrácí maximálně dva body. A ve hře jsou stále
i mladí Jestřábi, přestože jim
start výsledkově nevyšel.
Po úvodních osmnácti kolech
desetičlenné soutěže se Prostějovu podařilo mezi nejlepšími

se východní skupině a společně
s Přerovem, Opavou a Hodonínem se přesunul do jedné ze
dvou finálových skupin, kde tuto
čtveřici doplnila dvojice z Vysočiny hrající na úvod skupinu
Střed.
V nadstavbě to ale zatím tak
slavné není, Jestřábi totiž nejprve
podlehli 3:6 Třebíči, poté 1:6 Hodonínu, 3:4 na nájezdy v derby
Přerovu a 0:6 Opavě. V sobotu
4. ledna odpoledne pak zakončí
úvodní čtvrtinu druhé fáze soutěže, když na vlastním ledě přivítají dosud čtvrtý Havlíčkův Brod.
Do šestičlenné sestavy bojující
o postup do nejvyšší domácí
soutěže se naopak nepodařilo

proniknout prostějovským juniorům. Ti v úvodních osmnácti kolech sedmkrát vyhráli
v normální hrací době a jednou
za dva body, další tři body přidali
z neprohru po šedesáti minutách.
Šestadvacet bodů však nestačilo
na lepší než šestou pozici a tedy
bitvu o udržení.
V ní se juniorům zatím daří. Jednak se počítají výsledky ze základní části, jednak již v prosinci
dokázali junioři zdolat 4:1 Žďár
nad Sázavou a 3:1 Warrior Brno.
V tabulce jsou tak druzí jen bod
za Opavou, na poslední Brňany
mají k dobru již sedmnáct bodů.
Nejbližší tři zápasy se junioři
představí na soupeřově ledě, po

střetnutích v Opavě, Karviné
a Žďáru nad Sázavou, se ale opět
představí i na prostějovském
zimním stadionu, když v polovině ledna přivítají Opavu.
Podle postavení v tabulce je tak
na tom zatím nejlépe mladší
dorost Jestřábů, tomu patří po
osmnácti zápasech třetí místo ve dvanáctičlenné tabulce.
Více než šestatřicet bodů zatím
nasbírali jen hráči Poruby a společného týmu Kopřivnice a Rožnova pod Radhoštěm, zbytek je
již o jedenáct a víc bodů zpět. Poruba sice zatím ještě neztratila ani
bod a je na čele zcela nedostižná,
druhé místo je však vzdáleno jen
na dva body.

Basketbal

Orli sehráli včera vítěznou derniéru s rokem 2013 a ...

77 TUŘI SVITAVY
95 ORLI PROSTĚJOV

DO DALŠÍ FÁZE SOUTĚŽE JDOU S NOVÝM NÁZVEM!

Od pátku 27. prosince 2013 má ligové basketbalové „áčko“ opět nový název. Od včerejšího utkání
na svitavské půdě působí v Mattoni NBL tým Ariete
Prostějov. Změnu názvu v samém závěru roku
schválil ředitel nejvyšší soutěže soutěže Zdeněk
Ringsmuth. Mládežnické týmy budou i nadále působit pod hlavičkou Orli Prostějov.

poločas: 43:56
čtvrtiny: 16:35,27:21, 14:18, 20:21
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

38/23:50/27
4:9
32/19:22/14
24:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:26
23:26
6:14
19:16

Prostějov/lv

Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Holubek.
Diváci: Nehlášeno.

Sestava a body TUŘI SVITAVY:
Kyles David 28, Jelínek Jiří 14, Teplý Tomáš 11, Macela Tomáš 6, Harčár
Pavel 4, Kornowski Kenneth, Charles 4, Sedlák Jakub 4, Moravec Luboš 3,
Peterka Ondřej 3, Andres Petr 0

Sestava a body Prostějova:
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. prosince 2013
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Trenér: Zbyněk Choleva

Prášil Jaroslav

0

Nový titulární partner s klubem spolupracuje od začátku
ligového ročníku. V průběhu
posledních měsíců obě strany
zkoumaly možnosti, jak vzájemné vazby prohloubit. Ke
shodě došly v závěru roku.
„Společnost Ariete je naším
partnerem již od začátku sezony. Nově jsme se domluvili na
větší podpoře, která má pomoci zajistit chod profesionálního
týmu. Změna názvu se týká
pouze ligového výběru mužů,“

Na scénu přichází Ariete Prostějov

potvrdil zásadní změnu předseda klubu Ivan Pospíšil.
„Technicky to nebyl problém.
Podobným způsobem to funguje také v jiných klubech, kde
se sponzor prezentuje pouze
u prvního týmu. Třeba v Kolíně nebo Pardubicích,“ dodal
tiskový mluvčí prostějovského
basketbalu Michal Müller.
Firma z Mladé Boleslavi je po
Změna názvu. Prostějovští basketbalisté koncem roku 2013 v sespolečnosti Železárny-Annastavě změnu neudělali, za to název vzal za své.
Foto: Milan Fojt
hütte druhým největším podporovatelem mužského basketba- rozpočtu. „V dnešní době je těž- žíme, stejně jako prostějovské hodně pomáhají. Věřím, že jim
lu. Finanční částkou významně ké zajistit chod sportovního od- radnice a vedení Olomouckého to vrátíme našimi výsledky,“
pomohla naplnění klubového dílu. Proto si přízně parterů vá- kraje. Tyto instituce nám také uvedl Pospíšil.

koše Mattoni nbl v číslech:
20. kolo: Kolín - USK Praha 86:82 (20:20, 50:45, 67:65). Nejvíce bodů: Ličartovský
14, Machač 13, Horák a Lewis po 12, Field a Mitchell po 11, Zuzák 10 - Chán 22,
Mareš 14, Slavík a Votroubek po 12, Cvek 10. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa.
Fauly: 16:22. Trestné hody: 19/16 - 6/6. Trojky: 10:10 * Děčín - Ústí nad Labem
82:71 (23:19, 39:47, 62:60). Nejvíce bodů: Landa a Stria po 14, J. Houška 13, Bosák
11 - Šteffel 22, Mitchell 21, Lewis 14, Krakovič 10. Rozhodčí: Hruša, Baloun, Linhart.
Fauly: 22:27. Trestné hody: 24/19 - 17/14. Trojky: 7:3 * Opava - Svitavy 101:60
(24:10, 44:23, 71:39). Nejvíce bodů: Dokoupil 24, Gniadek 19, Blažek 17, Šiřina 14 Kornowski 13, Jelínek 12, Teplý 9. Rozhodčí: Kučera, Kapl, Remenec. Fauly: 18:27.
Trestné hody: 23/17 - 13/9. Trojky: 14:5 * Pardubice - Ostrava 84:74 (21:15, 45:34,
73:55). Nejvíce bodů: P. Bohačík 19, Muirhead a Nelson po 14, Čarnecký 11, Pospíšil
a Sanders po 10 - Folker 21, Číž 18, Willman 17. Rozhodčí: Lukeš, Kurz, Komprs.
Fauly: 23:23. Trestné hody: 19/16 - 25/13. Trojky: 6:7 * Jindřichův Hradec - Brno
85:97 (20:19, 42:45, 59:73). Nejvíce bodů: Rolls 21, Ringgold a Tracey po 20, Fröhde
9 - Zachrla 29, Bašta 18, Semerád 15, Geiger 14. Rozhodčí: Vondráček, Galajda, Kec.
Fauly: 29:22. Trestné hody: 25/13 - 34/27. Trojky: 4:8 * Nymburk - Prostějov 70:64
(předehráno).
21. kolo: Děčín - USK Praha 91:63 (26:18, 52:35, 73:46). Nejvíce bodů: J. Houška
19, Landa a Stria po 12, Vyoral 10 - Chán 12, Votroubek 11, Mareš 8. Rozhodčí: V.
Lukeš, Kučerová, Benda. Fauly: 21:23. Trestné hody: 15/12 - 16/10. Trojky: 9:3 *
Svitavy - Prostějov 77:95 (16:35, 43:56, 57:74). Nejvíce bodů: Kyles 28, Jelínek 14,
Teplý 11 - Švrdlík 23, Bratčenkov 16, Pandula 15, Nečas a Slezák po 10. Rozhodčí:
Vondráček, Znamínko, Holubek. Fauly: 23:26. Trestné hody: 32/19 - 22/14. Trojky:
4:9 * Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec 79:65 (22:15, 35:27, 57:39). Nejvíce
bodů: Mitchell 19, Steffeck 13, Lewis 12, Krakovič 11, Šteffel 10 - Tracey 14, Laroche
12, Vošlajer 9. Rozhodčí: Kučera, Galajda, Karásek. Fauly: 21:27. Trestné hody: 32/21
- 20/9. Trojky: 4:6 * Ostrava - Kolín 74:81 (15:18, 26:33, 46:50). Nejvíce bodů: Folker 18, Číž 13, Ruach 11, Willman 11, Pelikán 10 - Mitchell 18, Field 13, Ličartovský
13, Sýkora 10, Zuzák 10. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa. Fauly: 26:19. Trestné
hody: 16/9 - 24/18. Trojky: 5:11 * Pardubice - Nymburk 76:89 (21:24, 35:48, 51:64).
* Nejvíce bodů: Sanders 21, Pospíšil 20, Bohačík a Příhonský - R. Rančík 24, Mahalbašič 18, Palyza 13, Ilievski 9. Rozhodčí: Vyklický, Kec, Blahout. Fauly: 28:26. Trestné
hody: 21/17 - 25/15. Trojky: 5:8 * Brno - Opava 68:86 (16:31, 37:55, 54:68). * Nejvíce bodů: Geiger 24, Semerád 14, McClain 11, Zachrla 10 - Blažek 17, Sokolovský
16, Gniadek 13, Šiřina 12, Kramný 11. Rozhodčí: Hruša, Kapl, Kapaňa. Fauly: 24:27.
Trestné
estné hody: 30/20 - 23/16. Trojky: 4:8.
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 21. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

9
20
20
20
20
19
19
20
20
21
20
20

9
15
13
13
13
12
9
9
6
6
5
4

0
5
7
7
7
7
10
11
14
15
15
16

787:550
1606:1401
1648:1520
1635:1519
1567:1551
1567:1411
1529:1521
1531:1581
1488:1631
1574:1746
1490:1764
1490:1717

100,0
75,0
65,0
65,0
65,0
63,2
47,4
45,0
30,0
28,6
25,0
20,0

KAM PŘÍŠTĚ
Dohrávka 17. kolo, čtvrtek 2. ledna 2014, 18:00 hodin:
USK Praha - Nymburk
22. kolo, sobota 4. ledna 2014, 18:00 hodin:
Nymburk - Svitavy (předehráno 99:64), Prostějov - Brno(17:00), Kolín - Pardubice (17:45), Děčín - Ostrava, Jindřichův Hradec - USK Praha (5.1., 18:00),
Ústí nad Labem - Opava (5.1., 17:00)

Změnu oslavili svěřenci kouče Cholevy výhrou
Svitavy/lv - V posledním
utkání v roce basketbalisté
Prostějova nezaváhali. Pod
novým názvem titulárního
partnera Ariete
porazili
svitavské Tury na jejich palubovce 95:77 a drží druhé
místo v tabulce Mattoni
NBL.
Domácí Tuři vzdorovali pouze
několik minut. Na začátku
vedli 6:5, pak ale nedokázali
ubránit hostující střelce. Tým
Prostějova se prosazoval z pod

koše i při pokusech z dlouhé
a střední vzdálenosti. Po pěti
minutách už vedl 17:8 a v dobré hře na obou polovinách
palubovky pokračoval až do
konce úvodní čtvrtiny. Výsledkem byl luxusní náskok devatenácti bodů - 35:16.
Pod dojmem vysokého vedení Hanáci ubrali v nasazení
v obraně a toho Svitavy
částečně dokázaly využít.
Ve 13. minutě sice po trojce
Bratčenkova prohrávaly o dvacet bodů 22:42, pak se však v
několika případech prosadil
Kyles. Toho napodobili další
hráči a po koši Teplého snížili
na 39:52. Rozdíl třinácti bodů
hosté udrželi až do přestávky.

Ani ve druhé půli se domácí
úplně nezlomili, dopláceli
ale na malý počet úspěšných
střelců. Tury táhl Kyles,
kterého výrazněji podpořil
pouze Jelínek. Orli se naopak
opírali o pětici dvouciferných
střelců. Jejich body zvýraznily
vedení do konce třetí čtvrtiny
až na průběžný stav 74:57.
V poslední desetiminutovce se
domácí vrhli do útoku a pokusili se utkání zdramatizovat.
Na chvilku se jim to podařilo
a ve 35. minutě už druhý tým
tabulky vedl pouze o jedenáct
bodů. Rychle se z nepříjemné
situace otřepal a během dvou
minut získal vysoké vedení,
které s přehledem udržel.

Očima trenérů

LLubomír
b í R
RŮŽIČKA - Tuři Svitavy:
„Nedokázali jsme si pohlídat začátek zápasu
a od toho se utkání odvíjelo. Soupeř se dokázal
prosadit při střelbě a úspěšný byl také v obraně.
Až na Kylese a Jelínka měli hráči problém se
zakončením. Sice jsme se snažili až do konce
uhrát slušný výsledek, poslední minuty přesto
patřily Prostějovu.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Po herní pauze dali hráči do zápasu odpovídající nasazení.
Už v první čtvrtině dokázali získat rozhodující
náskok. Domácí sice využili naše polevení ve
druhé desetiminutovce a také v závěru zápasu
se snažili s výsledkem něco udělat, ani v jednom případě jsme jim ale nedovolili stáhnout ztrátu pod deset bodů.
Výhru jsme si zasloužili a můžeme v pohodě oslavitt Silve
Silvestra.“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
POŘÁD JEŠTĚ UŠETŘÍTE...

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

Platí pouze do
12. ledna 2014
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č
770 K

„DRŽÍME SE NA ŠPICI A JSME SPOKOJENÍ,“ říká šéf klubu
Ivan Pospíšil si pochvaluje stabilizaci i atmosféru

Prostějov - Konec roku téměř přesně kopíruje první
dehpolovinu základní části Mattoni NBL. Zbývá odehrát jediné utkání proti Brnu, ve kterém budou Orli
vysokým favoritem. V dosavadním průběhu se sice
vrzutým nevyhnul několika klopýtnutím, přesto potvrzudaili,
je, že patří mezi žhavé kandidáty na ligovou medaili,
stropřípadně na postup do finálových zápasů o mistrovský trůn. „Jsme v tabulce tam, kde jsme chtěli být.
píšil,
To je v tuto chvíli nejdůležitější,“ tvrdí Ivan Pospíšil,
u.
předseda prostějovského basketbalového klubu.
Ligový celek mužů se
drží na špici tabulky,
přesto několikrát zaváhal.
Prohrál v Opavě, ztratil i v do-

mácím prostředí. Jak
jste s dosavadními výsledky spokojený?
„Nikdo nemohl předpokládat, že budeme jenom vyhrávat. Prohrát se

objednávka musí obsahovat
jméno, korespondenční adresu, na kterou mají být kartičky
zaslány, a jméno klubu, jehož
edici kartiček fanoušek požaduje.
Nová je rovněž aplikace pro
telefony a tablety (se systémem Android nebo iOS), již
si už několik dní může každý
zdarma stáhnout na obchodech

Google Play a AppStore. Přímé odkazy na stažení jsou pak
vedeny i na webu ČBF.
Federace tímto krokem reaguje
na změnu chování fanoušků,
jejichž aktivita se čím dál víc
přesouvá z počítačů na mobilní
telefony. Hlavním účelem aplikace je přinést český basketbal
ještě blíže fanouškům, dodávat
jim informace o výsledcích

Ladislav Valný

můž Jde však o to, aby tým
může.
měl svoji výkonnost a šel za
svým cílem. Z tohoto pohledu
jsme spokojení. První polovina
nám docela vyšla. Věřím, že ta
druh bude ještě úspěšnější a že
druhá
i nás
následné play-off zvládneme,
jak ssi přejeme.“
Zatím jste prohráli pět
zápasů. Co říkáte této
bilanci?
bilan
„Už před sezonou řada lidí
z basketbalového
prostředí předbas
pokládala,
že se soutěž vyrovná.
pokl
A výsledky to potvrzují.
S výjimkou Nymburka
opravdu každý může porazit každého, což se také
děje. Přesto se držíme na
špici soutěže.“

Takže jste hráče za dosavadní výkony pochválil?
„Měli jsme společné setkání
a bylo to docela optimistické
posezení. Klukům jsem za dosavadní výkony poděkoval. Myslím, že sami vědí, co je třeba
udělat, abychom se po sezoně
mohli setkat v podobné náladě.“
V další části sezony budete hrát pod novým
názvem. Co to znamená z pohledu fungování klubu?
„Se společností Ariete jsme se
dohodli na tom, že bude titulárním partnerem. Pochopitelně
to přináší pomoc při naplnění
klubového rozpočtu. Věřím, že
obě strany budou se vzájemnou
spoluprací spokojené.“

dne, tabulky soutěží, rozpisy
sezony, týmové soupisky, statistiky hráčů z aktuální sezony
i těch minulých a také historie
s minulými ročníky soutěží.
Fanoušci si budou moci zvolit
i oblíbenou soutěž, která se jim
zobrazí při spuštění aplikace.
A součástí bude i navigace do
každé ligové haly pro případ
první návštěvy. Nemenší no-

vinkou je také spuštění mobilní
verze webu ČBF. Nyní už při
zadání stránky v mobilním telefonu budou návštěvníci webu
automaticky přesměrováni na
adresu m.cbf.cz, která je uzpůsobena graficky, obsahově i datově
pro použití na mobilech. Tato
verze obsahuje nejdůležitější
informace, jejichž výběr vychází
z chování návštěvníků webu ČBF.

Basketbalisté mají vlastní edici kartiček

Praha, Prostějov/lv - Basketbaloví fanoušci dostali na
konci roku dva zajímavé dárky. Tím prvním jsou již dříve
avizované sběratelské kartičky hráčů a hráček Mattoni
NBL a ŽBL, druhým pak mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety. Vůbec první
edici sběratelských kartiček
připravily pro fanoušky ALK

a AŽLK spolu s Českou basketbalovou federací. Na kartičkách budou všichni hráči
celků Mattoni NBL a ŽBL
a také trenéři týmů.
Kartičky lze objednat buď na
e-mailu karticky@cbf.cz nebo
prostřednictvím jednotlivých
klubů. Při objednání přes ČBF
je cena za balíček 65 korun
plus poštovné a balné. Každá

a statistikách v reálném čase, ale
zároveň i informační nadstavbu.
K dispozici tak budou v první
řadě výsledky utkání Mattoni
NBL, ŽBL, Poháru České pošty mužů i žen a také výsledky
všech soutěží řízených STK
ČBF a v neposlední řadě i krajských soutěží. Dalším prvkem
budou on-line statistiky, rozpis
a výsledky utkání aktuálního

Sport

SKVĚLÁ ZPRÁVA: Berdych pokračuje v Davis Cupu

FUTSAL V ČÍSLECH
1.A TŘÍDA

sobota 21. prosince 2013, Kostelec na Hané
AC ZAVADILKA 2000 „A“– DYNAMO Zdětín 3:1, MECHECHELEN Prostějov – SK
ARISTON Prostějov 92 „A“ 4:3, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – MECHECHELEN Prostějov
0:3, DYNAMO Zdětín – SK ARISTON Prostějov 92 „A“ 1:6, SK ARISTON Prostějov 92
„A“ – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 2:2, MECHECHELEN Prostějov – DYNAMO Zdětín 7:1.

Konečná tabulka:
1. FC ANDĚL Prostějov
9
8
0
2. FC RELAX Prostějov „A“
9
6
2
3. AC ZAVADILKA 2000 „A“
9
5
2
4. SK ARISTON Prostějov 92 „A“
9
5
1
5. SK GRIFFINS 98 Prostějov
9
5
0
6. MECHECHELEN Prostějov
9
5
0
7. ŽE-STAV Nezamyslice n.H.
9
4
1
8. AC VYPRAHLO Konice
9
3
0
9. BOTAFOGA Prostějov
9
1
0
10. DYNAMO Zdětín
9
0
0
O pořadí na 5. a 6. místě rozhodl vzájemný zápas:
SK GRIFFINS 98 Prostějov – MECHECHELEN Prostějov 5:3.

1
1
2
3
4
4
4
6
8
9

40:18
39:19
24:19
37:23
31:31
32:24
29:24
25:37
10:36
12:48

24
20
17
16
15
15
13
9
3
0

2.A TŘÍDA

sobota 21. prosince 2013, Němčice nad Hanou
FC LABENECH – TORPEDO Prostějov 2:5, FC RELAX Prostějov „B“ – ZDĚTÍN 6:1, INDIANA Plumlov – FC LABENECH 1:2, ZDĚTÍN – TORPEDO Prostějov 3:2, BEDIHOŠŤ
– INDIANA Plumlov 5:3, FC LABENECH – FC RELAX Prostějov „B“ 1:1, FK AGRO Čehovice – MK BRODEK u PV 2:3, INDIANA Plumlov – ZDĚTÍN 2:2, FC MASUCKER – BEDIHOŠŤ 3:4, FC RELAX Prostějov „B“ – MK BRODEK u PV 2:4, BEDIHOŠŤ – FK AGRO
Čehovice 2:4, MK BRODEK u PV – FC MASUCKER 7:0.

Konečná tabulka:
1. MK BRODEK u PV
8
8
0
0 45:16 24
2. FC RELAX Prostějov „B“
8
5
1
2 36:19 16
3. TORPEDO Prostějov
8
5
1
2 42:23 16
4. SOKOL ZDĚTÍN
8
5
1
2 39:29 16
5. FC LABENECH
8
3
1
4 19:34 10
6. SOKOL BEDIHOŠŤ
8
3
0
5 30:49 9
7. FK AGRO Čehovice
8
2
1
5 28:29 7
8. FC MASUCKER
8
1
0
7 14:44 3
9. INDIANA Plumlov
8
0
3
5 19:29 3
O pořadí na 2. - 4. místě rozhodla minitabulka ze vzájemných zápasů:
FC RELAX Prostějov „B“ – SOKOL ZDĚTÍN 6:1, FC RELAX Prostějov „B“ – TORPEDO Prostějov 6:8, TORPEDO Prostějov – SOKOL ZDĚTÍN 2:3.
Minitabulka:
2. FC RELAX Prostějov „B“
2
1
0
1 12:9 3
3. TORPEDO Prostějov
2
1
0
1 10:9 3
4. SOKOL ZDĚTÍN
2
1
0
1
4:8 3
O pořadí na 8. - 9. místě rozhodl vzájemný zápas: FC MASUCKER – INDIANA
Plumlov 4:2.
2.B TŘÍDA

sobota 21. prosince 2013, Nezamyslice
MEDVĚDI Prostějov – BVD 0:4, ATLETICO Smržice – AC ZAVADILKA 2000 „B“
6:2, FC HVOZD – MEDVĚDI Prostějov 8:2, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – BVD 4:3,
FC MENPHIS – FC HVOZD 0:8, MEDVĚDI Prostějov – ATLETICO Smržice 1:7, FC
FONTÍK – SEXMERALDA Prostějov 3:3, FC HVOZD – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 2:6,
SK ARISTON Prostějov 92 „B“ – FC MENPHIS 4:0, ATLETICO Smržice – SEXMERALDA Prostějov 3:4, FC MENPHIS – FC FONTÍK 2:7, SEXMERALDA Prostějov
– SK ARISTON Prostějov 92 „B“ 5:2.

Průběžná tabulka:
1. FC HVOZD
8
6
0
2 43:20
2. AC ZAVADILKA 2000 „B“
8
5
2
1 27:21
3. FC FONTÍK
8
4
2
2 33:24
4. BVD
8
4
2
2 30:26
5. SEXMERALDA Prostějov
8
3
3
2 24:19
6. ATLETICO Smržice
8
3
1
4 28:25
7. SK ARISTON Prostějov 92 „B“
8
2
1
5 23:30
8. FC MENPHIS
8
1
2
5 11:33
9. MEDVĚDI Prostějov
8
0
3
5 11:32
O pořadí na 3. a 4. místě rozhodl vzájemný zápas: FC FONTÍK – BVD 6:2.

18
17
14
14
12
10
7
5
3

Liga veteránů
neděle 29. prosince 2013, Kostelec na Hané
AC ZAVADILKA 2000 – NĚMČICE n.H. 7:1 (0:2), Šťastný 2, T. Kučera 2, Kaláb
2, Zaoral – Škrkánek, MAČKALSTAV – AC ŠTIKA Prostějov 3:4 (1:4), Smékal,
Fránek, Albrecht – Pospíšil 2, Haluzík, Jančiar, FC ŽELEČ – AC ZAVADILKA
2000 1:6 (1:2), Krpec – Šťastný 3, T. Kučera 2, Kaláb, MAČKALSTAV – NĚMĆICE n.H. 1:10 (0:7), Martinák – Domanský 5, Štěpánek 3, Rus, Škrkánek, AC
ŠTIKA Prostějov – AC ZAVADILKA 2000 0:3 (0:2), T. Kučera 2, Zaoral, FC ŽELEČ – MAČKALSTAV 2:3 (1:3), Rajchman, Kubíček – Smékal, Pavel, Fránek,
FC RELAX Prostějov – SEZAKO Prostějov 2:4 (1:2), Voráč, Keluc – K. Spáčil
2, Heinz, Bílý, FC LITRPŮL – POKOP Domamyslice 0:3 (0:2), Karafiát, Milar,
Cveček, BEXIM PALETTEN – OTINOVES 3:3 (3:1), E. Kučera, Gréza, Hodulák
– Matuška 2, D. Staněk, SEZAKO Prostějov – FC LITRPŮL 4:0 (1:0), Trávníček, K. Spáčil, Směšný, Bílý, OTINOVES – FC RELAX Prostějov 1:5 (0:3),
D. Staněk – Voráč, Růžička, Ohlídal, P. Kiška, Bárta, POKOP Domamyslice –
BEXIM PALETTEN 1:2 (1:1), Kužel – Hodulák 2, FC LITRPŮL – OTINOVES
2:0 (1:0), Pavliš, Křesala, BEXIM PALETTEN – SEZAKO Prostějov 2:2 (2:2),
Hodulák, Navrátil – Řehořek, K. Spáčil, FC RELAX Prostějov – POKOP Domamyslice 5:4 (2:1), Růžička, Voráč, Ohlídal, Zbožínek, Keluc – Karafiát, Cveček,
Milar, Kalvoda.

1. FC RELAX Prostějov
2. SEZAKO Prostějov
3. BEXIM PALETTEN
4. AC ŠTIKA Prostějov
5. POKOP Domamyslice
6. FC LITRPŮL
7. AC ZAVADILKA 2000
8. OTINOVES
9. NĚMČICE n.H.
10. FC ŽELEČ
11. MAČKALSTAV
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. prosince 2013

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tabulka:
9
8
5
6
5
5
4
3
3
1
1

0
2
3
0
2
0
2
1
0
0
0

1
0
2
4
3
5
4
6
7
9
9

60:27
47:14
45:28
25:29
23:16
26:32
27:28
20:32
33:41
22:41
18:58

27
26
18
18
17
15
14
10
9
3
3

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/lv – Do utkání proti
Nizozemí, které se bude hrát
od 31. ledna do 2. února 2014,
půjdou obhájci vítězství v kompletní sestavě. Po Radkovi Štěpánkovi potvrdil svoji účast v týmu České republiky také nejlepší český tenista Tomáš Berdych. Skvělou zprávu prozradil
Večerníku Miroslav Černošek,
majitel České sportovní, která
zápasy Davis Cupu zajišťuje.

„Tomáš má rád Česko, prostějovský tenis a také Černoška. Z těchto
důvodů jsme se domluvili,“ řekl
sportovní manažer, podle něhož
domluva zatím platí pro utkání
úvodního dějství. „Prioritou je
udržení světové skupiny, o případných dalších startech se budeme
bavit. Je to relativně daleká budoucnost. Nikdo v současné době
nemůže odhadovat, co sezona přinese,“ dodal Černošek.

Šéf pořádající agentury přiznal,
že příliš nečekal, že tým bude
kompletní. Spíše odhadoval, že se
nejlepší hráči po druhém vítězství
v řadě rozloučí. „Radek má už
svůj věk, Tomáš reprezentoval
jedenáct let v kuse. Mohli se na
vrcholu rozloučit. Vážím si, že
budou pokračovat. Já bych osobně asi skončil,“ uvedl.
Především u Berdycha je cenné,
že v náročné sezoně najde sílu

na reprezentaci. Čtyřicet týdnů
v roce bojuje o co nejlepší postavení na žebříčku ATP, Davis
Cup v případě úspěšného tažení
až do závěrečného zápasu znamená další měsíc dřiny. „Není to
jednoduché. Tenis je individuální
sport, ve kterém jsou velké peníze
a osobní prestiž. Davis Cup ubírá
hráčům síly. Třeba u Tomáše se to
ukázalo po zápase ve Švýcarsku.
Byl vyčerpaný a musel se odhlásit

z turnaje v Montpellier. Přišel o sto
tisíc euro na garancích, čtyři sta
bodů do žebříčku a další peníze,
které mohl vyhrát. Přesto do toho
šel. Moc si jeho přístupu cením,“
prohlásil Černošek.
Více zpráv z předvánoční tiskové konference nejen o projektech České sportovní, ale
i marketingové společnosti TK
PLUS najdete v příštím čísle
Večerníku.

Kvitová se Štěpánkem zahájili Hopmanův pohár výhrou Pospíšil: „Těším se moc“

Perth/lv - Po kondiční přípravě
na Floridě si prostějovská
tenistka
Petra
Kvitová
společně s Radkem Štěpánkem
vyzkoušela svoji formu před
novou sezonou. Česká dvojice ve svém premiérovém
vystoupení na Hopman Cupu
přejela Španělsko 3:0 a dnes, tj.
v pondělí 30. prosince, dopoledne
vyzve Francii. Ve skupině ještě
Češi narazí 3. ledna na Spojené
státy americké.
Proti Kvitové nastoupila Anabel Medinaová Garriguesová,
které na žebříčku WTA patří
stá příčka. Šestá hráčka světa
povolila soupeřce jedinou hru

Starší přípravky se
utkají v Nezamyslicích

Prostějov/jim -Vneděli 12. ledna 2014 uspořádá Komise
mládeže při Okresním fotbalovém svazu (OFS) Prostějov
v nezamyslické sportovní hale
turnaj starších přípravek
U10 pro hráče ročníku 2003
a mladší. Začátek je v 8.30 hodin, prezence družstev odstartuje o půl hodiny dříve.
Organizátoři počítají s celkem
osmi celky a zájemci mohou
vyplněné přihlášky zasílat až do
pondělí 6. ledna na adresu OFS
Prostějov, Za Místním nádražím
4536, 796 01 Prostějov. Startovné za družstvo činí šest set korun, občerstvení a pitný režim
hradí OFS.

a získala první bod českého týmu.
„Výsledek odpovídá za všechny
komentáře. Na první zápas to bylo
dobré. Vyzkoušela jsem si pár věcí
z přípravy a bylo vidět, že to funguje. V poslední hře prvního setu
jsem už trochu vadla, ale všechno
dobře dopadlo a soupeřka se pak
zlomila,“ uvedla Kvitová po svém
vítězství.
Podobně si vedl také Radek
Štěpánek. Nad Davidem Muňozem
rovněž vyhrál ve dvou setech

a pečetil první české vítězství na
turnaji. Společně pak tenisté ovládli také smíšenou čtyřhru, kterou
společně partnerská dvojice vůbec
netrénovala. „Bylo dobré, že jsme
šli na kurt za rozhodnutého stavu.
Užila jsem si to. Radek věděl,
kde jsou moje limity, úplně mě
nepřeceňoval,“ přiblížila své pocity z utkání Kvitová. Spokojený
byl rovněž Štěpánek. „Dostal jsem
pusu strašně rychle po mečbolu, na
to nejsem zvyklý...,“ smál se tenista.

Česká republika - Španělsko 3:0
Kvitová - Medinaová-Garriguesová 6:1, 6:0
Štěpánek - Muňoz 6:2, 6:2
Kvitová, Štěpánek - Medinaová-Garriguesová, Muňoz 6:3, 6:4

Praha, Prostějjov/jim - Fotbalový tým 1.SK Prostějov bude
mít své želízko v ohni při zítřejším třaskavém silvestrovském
derby pražských „S“. Za výběr
z Letné totiž nastoupí Michal
Pospíšil!
„Těším se moc. Na kluky, které
znám a s nimiž jsem hrál, i na
samotný zápas a sváteční atmosféru. Sám jsem zvědav, jaké to
bude. Občas jsem se na to díval
v televizi a čekám spíše pohodovější zápas, v němž si všichni
zahrajeme, poslední dobou se to
ale i trochu vyhecovalo, tak uvidíme“ netají svá očekávání.

Pětatřicáté narozeniny sice mistr
Evropy do jednadvaceti let, mistr
ligy a vítěz českého i skotského poháru sice oslaví až na počátku května 2014, díky výjimce si ale může
s Blažkem, Horňákem, Novotným, Kukou, Kozlem či Vaniakem
zahrát již letos. „Nikam jsem se netlačil a klidně bych si počkal. Opět
tak budu jako mladík mezi staršími, ale budu k nim ohleduplný.
Myslím si, že velké rozdíly mezi
námi nebudou, výsledek je ale až
druhořadý. Hlavně abychom si
dobře zahráli,“ doplnil s úsměvem
forvard prostějovského „eskáčka“.
U televizních obrazovek mu můžeme zítra v poledne držet palce.

Vánoční turnaj ovládla dvojice Dostál - Bizdra
Prostějov/md, jim - V pátek
27. prosince se v prostorách
prostějovského kulečníkového
klubu uskutečnil tradiční turnaj dvojic v kvartách. V klání
hraném systémem každý s každým se v přátelském duchu
odehrálo celkem šestašedesát
utkání a vítězství slavila se
ziskem dvaceti bodů dvojice
Martin Dostál a Pavel Bizdra.
Hned za nimi se na druhém
místě umístilo duo Zdeněk
Galíček a Jan Láník, třetí
pozici si přesnými údery vybojoval pár Rudolf Chytil a Petr
Adámek. Největší série turnaje
se ale podařila ještě někomu
jinému, na deset kvart v řadě
dosáhl Josef Koláček.

Hojná účast. Vánočního turnaje se v Prostějově zúčastnilo hned dvanáct dvojic. Foto: Kulečník Prostějov

ULTRAS v akci: „Zbožínkovci“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

i letos vyzvali „Kolářovce“ JEN 770 Kč

Prostějov/ol, jim – FC Ultras
ani na Štědrý den nezahálel a už
pošestnácté v řadě si naděloval
branky. V pravé poledne si to
hráči a příznivci tohoto sportovního klubu rozdali na „Husáku“ a letošní zima k nim byla
velice štědrá, protože nemuseli
z plochy odklízet sníh či led.
Výběr obou mužstev měli na
starosti zakládající členové Jiří
Zbožínek a Daniel Kolář. Za
„Zbožínkovce“ nastoupil v brance Martin Kolář a do pole Radim
Kristek, Jan Zatloukal, Zdeněk
Petržela, Oldřich Bezdomnikov,
Oldřich Lošťák a Jiří Zbožínek.
„Kolářovcům“ chytal Martin
Svoboda a na place hráli Jan Zlámal, Miroslav Kristek, Jan Kintl,
David Bezdomnikov, Miroslav
Ovčáček a Daniel Kolář.

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

Fotbalistky Mostkovic si
v Kostelci odbydou premiéru
Foto: Markéta Kintlová
Utkání se hrálo na dvakrát třicet
minut a opět zvítězili Zbožínkovci, byť těsně o jedinou branku 5:4
po poločase 2:1. A vítězný gól
„Zbožínkovců“ vstřelil těsně před
koncem stylově samotný zakladatel Jirka ´Zbóža´. U vítězů se
blýskl hattrickem Zdeněk Petržela
a jednou trefou i devětapadesátiletý nestor Olda Lošťák.
Za poražené vsítil dvě branky
Miroslav Ovčáček a po jednom

úspěchu přidali i Daniel Kolář
s Davidem Bezdomnikovem.
Nejvzdálenějším aktérem tohoto
tradičního mače byl ovšem Martin Svoboda, jenž vážil cestu až
z Pardubic.
Po skončení duelu si všichni aktéři
vzájemně popřáli k vánočním svátkům a také mnoho štěstí a úspěchů
v roce 2014 a vydali se na závěrečné
zhodnocení do Peter's Pubu, kde
bylo nutné doplnit vydané kalorie.

Vánoční Drahanská s rekordním počtem účastníků

Drahany/mik - Sedět na Štědrý
den doma a válet se jen u televize? Tak to rozhodně neplatilo
pro více než stovku účastníků
již tradiční Vánoční Drahanské.
Kdo nechtěl nabírat nechtěné
kilogramy váhy doma, ten sedl
na kolo a vyjel táhlý drahanský
kopec. Nebo ho prostě vyšel či
vyběhl po svých…
Celkem stopatnáct chodců a cyklistů se v úterý 24. prosince
krátce po půl desáté dopoledne
seřadilo na startu již osmého ročníku Drahanské Vánoční. „Jsem
maximálně spokojený, je to rekordní počet účastníků. Vloni
bylo škaredé počasí, vál silný vítr
a bylo také náledí, takže spousta
lidí zůstala doma. Dneska je ale
celkem příjemně, takže nikdo nechtěl zůstat doma a každý raději
udělal něco pro své tělo. Je tady
dnes hodně lidí, kteří se vrací každým rokem, to zdravé jádro tvoří
mladí cyklisté z našeho klubu.
Je tady ale spousta nováčků, což
mě těší. Osobně si myslím, že
každý zkouší na Štědrý den zkusit nějakou tu sportovní aktivitu
a nesedět doma u cukroví a televize,“ řekl Večerníku před startem
osmého ročníku Drahanské Vánoční Petr Zatloukal z pořádající-

Platí pouze do
4
12. ledna 201

A nahoru! Na Štědrý den těsně po půl desáté dopoledne vyrazili na
trať Vánoční Drahanské chodci a běžci. Čekalo je náročné stoupání
do drahanského kopce.
Foto: Michal Kadlec
ho SKC TUFO Prostějov.
odměna v podobě občerstvení
Těsně po půl desáté dopoledne v pohostinství U Pepíčka v Draodstartovali z Žárovic společně hanech. A pak už všichni svorně
chodci s běžci, zhruba čtvrt hodin- spěchali domů ke štědrovečerní
ky po nich cyklisté. V cíli je čekala večeři!

Výsledky Vánoční Drahanské 2013
CHŮZE
Dušan Kopečný
Pavel Štěpnička
Aleš Melka
BĚH
Ondřej Horák
Pavel Dvořák
Roman Večeřa

KOLO
Tomáš Křivánek (Ricardo Racing Team)
Jiří Šustr (Silný Team Uničov)
Jiří Strbáček (Strbáček Team)

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
- Po krátké odmlce opět dojde
v ženské kopané na regionální
derby. V pořadí již šestého ročníku halového turnaje se totiž
v Kostelci na Hané zúčastní
nejen dva domácí výběry či
hlavní favorit Nové Sady, ale
také Mostkovice. Pro dívky
koučované Jaroslavem Karafiátem půjde o vůbec první zápasovou prověrku od sestavení
družstva.
„Beru to jako zpestření přípravy
a příležitost ke stmelení kolektivu.
Trénujeme dvakrát týdně už asi tři
měsíce a schází se nás na hřišti či
v sokolovně zhruba dvanáct až
čtrnáct holek. Zatím nám nejde
o výsledky a navíc sálovka je zcela
jiný sport, spíše chceme zjistit, jak
na tom jsme,“ představil svá očekávání dlouholetý hráč a později
i trenér mostkovického mužského „áčka“.
S podobnými záměry jde do toho
i trenér Kostelečanek Petr Merta,
jenž hodlá sestavit dvě vyrovnané
sestavy. „Budeme mít celkem asi
šestnáct hráček a hraje se stylem
4+1, takže tři budou moci střídat. Jasným favoritem jsou Nové
Sady, my si hlavně nechceme
udělat ostudu a budeme rádi, když
si zahrají všechna děvčata,“ sdělil.
Otázkou je zatím zejména posty
brankářky . V jednom týmu bude
chytat Eliška Drápalová, při hokejovém zaneprázdnění Martiny
Křupkové se pak do druhé postaví

zřejmě Kateřina Šimková, nebo
Gabriela Řezníčková. Úplným
nováčkem pak bude Nikola Grygarová, jež hraje malou kopanou
za Čelechovice.
„Je to Kostelečanka, ale o jejím
příchodu nejednáme. Má zhruba
třináct let a trénuje s námi, nyní si
s námi také zahraje turnaj,“ zmínil
s tím, že postrádat naopak bude
zraněné Martinu Pitákovou s Eliškou Drápalovou a čerstvě i Denisu Sekaninovou, jež si poranila
koleno.
Ve skupině „A“ se vedle bílého
Kostelce představí TJ Slavoj Velké Pavlovice, FK Jehnědí 1980
a právě TJ Sokol Mostkovice,
„béčko“ tvoří červený Kostelec, DFK Mnichovo Hradiště,
FK Nové Sady a Komety Brno.
V městské sportovní hale se od
osmi ráno střetnou účastníci jednotlivých skupin na jedenkrát
dvacet minut každý s každým,
poté přijdou na řadu boje o konečné umístění.
Na jedenkrát patnáct minut se
poslední týmy obou grup střetnou
o sedmé místo, třetí celky zabojují o pátý post a nejlepší dva se do
kříže utkají v semifinále. Poražení
automaticky skončí na třetím až
čtvrtém místě, vítězové se proti
sobě postaví ve finále. Hned po
něm zhruba ve tři čtvrtě na tři dojde na slavnostní vyhlášení, jehož
součástí bude i ocenění nejužitečnější hráčky, nejlepší brankářky
a nejpřesnější střelkyně.

Harmonogram turnaje:
8.00-8.20: Kostelec bílá – Mostkovice, 8.25-8.45: Kostelec červená
– Komety Brno, 8.50-9.10: Velké Pavlovice – Jehnědí, 9.15-9.35:
Mnichovo Hradiště – Nové Sady, 9.40-10.00: Jehnědí – Kostelec
bílá, 10.05-10.25: Nové Sady – Kostelec červená, 10.30-10.50: Mostkovice – Velké Pavlovice, 10.55-11.15: Komety Brno – Mnichovo
Hradiště, 11.20-11.40: Kostelec bílá – Velké Pavlovice, 11.45-12.05:
Kostelec červená – Mnichovo Hradiště, 12.10-12.30: Jehnědí – Mostkovice, 12.35-12.55: Nové Sady – Komety Brno, 13.00-13.15: o sedmé místo, 13.20-13.35: semifinále 1A-2B, 13.40-13.55: o páté místo,
14.00-14.15: semifinále 2A-1B, 14.20-14.40: finále.
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Volejbalistky Prostějova zvládly závěr roku na pochvalu

1
3

SOUPEŘ PRO ČTVRTFINÁLE CEV CUPU: Fenerbahce nebo Salo

VK AGEL PROSTĚJOV
ECZACIBASI ISTANBUL

Čas: 1:43 hodin
Rozhodčí: Satanassi (Itálie) a Miklosic (Slovinsko).
Diváků: 1300.
1. set: 25:17 22 minut 2. set: 26:28 29 minut
3. set: 19:25 25 minut 4. set: 23:25 27 minut

Sestava Prostějova:
těějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

Steenbergen
erge
er
gn
ge
Vincourová
Vi
V
inc
ncouurová
roovváá

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

Sestava ECZACIBASI ISTANBUL:
Gumus Kirici, Cansu, Demir, Jogunica Usic, Poljak, Hanke, libero Kuzubasioglu. Střídaly: Karakoyun, Kayacan, Ercan Připravena byla:
Uygur. Trenér: Lorenzo Micelli.

3
1

Čas: 1:38 hodin
Rozhodčí: Dziacký a Pecháček.
Diváků: 400
1. set: 18:25 23 minut 2. set: 25:18 23 minut
3. set: 25:19 24 minut 4. set: 25:19 28 minut

Sestava Prostějova:

Champions League žen 2013/14
1. kolo play off (14. až 23. ledna)
Prosecco Conegliano – Omička Omsk
Atom Sopoty – Eczacibasi Istanbul
RC Cannes – Galatasaray Istanbul
Igtisadči Baku – Vakifbank Istanbul
Dynamo Moskva – Dynamo Kazaň
Volero Curych – Meccanica Piacenza
Přímo do Final Four postoupil jeho pořadatel Rabita Baku.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
POŘÁD JEŠTĚ
UŠETŘÍTE...

jen
č
770 KPlatí pouze do4
a 201
12. ledn

Závěrečné výsledky a tabulky skupin v Lize mistryň

aneb Jak se vyvíjela situace v bitvě o CEV Cup

libero: Jášová
Steenbergen

Kossányiová

Fenerbahce SK je hodně známým sportovním klubem z Turecka především díky svým
fotbalistům, ovšem výrazně
prosadit už se dokázal i jeho
ženský volejbalový tým. Získal jedenáct národních titulů
a vlastní kompletní sbírku
medailí z Champions League (zlato 2012, stříbro 2010,
bronz 2011), kromě toho skončil druhý (2013) i třetí (2009)
v CEV Cupu a dokázal vyhrát
Mistrovství světa klubů 2010
(plus bronzový kov z téže soutěže 2012)! Než jej před půldruhým rokem vyhnaly z Ligy
mistryň neshody s Evropskou
volejbalovou federací, poznaly
sílu istanbulského giganta rov-

něž Agelky během jeho dominantní sezóny 2011/12, když
v 1. kole play off Champions
League podlehly doma 1:3
a venku 0:3.
Na LP Viesti Salo naopak prostějovské družstvo nikdy nenatrefilo
a v České republice tento oddíl
asi zná jen málokdo. Přitom jde
o suverénně nejlepší kolektiv
žen ve Finsku za poslední roky,
který zvítězil v tamní lize pětkrát

v řadě během uplynulých pěti let.
Vyloženě se tak nabízí paralela
podobnosti s vékáčkem, navíc
Salo sedmkrát dosáhlo na domácí
pohár (naposledy 2011) a je čtyřnásobným finalistou v obou finských nejvyšších soutěžích. O jeho kvalitách hovoří též fakt, že
někdy od roku 2007 pravidelně
hraje evropské poháry a opakovaně dokáže postupovat do dalších kol CEV Cupu, respektive
Challenge Cupu.
Svého protivníka VK Prostějov
definitivně pozná ve druhé polovině ledna, samotné čtvrtfinále
CEV Cupu pak přijde na řadu
v první půlce února. Kromě losu
tohoto poháru přinášíme i dvojice
úvodního dějství vyřazovací fáze
Ligy mistryň.

Vincourová
ová
vá
Malesevic
Male
Ma
leese
s viic

Trenérská dvojice: Střídaly: Hutinski, Markevich, Soares,
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Melicharová, Růžičková
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA PVK Olymp Praha:
Hodanová, Kvapilová, Sládková, Halbichová, Mlejnková, Mudrová, libero Dostálová. Střídaly: Kopecká, Jančaříková, Škrampalová, Vinklerová.
Připravena byla: Trnková. Trenér: Stanislav Mitáč.

Prostějov/son - 2014 CEV
DenizBank Volleyball Champions League Women vyvrcholila posledním kolem
základních skupin, jež rozhodlo (nejen) o postupujících
do play off. Vyřazovací fázi
elitního evropského poháru si
tak zahrají tři turecké kluby
(Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Istanbul, Galatasaray
Istanbul), tři ruské oddíly
(Dynamo Kazaň, Omička
Omsk, Dynamo Moskva),
dva zástupci Ázerbájdžánu
(Rabita Baku, Igtisadči Baku)
i Itálie (Meccanica Piacenza, Prosecco Conegliano) a
po jednom celku z Francie

(RC Cannes), Polska (Atom
Sopoty) a Švýcarska (Volero
Curych), přičemž jeden
z těchto třinácti týmů projde
přímo do závěrečného Final
Four coby jeho pořadatel.
Naše pozornost však byla
logicky víc upřena na třetí
místa ve všech grupách, z nichž
se postupovalo do čtvrtfinále
CEV Cupu. Jistotu mohla
prostějovským volejbalistkám
dát už případná prohra Igtisadči
Baku s CZ Bělehrad, jenže
tento mač skončil před pátou
hodinou odpolední výsledkem
3:1. Druhá možnost spočívala
ve vítězství Stiinty Bacau nad
Dabrowou Gorniczou a tohle

již díky rezultátu 3:1 opravdu
vyšlo. Agelky tak hned zkraje
svého utkání s Eczacibasi Istanbul věděly, že bez ohledu na
jeho konečné skóre mají CEV
Cup zajištěn.
Na závěr ale přidejme ještě
jednu zajímavou informaci.
Kdyby ženy „vékáčka“ dotáhly slibně rozjetou bitvu
proti favoritovi k senzačnímu
triumfu 3:0 nebo 3:1, radovaly by se dokonce z postupu do
play off samotné Ligy mistryň
coby kolektiv s nejlepší bilancí
na všech třetích pozicích!
Škoda, že to nevyšlo, neboť
by šlo o skutečnou a naprosto
nečekanou bombu…

Miroslav Čada: „Postup do čtvrtfinále CEV Cupu
z tak těžké skupiny považuji za pěkný úspěch!“
Prostějov - Radost z dobře odvedené práce a trocha smutku z nedotažení velké šance dosáhnout
na výsledkovou senzaci se po derniéře v letošní
Champions League mísily v nitru hlavního trenéra
našich volejbalistek Miroslava Čady. Jeho svěřenkám nechybělo mnoho k nečekanému pokoření
Eczacibasi Istanbul, kterému by se však s ohledem na průběh střetnutí a herní obraz nikdo nemohl divit. Nakonec sice VK AGEL zůstal krůček
od nesmírně cenného skalpu, ovšem přesto se
mohl radovat z přesunu do čtvrtfinále CEV Cupu.
Marek Sonnevend
Pomohla vašim svěřenkám k výborné hře proti
Eczacibasi Istanbul role jasného outsidera?
„Myslím, že je to tak. Na
děvčatech bylo vidět, že hrají
uvolněně a nepůsobí na ně tlak,
jako například v klíčových
soubojích se Schwerinem. Tentokrát jsme neměli co ztratit
a takové zápasy jsou mnohem
příjemnější, než když musíte.

CEV Cup žen 2013/14
Osmifinále (14. až 23. ledna)
LP Salo – Fenerbahce Istanbul
Fakro Muszyna – Lokomotiv Baku
Chimik Južnyj – Aluprof Bielsko-Biala
Azerrail Baku – Uraločka Jekatěrinburg
Čtvrtfinále (4. až 13. února)
VK AGEL Prostějov
- LP Salo/Fenerbahce Istanbul
Fakro Muszyna/Lokomotiv Baku – Azeryol Baku
Chimik Južnyj/Aluprof Bielsko-Biala – SC Drážďany
Azerrail Baku/Uraločka Jekatěrinburg – Dinamo Bukurešť

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

PVK OLYMP PRAHA

Carter

Marek Sonnevend

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

VK AGEL PROSTĚJOV

Borovinšek

Prostějov- Velice brzy po závěrečných prosincových zápasech dvou nejvyšších evropských pohárů
spatřilo světlo světa jejich další rozlosování. Nás pochopitelně zajímalo, na koho v únorovém čtvrtfinále
CEV Cupu narazí volejbalistky VK AGEL Prostějov.
A verdikt je následující: Hanačky se střetnou s lepším
z dvojice Fenerbahce Istanbul - LP Salo!

Lze víc riskovat bez přehnaného
strachu z případných chyb, což
dnes bylo vidět třeba na našem
místy vynikajícím podání nebo
v útoku, kde si nahrávačka často
troufala volit pro ni těžší variantu
nahrávky, z čehož následně holky
těžily při zakončení. Výkon
celého družstva byl opravdu
skvělý, proto ještě jednou škoda
porážky 1:3.“
Souhlasíte, že po zdolání
Villy Cortese, Rabity
Baku, RC Cannes či Dynama

Kazaň v minulých letech
byl Prostějov hodně blízko
k získání skalpu dalšího velkoklubu?
„Přesně tak. Jak už jsem řekl,
stačilo vyhrát jednu ze dvou
koncovek vyrovnaných setů
a mohli jsme třeba sahat až po
vítězství.“
Můžete se ohlédnout
za celým průběhem
základní skupiny D letošní
Champions League?

proti oběma favoritům nezískali
ani bod. Navíc teď s Eczacibasi
nám k tomu chybělo jen velice
málo. Podstatná však jsou hlavně
dvě tříbodová vítězství nad
j
Schwerinem, která nám zajistila
EV Cupu.“
účast ve čtvrtfinále CEV
Považujete tohle za
úspěch?
„Jednoznačně ano. Zajistit si
ta skupiny
přesun ze třetího místa
do CEV Cupu bylo naším cím můžeme
lem a s jeho splněním

prošlo a nadále prochází tvrdou prací, teď jsme za to byli
odměněni prvním dílčím úspěchem. Samozřejmě je však
potřeba naplno makat celý
y sezóny.“
y
zbytek

konečná tabulka:
1. Rabita Baku (Ázerbájdžán)
2. Omsk (Rusko)
3. Drážďany (Německo)
4. Beziers (Francie)

6
4
2
0

0
2
4
6

Základní skupina B

18:5
16:7
7:13
2:18

16
14
6
0

Meccanica Piacenza – Dynamo Moskva 3:1 (21, 23, -18, 18), Igtisadči Baku – CZ Bělehrad 3:1 (-27, 13, 13, 12).

konečná tabulka:

1. Meccanica Piacenza (Itálie)
2. Dynamo Moskva (Rusko)
3. Igtisadči Baku (Ázerbájdžán)
4. CZ Bělehrad (Srbsko)

5
4
3
0

1
2
3
6

Základní skupina C

16:6
15:9
10:12
4:18

15
13
8
0

Vakifbank Istanbul – Dames Gent 3:0 (13, 20, 19), Atom Sopoty – Dinamo Bukurešť
3:1 (-23, 17, 21, 20).

konečná tabulka:

1. Vakifbank Istanbul (Turecko)
2. Atom Sopoty (Polsko)
3. Dinamo Bukurešť (Rumunsko)
4. Dames Gent (Belgie)

6
4
2
0

0
2
4
6

Základní skupina D

18:1
13:8
8:12
0:18

18
12
6
0

VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul 1:3 (17, -26, -19, -23), SC Schwerin – RC
Cannes 0:3 (-14, -16, -20).

konečná tabulka:
6
4
2
0

0
2
4
6

Základní skupina E

18:1
12:6
7:14
2:18

18
12
6
0

Busto Arsizio – Azeryol Baku 3:0 (14, 17, 19), Galatasaray Istanbul – Prosecco Conegliano 3:2 (-24, -23, 19, 15, 3).

konečná tabulka:

1. Galatasaray Istanbul (Turecko)
2. Prosecco Conegliano (Itálie)
3. Azeryol Baku (Ázerbájdžán)
4. Busto Arsizio (Itálie)

Kormidelník VK AGEL MIROSLAV ČADA o tom,
že ani ve vystoupeních proti gigantům se tým neztratil

být spokojení. Těšíí
mě, že budeme hrát
ještě minimálně dva
zápasy proti špičkou
vému evropskému
vo
klubu. Naše družstvo

Základní skupina A

Omička Omsk – Rabita Baku 2:3 (-19, -22, 23, 19, -11), Volley Beziers – SC Drážďany
0:3 (-17, -18, -20).

1. Eczacibasi Istanbul (Turecko)
2. RC Cannes (Francie)
3. VK AGEL Prostějov (Česko)
4. Schwerin (Německo)

„Většina ostatních skupin v soutěži byla rozhodně
hratelnější, a proto nevidím jako žádnou ostudu,
že jsme proti oběma favoritům nezískali ani bod.
Navíc s Eczacibasi nám k tomu chybělo velice málo.“

„Je nutné si uvědomit, že Istanbul
i Cannes patří mezi nejsilnější
týmy celé Ligy mistryň. Většina
ostatních skupin v soutěži byla
rozhodně hratelnější, a proto nevidím jako žádnou ostudu, že jsme

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

5
4
2
1

1
2
4
5

Základní skupina F

17:8
15:11
11:15
6:15

14
11
7
4

Stiinta Bacau – Dabrowa Gornicza 3:1 (-20, 29, 16, 23), Dynamo Kazaň – Volero
Curych 2:3 (23, 23, -20, -28, -8).

konečná tabulka:

Foto: archiv Večerníku

1. Dynamo Kazaň (Rusko)
2. Volero Curych (Švýcarsko)
3. Stiinta Bacau (Rumunsko)
4. Dabrowa Gornicza (Polsko)

5
4
2
1

1
2
4
5

17:4
14:12
7:15
8:15

16
11
5
4
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PŘÍPRAVA „AGELEK“ JIŽ ZNOVU BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY Soares domů nejela
Prostějovské ženy trénovaly i na Štěpána, sedm členek „A“-týmu aktuálně doplnily tři juniorky

Zatímco v drtivé většině domácností ještě doznívaly
vánoční labužnické orgie, prostějovské volejbalistky
už dostávaly do těla v nové fázi pokračující přípravy.
Do té totiž naskočily už ve čtvrtek 26. prosince
odpoledne, aby Štěpánem počínaje dostaly do svých
organismů před druhou polovinou sezóny 2013/2014
potřebnou energii k co nejlepším výkonům.
Prostějov/son
Žen VK AGEL se přitom sešlo
jen sedm, neboť pětice Pavla
Vincourová, Andrea Kossányiová, Quinta Steenbergen, Tatsiana
Markevich a Tijana Malesevic
plní reprezentační povinnosti
(více na jiném místě této strany
- pozn.red.). Sedmičku Lucia Růžičková, Sonja Borovinšek, Sara
Hutinski, Klára Melicharová,
Katie Carter, Solange Soares,

Julie Jášová však na počet desíti
doplnily tři mládežnické reprezentantky našeho klubu Michaela Zatloukalová, Eva Lakomá
a Kristýna Adamčíková.
„Pro holky nebyl nový start po
čtyřdenní pauze úplně jednoduchý, ale začali jsme v rozumném tempu a do vyšší intenzity
postupně najeli. Tím pádem se
žádné větší problémy nevyskytly, děvčata všechno zvládají
a během tréninků vypadají

dobře,“ ujistil Večerník kouč čerstvého účastníka čtvrtfinále CEV
Cupu Miroslav Čada.
Jeho svěřenky přitom nemají
žádné leháro, naopak zátěž je
dost intenzivní. „Makáme každý
den dvoufázově, vždy dopoledne
na fyzičce pod vedením kondiční trenérky Michaely Jelínkové
a odpoledne děláme herní věci.
S tím, že volejbalové tréninky
jsou spíš jednodušší s důrazem na
individuální prvky a jejich závěr
věnujeme běhání opět za dohledu
Míši,“ přiblížil Čada.
Jelínková sice do své nové role
naskočila po ukončení hráčské
kariéry až v létě, ovšem zatím se
stoprocentně osvědčuje. „Kondici mají holky velice dobrou
a pozitivní posun je znát také na
zdravotním stavu. Míša se hod-

ně věnuje cvičením na prevenci
zranění, která se nám letos ve
větší míře vyhýbají. Když pominu nešťastné úrazy, tak dlouhodobější potíže měla jediná Táňa
Markevich a ta si navíc trable
s břišním svalem přivezla už
z nároďáku,“ pochválil kormidelník vékáčka Jelínkovou za
její práci.
Příznivá slova věnoval rovněž
třem juniorkám, jež zvýšily
aktuální početnost ženského
kolektivu na kulatou číslici.
„Celkově zvládají svou nelehkou úlohu výborně, byť hlavně
fyzická zátěž je pro ně pořádně
náročná a místy se s ní docela
perou. Každopádně si myslím,
že jim tahle zkušenost může
prospět a jejich zapojení samozřejmě pomáhá i nám, aby tré-

ninky měly potřebnou úroveň,“
uvažoval Čada.
Stávající model přípravy bude
pokračovat celý tento týden kromě 31. prosince a 1. ledna, kdy
mají „Agelky“ dva dny volno.
„Do druhé půlky soutěžního
ročníku musíme jít kvalitně
nachystaní. Hned lednový program je dost nahuštěný, počínaje
úvodním zápasem nového roku
devátého ledna v Králově Poli
budeme hrát každý týden dvě
střetnutí buď extraligová, nebo
v semifinále Českého poháru
s Olomoucí. Zkraje února pak
přijde na řadu i čtvrtfinále evropského CEV Cupu, což vzhledem
k předpokládanému top soupeři
Fenerbahce Istanbul bereme jako
vrchol naší mezinárodní sezóny,“
připojil Miroslav Čada.

SUPER BITVA S ECZACIBASI: JEN KOUSEK OD SENZACE!
Prostějovský mančaft se proti favoritovi vzepjal a nakonec padl až po velkém boji

Bodový vývoj – první set:
4:0, 6:2, 6:4, 7:6, 9:6, 9:9,
11:11, 13:11, 15:12, 18:13,
20:14, 20:16, 23:16, 25:17.
Druhý set: 0:2, 1:4, 4:4, 5:7,
9:7, 11:8, 11:11, 12:14, 15:14,
15:18, 17:18, 17:20, 18:23,
20:23, 21:24, 24:24, 25:26,
26:28. Třetí set: 0:3, 3:4,
3:8, 6:11, 8:11, 8:13, 10:13,
12:14, 13:16, 16:16, 16:19,
17:23, 19:25. Čtvrtý set: 1:0,
1:2, 2:4, 4:6, 7:6, 10:7, 10:13,
12:13, 12:15, 13:17, 14:19,
15:21, 18:21, 23:22, 23:25.
Prostějov/son - Nedalo se moc
čekat, že by prostějovské volejbalistky v posledním duelu základní
skupiny D evropské Ligy mistryň
2013/2014 přemohly hvězdami
nabitý celek Eczacibasi VitrA
Istanbul. Leč „Agelky“ hrály
většinu zápasu perfektně a vysoce
favorizovanému klubu z Turecka
byly naprosto vyrovnaným soupeřem. Velmi kvalitnímu výkonu
chybělo jediné: příznivější výsledek než finální porážka 1:3. Při
lepším zvládnutí dramatických
koncovek dvou setů mohly prostějovské bojovnice klidně zvítězit,
což by bez ohledu na sníženou

motivaci tureckého giganta znamenalo obří senzaci! Nedošlo k ní
jen o kousek…
Jedním slovem výborný byl úvod
střetnutí ze strany Hanaček. Vincourová dobře zapodávala, soupeřky
několikrát chybovaly na přihrávce
a skóre hned skočilo na 4:0! Favoritkám bez dvou opor Wang
a Harmotto, jež zůstaly odpočívat
v Turecku, chvíli trvalo nabrání
vyššího tempa. A když už jej nabíraly (vyrovnání na 9:9), znovu pod
tlakem uvolněně hrajícího a skvěle
servírujícího Prostějova vyrobily
několik nepřesností. Z nečekané
převahy tak logicky rezultoval nadmíru slibný náskok, který fantasticky rozjetý AGEL pořád zvyšoval až
k senzačně hladkému zisku vstupní
sady – 25:17 a 1:0!
Do své předpokládané role se Eczacibasi začalo dostávat až zkraje
druhého dějství (1:4), ale jeho vzestup neměl dlouhého trvání. Jakoby
nekoncentrovaní hosté v ničem nepřipomínali dosavadního suveréna
letošní Ligy mistryň, naopak prostějovská děvčata výkonem excelovala
opravdu ve všech činnostech. Jedině
tak bylo možné rychle otočit stav
z 5:7 na 11:8! Škoda, že se členky
domácí družiny následně nechaly
rozhodit notně sporným verdiktem
sudího (už několikátým) a chvíli
na to ztrácely 12:14. Okamžitě sice
strhly průběh zase na svou stranu
(15:14), jenže do jejich projevu se již
vkradla nejistota, zatímco protivnice
získaly alespoň část do té doby chy-

bějící pohody. Po úniku na 18:23 se
zdálo být jasno, leč srdnatě bojující
vékáčko odvrátilo celkem pět setbolů a sahalo po zvýšení setového
poměru na 2:0! Bohužel koncovku
klopýtající Istanbul s pořádně odřenýma ušima přece jen zvládl – 26:28
a 1:1.
Těsně nedotažený závěr druhého
dílu navíc znamenal zlom ve vývoji
duelu. „Agelky“ nedokázaly udržet vysoko nastavenou herní laťku
a VitrA teprve nyní ukazovala, proč
v předchozích pěti kolech skupiny
neztratila ani sadu. V ČR o tuto neposkvrněnost přišla, avšak pokazit
si bilanci případnou porážkou samozřejmě nechtěla. Do své obvyklé nebezpečnosti dospěla levoruká
univerzálka Demir, turecký soubor
komplexně zlepšil veškeré činnosti
a rázem dominoval (3:8). Čadovy
svěřenky ale nehodlaly nic vzdávat,
místo rezignace nabídly rozpumpovaným fanouškům další porci maximálního nasazení i kvality (12:14).
Šňůra tří bodů za sebou dokonce
přinesla srovnání na 16:16! Novou
kritickou situaci hosté vyřešili rovněž tříbodovým kontrem na 16:19,
od toho momentu patřil zbytek setu
Micelliho plejerkám – 19:25 a 1:2.
Volejbalistkám Prostějova se povedlo znova zvednout, ačkoliv jim moc
nevyšel start do čtvrtého pokračování
(2:4). Makaly ovšem až do úmoru, za
což opakovaně sklízely sladké ovoce,
tentokrát v podobě obratu na 10:7!
Vzdor občasným chybkám přitom
odváděly výtečný výkon všechny

Miroslav ČADA – VK AGEL Prostějov:

„Bylo to absolutně vyrovnané utkání. Soupeři jsme dokázali čelit ve všech činnostech, to znamená na podání, přihrávce, v útoku i obraně. Proto je velká škoda, že
jsme nezískali aspoň jednu koncovku ze dvou setů, které se rozhodovaly až v těsných závěrech. Trochu nám tam chyběla větší odvaha, v opačném případě mohl
zápas dospět až do tiebreaku. Gratuluji hostům k vítězství, nicméně si myslím, že
alespoň bod jsme si za tak kvalitní výkon zasloužili.“

Lorenzo MICELLI - Eczacibasi Istanbul:

„Gratuluji Prostějovu ke skvělému výkonu, od našeho prvního vzájemného
střetnutí koncem října se opravdu hodně zlepšil. Myslím, že kdyby se nedostal do
skupiny zrovna s námi a Cannes, tak mohl klidně bojovat o postup do vyřazovací
fáze Ligy mistryň. Pro nás bylo tohle utkání nelehké tím, že jsme v posledních
týdnech měli dost náročný program a únava z řady těžkých zápasů v rychlém sledu
byla na hráčkách znát. Proto jsem na svůj tým hrdý, neboť navzdory komplikacím
i faktu, že se mu herně nedařilo, nakonec dokázal zvítězit. Na hřišti totiž potil krev
a díky tomu jsme ztratili pouze jeden set, nikoliv žádný bod. Nasbírat v takto nabité
skupině všech osmnáct bodů a prohrát přitom jedinou sadu je skutečně dobrá bilance. Klub již třikrát za sebou vypadl v prvním či druhém kole play off Champions
League. Proto hlavně toužíme konečně postoupit do závěrečného Final Four a pokud se to povede, dál je možné všechno.“

prostějovské ženy, které zasáhly do
utkání, a bez přehánění excelovaly zejména Borovinšek s Jášovou.
Jenže krásná pohádka skončila příchodem Cansu na podání, s nímž si
„Agelky“ delší dobu neporadily. Leč
prudké otočení skóre na 10:13 ještě
nebylo rozhodující, neboť istanbulská ekipa tuhle výhodu pustila téměř
fatálním výpadkem (15:21 na 23:22).
Mančaft VK zaslouží nejen za tuto
chvilkovou fantazii absolutorium,
přestože poslední tři míče urvaly sokyně a výživný mač tak dotáhly k těsnému vítězství – 23:25 a 1:3.

Prostějov/son - Určitě trochu
nezvyklou roli má v současném
družstvu žen VK AGEL Prostějov univerzálka Solange Soares.
Stejně jako v minulém ročníku,
totiž coby kapitánka tráví většinu duelů na lavičce, odkud neustále burcuje své spoluhráčky
a jen občas se dostane na hřiště.
Tohle však Brazilka se slovenským pasem vůbec neřeší, záleží jí pouze a jedině na týmových
úspěších.
„Podstatné je, že se nám povedlo postoupit do čtvrtfinále CEV
Cupu a tím splnit cíl. Pokud vezmu jednotlivé zápasy, tak proti
velkým favoritům Eczacibasi
Istanbul i RC Cannes jsme vzhledem k průběhu vzájemných utkání
určitě mohly získat víc setů. Jenže
tihle elitní soupeři mají skutečně
špičkovou kvalitu a bohužel nám
ve vyrovnaných koncovkách vždy
chyběl kousek. Třeba proti turec-

kému klubu doma jsme přitom
zahrály dobře a bojovaly na maximum, zatímco soupeř jel v podstatě na půl plynu to, co potřeboval.
A stejně mu to stačilo na vítězství,
byť těsné,“ ohlédla se za účinkováním kolektivu v evropské Lize
mistryň 2013/14.
Aby na to herně měly, pokračovaly prostějovské plejerky po
krátkém vánočním volnu v přípravě už od 26. prosince. „Domů
do Brazílie se tak na svátky jako
obvykle nedostanu, ale s tím jsem
počítala a nedělá mi to žádné problémy. Zajedu alespoň za svou
druhou rodinou do Bratislavy, na
chvíli vypnu od volejbalu a pak
zase hurá do práce. Čeká nás tvrdá dřina, abychom šly po všech
stránkách ještě víc nahoru. Což
je jedině dobře,“ říkala Soli ještě
před Štědrým dnem.
Kompletní verzi článku najdete
na www.vecernikpv.cz!

13.
Nej
čová 12 - Kvapilová 22, Hodanová 12, Mudrová 10 * Přerov - Frýdek-Místek 1:3 (-15, 20, -14, -22). Nejvíce bodů:
Gálíková 17, Nucová 10, Holičová 9 - Kubová 24,, Gambová
12, Závodná a Holišová po 11 * Slavia Praha - Šternberk
0:3 (-23, -17, -19). Nejvíce bodů: Adlerová 12, Ančincová
7 - Holásková 14, Kuciaková, M. Janečková a S. Janečková
po 11 * Ostrava - KP Brno 1:3 (-15, -25, 22, -19). Nejvíce
bodů: Michalkiewicz 18, Starzyk
y 12, Polášková 9, Nachmilnerová 8 - Onderková 16, Širůčková 16, Vyklická 15, Michalíková 10, Toufarová 6.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. Prostějov

P

Sety

Míče

Body

13 13 0

Z

V

39:5

1070:761

38

2. Olomouc

13 10 3

34:12

1091:887

30

3. Olymp Praha

13 10 3

32:14

1085:930

30

4. Frýdek-Místek

13

9

4

30:14

1024:880

28

5. KP Brno

13

9

4

29:20

1079:1008

26

6. Šternberk

13

6

7

19:23

878:927

18

7. Ostrava

13

5

8

20:29

998:1082

15

8. Přerov

13

2 11

14:34

931:1118

7

9. Slavia Praha

13

1 12

9:36

860:1084

3

„Soupeř začal výborně na servisu
a my jsme celý zahajovací set měly
10. SG Brno
13 0 13 0:39
636:975
0
velké problémy s přihrávkou. Až do Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
poloviny druhé sady byl Prostějov 3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod
lepší, předváděl opravdu kvalitní výkon a nám pak dalo dost práce otočit
nepříznivý vývoj tohoto těžkého
zápasu. I za výhru tři jedna může14. kolo, čtvrtek 9. ledna 2014, 17:00 hodin:
me být moc rády, neboť jak druhý, Frýdek-Místek - Ostrava, Olymp Praha - Olomouc, Slavia Praha - SG LD
tak čtvrtý set byly velmi vyrovnané Brno, Šternberk - Přerov, KP Brno - Prostějov (18:00)
a získaly jsme je až v těsných koncovkách. Teď už se těšíme na play
off,“ povídala po utkání istanbulská
kapitánka Esra Gümüs Kirici s viditelnou úlevou.
Prostějov/son - Poněkud nezvyk- lová. Pro nás jde o vítanou pomoc
lý termín prvního týdne nového při zajištění potřebné úrovně tréroku byl zvolen coby čas poslední ninkového procesu za dané situace,
fáze kvalifikace o postup na Mis- pro děvčata pak o šanci vyzkoušet
trovství světa žen 2014. Tento fakt si vyšší volejbalovou kvalitu mezi
odebral prostějovskému týmu dospělými,“ uvedl kouč ženského
v přípravě na pokračování sezóny vékáčka Miroslav Čada.
hned pět volejbalistek, neboť prá- Každý rub má však i svůj líc,
vě takový počet reprezentantek v tomto případě se jím může stát
bude VK AGEL Prostějov zastu- až enormní zátěž reprezentujících
povat ve čtyřech různých národ- plejerek. Kompletní kvinteto z haních výběrech.
náckého klubu totiž letos absolvoNahrávačka Pavla Vincourová valo všechny akce svých národních
a smečařka Andrea Kossányiová mančaftů, teď je čeká další a třeba
jsou opět členkami družstva Čes- Vincourová s Kossányiovou nemaMiroslav ČADA – VK AGEL Prostějov:
ké republiky, smečařka Tatsiana jí kvůli brzkému zahájení přípravy
„Jsem rád, že jsme utkání nakonec zvládli. Náš program byl poslední dobou
Markevich obleče dres Bělorus- ČR již 22. prosince v podstatě žádné
enormně náročný, sehrát čtyři velmi těžké zápasy během osmi dnů s cestováním
ka, blokařka Quinta Steenbergen volno na oddech. A podobně nabitý
do Cannes a zpět není úplně jednoduché. Únava i menší koncentrace se projeviNizozemska a smečařka Tijana program nejspíš vyšťaví i trojici Stely v prvním setu, kdy holky špatně řešily lehké míče a umožnily jít Olympu do
Malesevic Srbska. Kvalifikační enbergen, Markevich, Malesevic,
vedení. Od druhé sady se však celý tým postupně lepšil a soupeře přehrál hlavně
útokem, což vedlo k zaslouženému vítězství.“
turnaje jsou na programu od 3. do navíc se poté okamžitě vrátí znovu
5. ledna, z každé skupiny projde plnit oddílové povinnosti.
Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:
na MS v Itálii vítěz plus dva celky „Holky by si určitě potřebovaly taky
„Za normálních okolností bych to hodnotil jako náš dobrý výkon, protože jsme
s nejlepší bilancí na druhých mís- odpočinout, například já jsem se rozpodlehli až po boji a získali set. Ale vzhledem k únavě domácích z náročného protech. Jednotlivé soupeře i přesný hodla tentokrát repre vynechat. Ony
gramu jsme si z Prostějova tentokrát mohli odvézt víc, soupeřky viditelně neměly
program zápasů najdete níže, ale samozřejmě dělají, co můžou, ale na
svůj ideální den. Bohužel jsme po vydařené úvodní sadě doplatili na zhoršený
už zde můžeme zmínit jednu pi- některých po pravdě už bylo někdy
útok, s takovým zakončením tady prostě nešlo uspět. Byť všechny ostatní činnosti
kantní skutečnost, že české Agel- vidět, že po náročném celoročním
zvládly holky na velmi solidní úrovni.“
ky se v přímé bitvě utkají se svou programu trochu tahají nohy. No
a teď je čeká další velmi intenzivní
dopouštěly se mnoha nepřesností Soares, kapitánka VK AGEL běloruskou parťačkou.
a na výsledkové překvapení tak Prostějov. Její protivnice Iveta Co se týče prostějovského kolektivu, zátěž. Náš klub to teoreticky mohl
ten zůstal na téměř dva týdny pokra- řešit tím, že by je do národních celnedosáhly – 25:19 a 3:1.
Halbichová po prostějovském
„Začátek nebyl z naší strany dob- klání uvedla: „V prvním setu čující přípravy jen se sedmi hráčka- ků neuvolnil, ovšem já chápu, že
rý, i když jsme Olymp rozhodně jsme hrály odvážně, vycházelo mi obvyklého kádru. „Proto jsme do tohle asi vedení dělat nechtělo. Tak
nepodcenily. Spíš nám nějakou nám podání. Tím pádem Prostě- tréninku vzali tři mladé holky z na- nezbývá než doufat, že se s tím děvdobu trvalo rozhýbat ztuhlé nohy jov hůř přihrával a dařilo se nám šeho juniorského týmu, připojily se čata fyzicky i psychicky poperou a
a nabrat vyšší tempo, což přišlo jej ubránit. Od druhého setu se ale blokařka Eva Lakomá, univerzálka případná únava se na nich nijak moc
během druhého setu. Pak už jsme příjem soupeře zlepšil, zatímco či smečařka Kristýna Adamčíková neprojeví,“ poskytla svůj názor kapisi vývoj zápasu hlídaly a máme naše obrana zhoršila. Škoda, že a nahrávačka Michaela Zatlouka- tánka VK Prostějov Solange Soares.

kam příště...

Pětice hráček je v reprezentaci!

„Agelky“ zvládly předvánoční bitvu s Olympem

vítězně, byť musely otáčet nepříznivý průběh
Bodový vývoj – první set:
2:0, 3:3, 6:3, 7:4, 7:12, 9:12,
11:13, 11:15, 14:15, 15:19,
16:22, 18:23, 18:25. Druhý
set: 2:2, 6:2, 9:5, 9:7, 10:9,
11:11, 15:11, 19:12, 20:14,
22:14, 23:17, 25:18. Třetí
set: 0:3, 4:3, 6:4, 7:6, 9:6,
9:9, 12:9, 12:11, 15:11, 17:14,
19:14, 20:17, 22:17, 24:18,
25:19. Čtvrtý set: 1:0, 1:2,
3:2, 3:4, 5:4, 7:7, 9:7, 13:8,
14:11, 16:11, 18:12, 20:13,
20:15, 22:15, 22:18, 25:19.
Prostějov/son - Loňské klopýtnutí těsně před Vánocemi se neopakovalo, naše volejbalistky
se s kalendářním rokem 2013
rozloučily příznivým výsledkem. Ve třináctém kole UNIQA
extraligy 2013/2014 porazily
vzdor špatnému začátku nebezpečný Olymp Praha, zvýšily

náskok v čele tabulky na osm
bodů a svátky tak mohly prožít
v klidu i pohodě.
Žádná známka po únavě z
těžkého programu nebyla na
„Agelkách“ v úvodu vidět. Až
za stavu 7:4 si vybraly hodně
slabou chvíli a osmi body v řadě
nechaly soupeřky razantně promluvit do průběhu vstupní sady.
Tahle velice dlouhá šňůra na
7:12 mohla být pro favorizovaný
tým fatální, zvlášť když následné
zlepšení (14:15) vystřídaly další
chyby a dobře hrající Olymp
znovu utekl (15:19, 16:22). Odvrátit tento úder se „vékáčku“ už
opravdu nepovedlo, ani zdaleka
nedošlo na vyrovnanou koncovku – 18:25 a 0:1.
Recept na prolomení vzniklé nepohody našly domácí plejerky
zkraje druhé části a měla podobu
vlastní bodové série z 2:2 na 6:2.
Trápení se však zase vrátilo ze
dvou hlavních důvodů: kvůli nepřesné přihrávce a hůř fungující
obraně. Výběr PVK většinou neměl potíže se útočně prosazovat,
tudíž poměrně brzy vyrovnal na
11:11. Rozhodující pro celý set
byl hned vzápětí nový trhák Age-

lek ofenzivně řízený Steenbergen
(15:11), získaný náskok poté ještě
narostl – 25:18 a 1:1.
Zkvalitnění prostějovského příjmu
nahlodala v samotném zárodku
třetího dějství výborná Hodanová
(0:3), ovšem hostitelkám pomohl
bleskový kontr při účinné plachtě
Hutinski (4:3). Po této herní výměně názorů měly mírně navrch
Čadovy svěřenky, leč definitivně
utéct Pražankám se jim dlouho
nedařilo. Klíčem k momentálnímu zlomení odporu hostí se vedle
zpřesnění všech činností staly
především smečařská průraznost
Carter a pozitivní přínos střídající dvojice Markevich - Hutinski,
s touhle podporou mančaft VK
dokormidloval k jednosetovému
vedení – 25:19 a 2:1.
Zpátky do střetnutí vrátily družinu z metropole ČR skvělé bloky
na začátku čtvrté sady. Pohledný
mač opět nabral vyrovnaný směr a
každý chvilku tahal pilku, ale jen
do okamžiku, kdy na tabuli svítilo
skóre 7:7. Vzápětí vedoucí družstvo soutěže prchnulo na 13:8, což
mu dodalo ještě víc jistoty i volej- radost ze splnění role favorita jsme neudržely kvalitní výkon
balové převahy. Naopak „vysoko- v posledním letošním utkání,“ z úvodu po celý zápas,“ zalitovaškolačkám“ jakoby už došel dech, usmála se po zápase Solange la kapitánka PVK Olymp Praha.

„V národních soutěžích zatím plníme plán,“ těší Čadu

Prostějov/son - Bez porážky prochází letošním ročníkem českých
soutěží volejbalistky VK AGEL
Prostějov. Po těsném uhájení neposkvrněné bilance z hanáckého
derby v Olomouci sice měly dílčí
potíže i ve čtvrtek 19. prosince
během posledního duelu s letopočtem 2013 proti Olympu Praha, ale obrat z 0:1 na 3:1 vnesl do
hanáckého tábora aktuální klid
i spokojenost.

Nevzpomněl si však lodivod po
ztracené vstupní části na loňský
předvánoční výpadek 0:3 s Frýdkem-Místkem ve smyslu, že by
se mohl přesně po roce opakovat?
„Vzpomněl, ale že bychom měli
prohrát, toho jsem se nijak vážně nebál. Tentokrát jsme totiž soupeři dovolili získat úvodní set hlavně svými
vlastními elementárními chybami
a já věřil, že takhle špatně nemůžeme
dál pokračovat. To jsem holkám zdů-

raznil a ony se opravdu zlepšily, dokázaly se prosadit,“ vysvětloval Čada.
V dosavadním průběhu soutěží ČR
2013/2014 (UNIQA extraliga +
Český pohár) tak „Agelky“ nepodlehly v žádném z patnácti střetnutí,
přičemž desetkrát vyhrály 3:0, čtyřikrát 3:1 (dvakrát Olymp, jednou
Olomouc, jednou KP Brno) a jedenkrát 3:2 (v Olomouci). „Nepanuje
žádné nadšení, protože herně máme
někdy rezervy, ovšem celkově zatím

plníme plán vyvarovat se na národní
scéně výsledkových výpadků. Jde
o zásluhu zodpovědného přístupu
týmu, jeho pracovitosti i touhy pořád
se zlepšovat. Díky tomu jsme dosud
nemuseli řešit žádný průšvih,“ pravil
trenér vékáčka s úsměvem.
Po zvládnutí pražského výběru a oddechu před svátky následně přišel na
řadu již tradičně brzký start nové fáze
přípravy po Vánocích. Prostějovské
družstvo trénovalo ještě v sobotu

21. prosince dopoledne, aby znovu začalo makat už ve čtvrtek 26. prosince
odpoledne. „Děvčata mají v podstatě
pět dní na odpočinek, což by v dané
části sezóny mělo stačit. Mezi svátky
při dvoufázové zátěži zapracujeme
i na kondici, další dva volné dny přijdou na Silvestra a Nový rok, no a pak
pojedeme zase naplno dál. Stále je co
zlepšovat, právě tohle je společná priorita nás všech,“ zdůraznil Čada před
svátečními radovánkami.

Závěrečná fáze kvalifikace o MS žen 2014
Česká republika (Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová) – turnaj
v Bulharsku (Varna): pátek 3. ledna Bělorusko (19.30 hodin), sobota 4.
ledna Bulharsko (16.30 hodin), neděle 5. ledna Slovensko (19.30 hodin).
Nizozemsko (Quinta Steenbergen) – turnaj v Chorvatsku (Rovinj):
pátek 3. ledna Francie (16.15 hodin), sobota 4. ledna Maďarsko (16.15
hodin), neděle 5. ledna Chorvatsko (19.15 hodin).
Srbsko (Tijana Malesevic) – turnaj v Ázerbájdžánu (Baku): pátek
3. ledna Estonsko (13.00 hodin), sobota 4. ledna Izrael (13.00 hodin),
neděle 5. ledna Ázerbájdžán (16.00 hodin).
Bělorusko (Tatsiana Markevich) – turnaj v Bulharsku (Varna): pátek
3. ledna Česko (19.30 hodin), sobota 4. ledna Slovensko (19.30 hodin),
neděle 5. ledna Bulharsko (16.30 hodin).

Rozhovor

se Sonjou Borovinšekovou najdete už teď na

www.vecernikpv.cz

Prezentace

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. prosince 2013
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