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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Na dítě spadla omítka
V okamžiku, kdy předminulý
pátek procházela třída žáků
základní školy kolem jednoho
z prostějovských domů, spadl
zřejmě vlivem silného větru
z druhého patra kus omítky
a odštěpek trefil jedno z dětí přímo do hlavy. To naštěstí mělo
čepici, která náraz utlumila. Dítko utrpělo povrchové zranění
a stěžovalo si na bolest hlavy.
V doprovodu rodičů navštívilo
nemocnici, kde nebylo zjištěno
závažnější poranění. Po vyšetření bylo propuštěno domů.
Strážníci o události vyrozuměli
majitele domu. Ten na to ihned
provedl nápravu a zbytek opadávající omítky odstranil, tudíž
další nebezpečí tohoto rázu nehrozilo. Zda by se mohlo jednat
v tomto případě o protiprávní
jednání ze strany majitele, posoudí správní orgán.

OKRÁDALI LIDI PŘED ZRAKY POLICISTŮ!
Při preventivní akci městské i státní policie se kapsáři činili

Tak tomu se říká ironie. Každý den během uplynulého
týdne nabádali městští strážníci i státní policisté především starší občany u prostějovských supermarketů,
aby lehkovážně nenosili otevřené kabelky či peněženky v zadních kapsách, řidiče varovala před zlozvykem
nechávat v autech cenné věci, které pak lákají zloděje.
Tyto policejní preventivní akce ovšem vůbec neodradily kapsáře, kteří se v předvánočním shonu opravdu
„vytáhli“. Jenom v pondělí udeřili hned třikrát! A byť už v
dalších dnech žádná krádež hlášena nebyla, vyhráno u
marketů či přímo v nich rozhodně nemáme...
Prostějov/mik
„Během pondělí devátého prosince přijali prostějovští policisté
hned tři oznámení týkající se
krádeží peněženek a kabelky,“
potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „K první z nich

došlo v pondělí v dopoledních
hodinách na přesně nezjištěném
místě v Prostějově. Neznámý
pachatel zatím nezjištěným
způsobem okradl osmapadesátiletou ženu o peněženku s celým
obsahem a způsobil jí škodu za
čtyři tiísíce čtyřista korun. Ke
druhé krádeži došlo ve stejný den
v pozdních odpoledních hodinách

v jedné z prodejen v obchodním
centru v Prostějově. Neznámý
pachatel zde v nestřeženém
okamžiku okradl o peněženku
osmašedesátiletou paní. Ta ji měla
v jedné z kapes kabátu a přišla tak
ke škodě za sedmsettřicet korun,“
popsala první dva případy mluvčí
krajské policie.
To ovšem během úvodního dne
minulého týdne nebylo ještě
všechno. Na onu pověstnou ledabylost doplatila u dalšího supermarketu osmačtyřicetiletá žena.
„Ta přišla o kabelku s věcmi,
kterou odpoledne nechala v kufru svého vozidla zaparkovaného
na parkovišti u jednoho ze
supermarketů v Prostějově.
Neznámý pachatel toho využil
a kabelku jí vzal. Paní tak způsobil
škodu za osm tisíc osmset korun,“ uvedla Irena Urbánková
s tím, že lidé většinou podceňují

Automatový FANTOM znovu ŘÁDIL

Přejeté kachny
Na základě telefonického sdělení vyjížděla hlídka předminulý
pátek 6. prosince k drozdovickému rybníku prověřit nález
tří mrtvých kachen. Oznamovatelka projevila obavu, zda se
nejedná o nákazu, popřípadě
o otravu. Událost byla zkonzultována s pracovníkem životního
prostředí. Při podezření z nákazy
by se jednalo o masivnější úhyn.
V souvislosti s počtem kachen,
jaký se v této lokalitě vyskytuje,
je toto dosti nepravděpodobné.
Strážníci provedli důkladnou
kontrolu daného místa a zjistili
peří na vozovce. Tímto se jednoznačně vysvětlilo, jakým způsobem ptáci skonali. Kachny byly
přejety autem. Vyrozuměn byl
pracovník technických služeb,
který provedl odklizení do kafilerního boxu.

Poštolka na balkóně
Rovněž předminulý pátek
6. prosince po sedmnácté hodině
objevil bydlící ve své venkovní
lodžii poraněné mládě dravce.
Patrně se zranilo při nárazu do
stěny domu. Hlídka poštolku
převzala, ta posléze putovala do
stanice handicapovaných zvířat
v Němčicích nad Hanou.

Pračku na ulici
Muž bydlící poblíž Kostelecké ulice ovšem předminulou
neděli 8. prosince jednal zcela
jinak. Starou pračku vyhodil
před dům. Na druhý den náhodný sběrač kovů odmontoval některé součástky. Ty si
naložil na vozík a odjel. Zbylý
plastový odpad zanechal na
místě. Zakladatele „skládky“
se strážníkům ani po opakované návštěvě nepodařilo
zkontaktovat. Za oknem sice
byl zřetelně viděn rozsvícený
televizor, ale po zazvonění
byl zhasnut. Celá událost byla
předána správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku, za který
muži hrozí pokuta do výše padesáti tisíc korun.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. prosince 2013

Prostějov/mik - V minulém čísle Večerníku jsme jako první
informovali o případech vykradených telefonních automatů.
Policisté na základě dopadení
pachatele, který v Hrubčicích
vypáčil kasičku přístroje, zjistili
také jeho další trestnou činnost.
Naprosto stejných skutků se totiž
dopustil jak přímo v Prostějově,
tak i sousedních Držovicích.
Dvaatřicetiletý chmaták z Přerova, bydlící ale na ubytovně
v Pujmanově ulici v Prostějově,
má hodně bohatou kriminální
minulost. „Prostějovští policisté
objasnili další tři případy krádeže vloupáním do telefonních
automatů, ke kterým došlo na
teritoriu Prostějova. V úterý pátého listopadu uvedený muž vykradl veřejný telefonní automat
na ulici Vasila Škracha, o tři dny
později ve Vrahovické ulici a ve

Bude už klid? Před soud půjde muž, který v Hrubčicích, Držovicích
i přímo v Prostějově ničil a vykrádal telefonní automaty. Foto: Policie ČR
čtvrtek jednadvacátého listopadu telefonní přístroj na ulici SNP
v Držovicích. Ze všech odcizil
po vypáčení zásobník na mince
s různými finančními obnosy,
v důsledku čehož nebylo možné
z automatů provést volání, kromě
bezplatných tísňových telefonních
linek,“ popsala činy automatového fantoma Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Jak policie zveřejnila, celková
škoda odcizením byla vyčíslena
na 8 300 korun, poškozením
pak na 14 763 korun. „Při prověřování policisté zjistili, že podezřelý muž se již v nedávné minulosti dopustil majetkové trestné
činnosti, pro kterou byl odsouzen
a potrestán okresním soudem
v Přerově. Nyní mu u soudu hrozí
až tříleté odnětí svobody,“ dodala
Urbánková.

ZPRONEVĚRA v příspěvkové organizaci

Prostějov/mik - Skandál! Jednatelka nejmenované příspěvkové organizace si ulila do
vlastní kapsy statisíce korun.
Policie totiž zveřejnila, že
vyšetřuje jeden z největších
případů zpronevěry za poslední desetiletí. Bližší podrobnosti
ale bohužel sděleny nebyly.
„Ze spáchání trestného činu

zpronevěry je podezřelá osmapadesátiletá žena z Prostějovska,
která jako zástupce jedné
z příspěvkových organizací měla
od září letošního roku zpronevěřit
320 tisíc korun z finančních
prostředků, s nimiž měla
oprávnění disponovat. Tyto peníze
podle dosavadních indicií použila
ovšem pro vlastní potřebu,“ infor-

movala bez dalších podrobností
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
V průběhu minulého týdne ženě
policisté ve zkráceném přípravném
řízení sdělili podezření ze spáchání
trestného činu, za který jí, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
až pětiletý pobyt za mřížemi.

riziko vlastního okradení. „Často
lidem radíme, aby byli obezřetní.
Kapsáři vyhledávají místa, kde
se pohybuje větší množství lidí,
například nákupní centra, hro-

madné dopravní prostředky,
sportovní a kulturní akce, hrady,
zámky, muzea a často využívají
nepozornosti lidí,“ uzavřela policejní mluvčí.

Několik rad, jak se vyhnout okradení
1. Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně.
2. Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
3. Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale
mějte ji stále na očích. Kabelku ani tašku nepokládejte v obchodech na
police a nenechávejte ji v nákupním vozíku.
4. Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
5. Používáte-li platební kartu, nepište si na ni, ani na lísteček do peněženky PIN kód.
6. Při vybírání z bankomatu si hlídejte své soukromí. Dávejte pozor, jestli
vás někdo nesleduje příliš zblízka.
7. V případě krádeže ohlaste tuto skutečnost na policii - odcizené doklady,
PIN karta, mobil - vše se dá zablokovat a tím zamezit přístupu zloděje
k vašim financím.
8. Nikdy se před nikým nechlubte svými financemi.

Policie pátrá po další

POHŘEŠOVANÉ

Prostějov/mik - Od pátku 13.
prosince je vyhlášeno policejní
pátrání po další pohřešované
ženě z Prostějovska. Martina
Jarková (na snímku) zmizela
v blíže neurčené době z domova, bez toho aniž by o svém
odchodu někomu dala vědět.
Do této doby se nevrátila.
„Pohřešovaná se narodila
14. listopadu 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Měří 160 centimetrů,
má obézní postavu, šedé oči
a černé vlasy,“ sdělila
Večerníku bez dalších podrobností Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.

Foto: Policie ČR
Pokud by někdo pohřešovanou
ženu zahlédl nebo věděl podrobnosti o jejím současném
pobytu, ať okamžitě zavolá na
linku 158!

Nevrátí-li Robert Horváth „půjčené“ peníze, půjde sedět
původně nechal, protože jsem
v té době byl bez práce a neměl
ani na jídlo. Nyní už jsem
zaměstnaný, takže jsem je mohl
konečně vrátit,“ přiznal před
soudním tribunálem René Mika.
Druhý obžalovaný přes jasné
důkazy vše zarytě popíral. „Nic
z toho není pravda. Celé je to
pomsta za to, že jsem udal zloděje
z vyškovského Kauflandu,“
snažil se hájit opakovaně trestaný Robert Horváth, kterému
vzhledem k předchozím dvěma

podmíněným trestům už hrozilo,
že nyní půjde rovnou do vězení.
Soud ale Horváthově dosti
nelogické obhajobě vztahující se k docela jinému případu
neuvěřil. Přesto obžalovaný do
vězení nepůjde. Musí si ovšem
odpracovat tři sta hodin obecně
prospěšných prací a uhradit
způsobenou škodu. „Nepůjdu do
kriminálu? Tak to se vším souhlasím. Budu pracovat a peníze taky
určitě vrátím,“ horlil po vynesení
rozsudku Robert Horváth.

„Pokud však tyto podmínky nesplníte, vězení vás určitě nemine,“
pohrozila mu nádavkem soudkyně
Adéla Pluskalová. S podmínkou
vyvázl i René Mika, kterému ke cti
posloužilo, že se ke všemu doznal
a navíc peníze vrátil. „Dva roky
se však nesmíte dopustit žádného
trestného činu, jinak budete mít
problémy,” upozornila i druhého
viníka Pluskalová.
Rozsudek je pravomocný, obě
procesní strany se totiž přímo na
místě vzdaly práva na odvolání.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa
pobytu uvedených osob
neprodleně kontaktovali
kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

Stroje bez nafty

Někdy v době od pátku 6. prosince do pondělí 9. prosince došlo
ke krádeži nafty ze dvou stavebních strojů, které byly odstavené
v oploceném areálu ve Vrahovické ulici. Zatím neznámý pachatel
z každého z nich odčerpal sto litrů
nafty. Celková škoda byla vyčíslena na dvanáct a půl tisíce korun.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže a poškození cizí věci, za
který pachateli hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Strhnul jí kabelku

Až o dva dny později přijali
prostějovští policisté oznámení
o krádeži kabelky, ke které mělo
dojít v pátek 6. prosince krátce
po šesté hodině večer v Okružní
ulici. Zatím neznámý pachatel
přiběhl k dvaatřicetileté ženě,
která tudy procházela, a z ramene jí strhl kabelku. Poškozená
v ní kromě peněz a osobních
věcí měla i mobilní telefon. Neznámý pachatel jí způsobil škodu za tři tisíce devětset korun.

Postříkaný dům i hradby

Cikán nabízel kotouče na pilu. Podvod si odpracuje
bovali, že mi dodají kotouče na
pilu za polovinu obvyklé ceny.
Jako zálohu jsem jim dal deset tisíc korun. Kotouče jsem
ale nikdy neviděl,“ vypověděl
ve čtvrtek u Okresního soudu
v Prostějově poškozený muž.
Těmito nepříliš důvěryhodnými
dealery byli třiadvacetiletý
René Mika a o jednadvacet let
starší Robert Horváth. Prvně
jmenovaný vše přiznal a svůj
podíl dokon-ce napálenému
truhláři vrátil. „Peníze jsem si

Poškodil
P
šk dil hhrobb

Ze spáchání trestného činu poškození cizí věci je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
někdy v době od 7. do 11. prosince, zatím přesně nezjištěným
způsobem, vyvrátil a poškodil
na jednom z hrobů na hřbitově
v Protivanově pomník. Poškozeným způsobil škodu za dvacet tisíc korun. V případě jeho
zjištění mu za trestný čin poškození cizí věci hrozí až roční
pobyt za mřížemi.

Pod svícnem tma. Přestože strážníci i policisté upozorňovali zákazníky supermarketů na nebezpečí, zloději měli žně. Foto: Michal Kadlec

ze soudní síně...

Prostějov/mls - Vztah k práci
bývá u některých Romů hodně
problematický. Například mezi Olachy nenajdete jediného,
který by byl zaměstnaný.
Jedním takovým je i čtyřiačtyřicetiletý Robert Horváth,
který však pracovat bude muset. Pokud to nezvládne, čeká
ho pobyt za mřížemi...
To byla ale hloupost! Zdánlivě
výhodné nabídce dvou cikánů
uvěřil jeden z majitelů malého
truhlářství v Prostějově. „Sli-

ČERNÁ KRONIKA

Z trestného činu poškození
cizí věci je podezřelý neznámý
pachatel, který v noci ze 4. na
5. pprosince nastříkal na stěnu
jednoho z domů v Šerhovní ulici
hnědou barvou nápisy SC a na
hradby ve Smetanových sadech
zelenou barvou blíže nespecip
fikovaný obrazec. Škoda byla
vyčíslena na jeden tisíc korun.
V případě zjištění pachatele mu
hrozí až roční pobyt za mřížemi.

Palety prodal

Ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného užívání
cizí věci je podezřelý osmadvacetiletý muž z Prostějovska,
který v první polovině října letošního roku v jednom z areálů
v Prostějově ukradl šestatřicet
europalet, které naložil na vozík
a bez vědomí majitele se zmocnil i zde zaparkovaného vozidla
Renault Master, s nímž lup převezl do výkupny palet. Poškozené společnosti tím způsobil
škodu za šest a půl korun, za což
mu hrozí až dvouletý kriminál.

Vykradená garáž

Škodu za pětatřicet tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který se někdy ve dnech
od 1. do 12. prosince vloupal
do jedné z garáží v Kostelci na
Hané a ukradl z ní benzinovou
travní sekačku s pojezdem,
benzinovou strunovou sekačku,
elektrickou stolní vrtačku, elektrickou ruční brusku, čtyři kusy
letních pneumatik na hliníkových discích, čtyři rybářské pruty s navijáky a dva stojany na
pruty. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který pachateli
hrozí až dva roky za mřížemi.

Za volantem se zákazem

LUKÁŠ KOLAŘÍK

LUKÁŠ SPÁČIL

MICHAL TOMAN

KAREL TOMÁŠEK

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 14. srpna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. prosince 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 25 let, měří mezi 170 až
180 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 13. ledna 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. prosince
2013. Jeho zdánlivé stáří je 31
let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má střední postavu a
hnědé rovné vlasy.

se narodil 28. října 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. prosince
2013. Jeho zdánlivé stáří je 35
let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má hubenou postavu,
šedé oči a hnědé rovné vlasy.

Ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý
dvaačtyřicetiletý muž z Prostějovska, kterého ve čtvrtek
12. prosince krátce po půl třetí
ráno kontrolovali policisté na
ulici Příhon v Kostelci na Hané,
když řídil vozidlo Volkswagen
Polo. Při kontrole policisté zjistili, že muž má Okresním soudem
v Prostějově vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel
až do března 2014. Nyní mu
hrozí až tříletý kriminál.

Zpravodajství
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HASIČ JE V CHOMOUTU
K radnici se snesl čáp, nevěsta je v tom!

Prostějov/mik - Hasičská svatba není jenom tak. Přece by
prostějovští záchranáři nenechali oženit svého kolegu bez
toho, aby mu něco „neprovedli“!
Uplynulou sobotu tak mohli
všichni Prostějované sledovat
na náměstí vskutku vyvedenou
taškařici. Do manželského chomoutu právě vstupoval člen
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově DAVID ŠTEFEK!

čtěte na straně 14

Hasičská akce. V sobotu se před
radnicí děly věci. Novomanželům
Štefkovým přiletěl čáp...
2x foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Ne každý
budeme mít příští úterý možnost zasednout ke štědrovečernímu stolu v kruhu svých
blízkých. A hlavně v teple domova. O to více nás v těchto
dnech zamrazí při vyprávění
příběhů lidí, kteří se z jakýchkoliv důvodů dostali až
na samé dno života. Jedním
takovým je například osmapadesátiletý bezdomovec Jarda. Ten stráví Vánoce doslova
a přímo na ulici...
Rodák z Vyškova už druhý rok
brouzdá po prostějovských zákoutích. Ostatních bezdomovců
se straní, má rád samotu a jak on
sám říká, nerad někoho obtěžuje. „Moje druhá žena před třemi
lety zemřela. Neuměl jsem to
unést, navíc jsem vzápětí přišel
o práci. Začal jsem pít a hrát automaty. Přišel jsem o všechno,
navíc mě na půl roku zavřeli za
krádež. Po propuštění z vězení
jsem zmizel z Vyškova a žiji
teď v Prostějově. No, žiji…,
přežívám,“ posteskl si Večerníku muž, který je závislý pouze
na dobrosrdečnosti lidí.

Vánoce na ulici. Budeme alespoň na Štědrý den být k bezdomovcům,
jako je Jarda z Plumlovské ulice, vstřícnější? Zkusme to! Ilustrační foto
Představil se jako Jarda, příjmení říct nechtěl. „Nebudu dělat rodině ještě větší ostudu,“ vysvětlil
tak trochu nelogicky. Byla to
totiž právě rodina, která jej
nechala ve štychu. Po návratu
z vězení dělali, že ho neznají.
Lépe řečeno, znát nechtějí!
A on sám neměl sílu více bojovat, vnucovat se...

Jak tedy Jarda stráví letošní
Vánoce? Určitou představu už
má. „Asi stejně jako vloni. To
mě nechali na benzínce s nonstop provozem, dali mi i najíst,
když jsem jim vytřel podlahu
a zametl venku chodník. Snad
budou tak hodní i letos, do nějakého azyláku jít nechci. Nehodlám být někomu na obtíž,“

argumentoval opět tak trochu
podivně osmapadesátiletý Jarda.
Jak vzápětí přiznal, pamatuje
si, že během loňských Vánoc
a následných svátků vyžebral od Prostějovanů celkem
přes tisíc korun. „Kdepak, tyto
peníze nešly na chlast, po svátcích jsem si koupil boty a v sekáči zimní bundu. Zbytek jsem
projedl a dokonce jsem jedné
známé koupil malý dárek,“ přesvědčoval nás bezdomovec Jarda, kterého běžně můžete potkat
zejména v Plumlovské ulici, že
ne všichni lidé bez přístřešku
nad hlavou jsou stejní..
Večerník, stejně jako ředitel
Azylového domu v Prostějově Jan Kalla mu však doporučuje využít služeb tohoto
sociálního zařízení. „Azylové
centrum připravuje pro všechny
klienty služeb, tak jako každý
rok, štědrovečerní večeři. Pro
lidi bez domova a osamělé rodiče s dětmi navíc bude připraven
vánoční stromeček, pod kterým
se najdou vánoční dárky,“ uvedl s pozváním ke všem lidem
v nouzi Jan Kalla.

POČET REGISTROVANÝCH PSŮ SE ZVYŠUJE, ROSTE I VÝBĚR POPLATKŮ
V Prostějově je povinnost čtyřnohého chlupáče očipovat, dodržuje to ale každý?
městě takzvaně černí, čili nepřiV Prostějově bylo na konci loňského roku registro- hlášení
psi. Je ovšem velmi těžPočet psů a výběr
váno 3 282 psů a magistrát vybral od jejich majitelů ké, jakým způsobem a jak je odna poplatcích nezanedbatelnou částku ve výši 1 331
874 korun. Jak Večerník zjistil, nikdo z kompetentních
úředníků města včetně primátora není naivní a nevěří,
že každý občan, který si čtyřnohého kamaráda pořídí,
ho zároveň přihlásí a ještě k tomu ho nechá povinně
očipovat. Na druhé straně se všichni shodují, že morálka lidí se v tomto ohledu lepší. Možná i proto, že za
zatajení psa a neplacení poplatků hrozí v případě kontroly strážníků až třicetitisícová pokuta!
Prostějov/mik
Říká se, že pořídit si pejska je
podobné nebo dokonce stejné,
jako si mít a vychovávat dítě. Pes
se skutečně ve všech případech
stane postupem doby větším či
menším právoplatným členem
rodiny. Tím ovšem vznikají
i povinnosti. Jednou z nich je
platit městu dané poplatky a
řádně ho zaregistrovat. Od začátku roku 2012 má také každý
Prostějovan povinnost svého psa
očipovat nebo ho nechat tetovat.
„Co se týká vybírání poplatků
za psy, tady na rozdíl od komunálního odpadu není žádný větší
problém. Lidé v Prostějově bez
větších problémů přijali povinnost nechat si své pejsky očipovat,
čímž se absolutně zjednodušila registrace těchto zvířat a samozřejmě také poplatků. Ročně se tak
vybere přes milion korun a tyto

peníze se do města vracejí zase
zpátky do takzvaného místního
života tím, že jsou použity například na úklid ulic od psích exkrementů, na pořízení dalších stojanů
se sáčky a podobně,“ poznamenal
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.

„V loňském roce jsme odchytili
187 zatoulaných psů, polovinu
jsme ale dokázali díky čipům
vrátit majitelům,“

říká Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově
Otázkou však je, zda každý
majitel svého psa přihlásí
a poctivě platí stanovené poplatky. „Nejsem naivní, abych
si myslel, že neexistují v našem

se bude diskutovat už dnes

Prostějov/mls - Jak Večerník
již dvakrát informoval, v divadelním sále Národního domu
se bude v pondělí 16. prosince
od 15.30 hodin konat veřejné
projednání nového Územního
plánu. Ten ovlivní budoucí
podobu města na několik příštích desítek let.
Veřejné projednání nového
Územního plánu by si neměli
nechat ujít všichni majitelé pozemků či nemovitostí na katastru
města, kterých se změna plánu
nějakým způsobem dotýká. Proti
jeho podobě může každý z občanů do sedmi dnů od veřejného
projednání vznést připomínku,

halit. Například při placení daně
z nemovitostí je to jednoduché,
tady existuje jasná evidence majitelů včetně výše poplatků. Ale
chodit po domech, zda některá
rodina tady v bytě schovává nepřihlášeného psa, to jaksi nejde,“
zauvažoval primátor Pišťák.
„V souvislosti s účinností obecně závazné vyhlášky o povinnosti čipování nebo tetování
psů před třemi lety jsme začali
provádět kontroly. Pořídili jsme
si dvě čtečky, které se využívají
k této kontrolní činnosti. Jestliže
pes nereaguje na čtečku nebo
nemá tetování, jeho majitel se
tak dopouští přestupku. Kontroly provádíme většinou v loka-

majitelé pozemků pak i námitku.
Těmito námitkami a připomínkami se bude dále zabývat prostějovský stavební úřad.
První veřejné projednání nového Územního plánu se konalo
již před dvěma lety. Tehdy měli
lidé přes sto šedesát námitek
a připomínek. Asi čtvrtina z nich
je zapracována do jeho aktuální
podoby. Obecně se tentokrát
očekává možná ještě větší diskuse, vždyť v budoucnosti by
případné úpravy mohl odnést
i známý podnik Gala. Na místě úspěšné továrny totiž počítá
nový územní plán s parkem
a pískovišti...

KAŽDÉ PONDĚLÍ

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
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DO VAŠÍ SCHRÁNKY

litách, kde se psi venčí, ale i na
veřejných prostranstvích,“ prozradil Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. „Pravdou
je, že v poslední době strážníci

poplatků v Prostějově
Vybráno za poplatky

Zdroj: Magistrát města Prostějova
Registrováno psů

Tak pojďte, chlupáči! Jenom v loňském roce strážníci odchytili bezmála dvě stovky zatoulaných psů. Ovšem polovina z nich byla díky
čipům vrácena zpět majitelům.
Foto: Městská policie Prostějov
už dlouho nezjistili psa, kterému
by čip chyběl a jeho majitel nesplnil povinnost placení poplatku. Osobně si troufám tvrdit, že
dnes jsou v Prostějově čipováni
všichni psi. Pokud tedy nejsem
příliš naivní...,“ usmál se šéf
prostějovských strážníků. Jak
vzápětí dodal, povinné čipování
psů má jednu velkou výhodu
i v tom, že v případě zatoulaného pejska je pak mnohem
jednodušší mu najít majitele.
„Například vloni jsme odchytili
celkem stoosmdesátsedm zatoulaných psů, kteří volně pobíhali
po ulicích. Ovšem do útulku se

jich převezla pouze polovina,
druhá polovina pejsků byla díky
čipům a přesné evidenci vrácena
majitelům. U značné části ztracených chlupáčů se nám navíc
podařilo najít jejich páníčky
i proto, že se jednalo o notorické
útěkáře a strážníci už z místní
znalosti věděli, komu patří,“
dodal Jan Nagy. Závěrem pak
ještě podotkl, že během loňského roku bylo zjištěno také deset
případů, kdy strážníci při kontrole odhalili neočipovaného či
neotetovaného pejska majitelů,
kteří nezaplatili povinný roční
poplatek. „V těchto případech

Dárek pod stromeček jako HROM…

jde o porušení obecně závazné
vyhlášky, což na místě řešíme
blokovou pokutou ve výši do
jednoho tisíce korun. Avšak pokuta ve správním řízení se může
vyšplhat až k třiceti tisícovkám,“ upozornil velitel Městské
policie v Prostějově.
Už z tohoto důvodu je pro
majitele psů v Prostějově
výhodné poplatek magistrátu včas zaplatit. „A to hotově
nebo prostřednictvím platební karty na pokladně Magistrátu města Prostějova, dále
bezhotovostně na účet města
Prostějova, údaje o čísle účtu

a variabilního symbolu je možno získat i z poštovních poukázek, které jsou zasílány všem
poplatníkům před splatností
poplatku. Ta je vždy 31. května příslušného kalendářního
roku,“ přidává důležité upozornění Radim Carda, vedoucí
finančního odboru Magistrátu
města Prostějova.
V současnosti je zaplaceno přibližně čtyřiadevadesát procent
ze všech poplatků. Magistrát
k 10. prosinci registroval nedoplatek ve výši stodvaceti tisíc
korun, který je od majitelů psů
průběžně vymáhán.

KLOKÁNEK bude

REKONSTRUKCE náměstí BUDE! v Západní ulici

Prostějov/mik - Krásnějšího
a bohatšího Ježíška si prostějovští radní nemohli ani přát!
Ještě před měsícem si vedení
města prostřednictvím Večerníku postěžovalo, že plánovaná rekonstrukce centrálního
náměstí T. G. Masaryka musí
být odložena na neurčito,
protože kýžená státní dotace
byla odmítnuta. Ovšem kde
se vzaly, tu se vzaly, potřebné
miliony se nakonec nečekaně
objevily!
„Přestože ještě v rukou nic oficiálního nedržíme, informaci už
máme ověřenou. Podle ní přece
jen obdržíme dotaci na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka
ve výši osmnácti a půl milionu
korun. To je skvělá zpráva na
závěr roku, kterou, a to přiznávám, jsme už nečekali,“ prozradil ve čtvrtek exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějova
Jak už původně bylo naplánováno, celkové náklady na
rekonstrukci, která má značně
změnit hlavně středovou část
hlavního náměstí, se mají vyšplhat až k částce pětadvacet
milionů korun.

„S největší pravděpodobností už
na úterním jednání zastupitelstva
budu navrhovat navýšení výdajů
v rozpočtu pro příští rok tak, abychom se do rekonstrukce mohli
pustit už v létě či nejpozději na
podzim roku 2014. Výhodou
více než osmnáctimilionové
dotace je její dvouletá platnost,
takže o zbývajících zhruba sedm
milionů korun se bude muset
magistrát postarat právě během
dvou let,“ dodal prostějovský
primátor.

Potř
milionyebné
přišly
Vzhledem k již naplánovaným oslavám 100. výročí
radnice se nepočítá s tím,
že by rekonstrukce náměstí
byla zahájena hned na jaře
příštího roku. „Během prvního pololetí bude na náměstí
probíhat spousta akcí v rámci
oslav kulatého výročí radnice,
tudíž návrh bude znít tak, že se
do rozsáhlé úpravy samotného centra se pustíme s největší

Dům opraví NA DLUH...

Centrum se změní. Díky
nečekané státní dotaci se na
rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka začne pracovat už příští
rok.
Foto: archiv Večerníku
pravděpodobností opravdu až
na podzim. Po domluvě s náměstkem Zdeňkem Fišerem
víme, že samotnou rekonstrukci
po doplnění projektu zahájíme
ve směru od Zlaté brány po radnici. A veřejnost můžeme uklidnit, že přestože dojde k výrazné
úpravě zeleně, tak stromů na náměstí rozhodně neubude. Právě
naopak,“ uzavřel toto téma Miroslav Pišťák.

Prostějov/mik - Po několika
odkladech začne zřejmě už
v lednu prostějovská pobočka
Fondu ohrožených dětí konečně
rekonstruovat dům v Západní
ulici pro potřeby Klokánka. Jak
si ovšem šéfka fondu Regina
Šverdíková Večerníku posteskla, opravy budou zatím probíhat na dluh...
„Financování Klokánku je zatím
opravdu jen na nás. Úpravy stávající budovy a přístavba spolknou
asi deset milionů korun, které
momentálně nemáme a budeme
tedy stavět na dluh. Je tedy jasné,
že budeme komukoliv vděčni za
každou pomoc z řad veřejnosti
a případných sponzorů,“ poznamenala v exkluzivním vyjádření
pro Večerník Regina Šverdíková.
Budovu v Západní ulici, kde dříve sídlila Česká školní inspekce,
převedlo město na Fond ohrožených dětí bezplatně. „Je pro daný
účel jako stvořená, zejména nás
nadchla zahrada, v níž bychom
chtěli vybudovat dětské hřiště.
V prostějovském Klokánku plánujeme otevřít čtyři byty, kde by

Dům ožije. Nemovitost v Západní ulici by měla už na konci
příštího roku ožít „klokánčím“ smíchem.
Foto: archiv Večerníku
našlo společně s pěstouny svůj
azyl šestnáct dětí,“ dodala Regina
Šverdíková.
Chcete podpořit vybudování
Klokánku v Prostějově? Číslo
účtu je 3055103/0300 s variabilním symbolem 514.
Další možnosti, jak pomoct, ale
i veškeré novinky z fungování
Fondu ohrožených dětí se budete
moci dočíst v obsáhlém rozhovoru s Reginou Šverdíkovou, který
připravujeme do prvního vydání
příštího roku!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+
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P ik
Proti
kapsářům.
ářů V
Velmi
l i aktivně
k i ě berou preventivní činnosti proti kapsářům strážBrala z ciníci městské policie. Během týdne upozího. Za zprozorňovali zákazníky prostějovských
nevěru bude pykat
supermarketů na nebezpečí, kteosmapadesátiletá žena,
ré hrozí jejich nehlídaným
která jako zástupce příspěvkabelkám, či peněkové organizace na Prostějovsku
ženkám ledabyle
od září letošního roku „stopila“ 320 tisíc
zastrčených
korun z finančních prostředků, s nimiž
v kapse.
měla oprávnění disponovat. Tyto peníze použila nejspíš pro vlastní potřebu...

Osobnost týdne
DAN BÁRTA

Podle statistiky, kterou
z Krajského úřadu práce
Olomouckého kraje obdržel Večerník minulý týden,
překonal počet nezaměstnaných na Prostějovsku
magickou hranici šesti
tisícovek. Bez práce je o
devětapadesát lidí víc než
v předchozím měsíci...

-

D
Držitel
několika cen Akademie české
ppopulární hudby je spojován především s muzikály, ovšem v pátek tento
zzpěvák dokázal v Apollu 13, že ani
jjazz mu není cizí. Společně s Danem
Bártou dorazily do Prostějova i další
B
jjazzové hvězdy. Diváci, kteří přišli
v pátek třináctého, měli velké štěstí!

Výrok týdne
„ZMALOVAL
ZMA
MALO
LOVA
VAL
L JSEM
JSEM
M
STAROU.
KDYBY JI CHTĚL
PRIMÁTOR
KOUPIT, NEBYL
BYCH PROTI!“
Štamgast hospůdky v centru
města reagoval na článek
ve Večerníku o nákupu
uměleckých děl, kterým
se pochlubil primátor M. Pišťák

DŮLEŽITÉ JE, HLAVNĚ SE Z TOHO NEPO...
Na tento památný výrok již bohužel
zesnulého hokejového trenéra Ivana
Hlinky jsem si vzpomněl, když jsem
viděl zuřící předvánoční atmosféru
v našem městě. Již kolega Zaoral
ve své analýze naznačoval, že naši někteří spoluobčané při otevírání
Zlaté brány byli postiženi chorobou,
která se nazývá stádovitost, a projevuje se davovou
hysterií, ječením, případně šlapáním navzájem po sobě. Podobnou stádovitost s hysterií bohužel pozoruji
i v tomto předvánočním adventním čase a právě teď,
kdy čtete tento příspěvek, máme za sebou třetí advent
a spousta lidí se nadechuje k závěrečnému náporu a já
se ptám proč? A tak si to tedy společně rozanalyzujme...

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš
Za prvé uklízecí mánie. Nevím
jak vy, ale pokud nejsme nějaká
šílená individua, tak uklízíme přeci celý rok a tak mi opravdu uniká,
proč zrovna před Vánoci se musí
uklízet super extra navíc? Pokud
jdu k někomu na návštěvu a on
se předem omlouvá, že má nepo-

fejeton
Petra Hežová
Rodiče a prarodiče dětí malých i těch odrostlejších mají
před sebou v onom celoročně
očekávaném předvánočním
mumraji nelehký úkol - potěšit
pod stromečkem vytrvale čekajícího caparta, který kriticky
ohodnotí každý dárek, který
se pod vánočním jehličnanem
objeví. Nejeden z nás si jistě
s láskou vzpomene na chvíle,
kdy pod stromečkem rozbalil
krabici s mrkací panenkou
nebo obřím plyšákem, přestože kladl Ježíškovi důrazně na
srdce, že si přeje koloběžku.
A protože chceme vlastní
robátko ušetřit podobného
zklamání, které nás mnohdy

řádek, většinou odpovídám, že já
mu ho fakt uklízet nebudu... Pak
se také ptám, kde ten nepořádek
jako je, načež se dozvím, že ten
vánoční ubrus měl být o deset centimetrů jinak a stromek si dovolil
upustit z větve dvě jehličky na koberec, holt na křesle je zapomenutý drobek s vanilkového rohlíčku
a podobně. Tvrdím, že pokud se

v bytě žije, tak se to prostě děje
a jestli je byt pouze mauzoleum,
tak v takovém bytě žít nechci ani
do něj chodit na návštěvu.
Za druhé nakupovací mánie
jídla. Mám někdy pocit, když
teď vidím narvané prostějovské
supermarkety a lidi nakupující
kvanta jídla, že mi zřejmě unikla
zpráva, že severokorejský diktátor
Kim Čong-un odjistil své jaderné
rakety a do hodiny začne atomová válka. A při tom se blíží jen pár
dní svátků, kdy tytéž markety mají
stejně pořád otevřeno, takže hlady
neumřeme, a když se tak oháníme
křesťanskou podstatou Vánoc,
tak obžerství je přece smrtelným
hříchem, ne? Jsem sice ateista,
ale až tak všeobecně vzdělán, že
to vím. Myslím si, že výsledkem
všeobecného obžerství jsou pak
jen těžko odbouratelná kila, žaludeční a žlučníkové potíže a vánoční pohoda je tatam.
Za třetí nakupovací mánie dárků. Vážení, pokud se domníváte,
že láska se projevuje kvantem na-

A co děti, chtějí si
ještě vůbec hrát?
provází po celý život, vydáme
se, vybaveni dítětem vlastnoručně napsaným či nakresleným dopisem ‚Ježíškovi‘, přímo do nejbližšího hračkářství.
Nenechte se zastrašit hordami
blikajících, říhajících a jinak
pohyblivých
interaktivních
zázraků moderní doby, jsou to
přeci jen hračky, vhodné pro
děti od tří let, jak vás ujistí údaje na obalové krabici.
V bezpečné uličce s neškodnými
plyšáky konečně otevřeme dopis s předepsanými a předkreslenými ‚ježíškovskými‘ instrukcemi a v úžasu zjistíme, že jsme
se vydali do zcela nesprávné
prodejny. Ani ne šestiletý junior
totiž namísto autodráhy, lega
nebo jízdního kola po Ježíškovi

požaduje tablet s 3G modemem a nejnovější hi-tech mobil
s Androidem. Lehce se orosíme
z představy, kolik ty elektronické hračičky mohou stát a pak
si uvědomíme, že potomek má
v oblasti techniky mnohem větší
přehled než my, pro které byl
výkřik moderní techniky kalkulačka schopná počítat s goniometrickými funkcemi.
Existují vůbec ještě děti, které si
hrají s panenkami a autíčky jinak než virtuálně? Při pohledu
na caparty, kterým se rozzáří
oči při pohledu na nový model
dotykového telefonu pravděpodobněji, než na barevnou stavebnici, se obávám o osud těch
nebohých hraček, čekajících
v regálech na své malé majitele.

Konstelace hvězd Prostějova

Nyní už klidně můžete uzavřít veškerou pracovní činnost ve firmě,
kde působíte. Teď už nikomu nic neuteče. Naopak, doma nyní
všem začnou ty pravé galeje, protože nachystat pohodové vánoční
svátky dá opravdu zabrat. Pozor ovšem na tlačenice v obchodech.

Berani - 20.3. až 18.4. Buďte ve střehu před těmi,
kteří budou nabízet levné zboží na ulici. Přece nemáte zapotřebí kupovat nějaký šunt. Mějte na paměti, že co je levné, je v konečném důsledku drahé.
Navíc, rodinu takové dárky neomráčí.
Býci - 19.4. až 19.5. Nezoufejte, nejste jediní, kdo
na Vánoce budou sami. Váš problém tkví ovšem v
tom, že vy jste si na samotu už natolik zvykli, že ze
společnosti okolo sebe jste nervózní a nepřejete si ji.
Pak se nedivte, že se vás každý straní.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Vaše neustálá touha na
vdavky nebude v tomto roce již vyslyšena! Nejdřív
se budete muset naučit vařit, jedním bramborovým
salátem si ženicha či nevěstu nevyprosíte. V závěru
roku bacha na alkohol, může být zákeřný...
Raci - 20.6. až 21.7. Na konec roku máte geniální plán, jak strávit volné dny. Teď ještě v rychlosti sehnat k sobě někoho, kdo vám nedá košem
a bude vás doprovázet. Nabídněte společné chvilky
nejmladšímu členu pracovního kolektivu!
Lvi - 22.7.až 21.8. Zbytečně stojíte dlouhé fronty
v obchodech, což vás bude fyzicky i psychicky vyčerpávat. To nemáte zapotřebí, takže nakupování
vánočních dárků přenecháte jiným, stačí jim váš
seznam. O víkendu se těšte na erotiku.
Panny - 22.8.až 21.9. Přestože váš současný partnerský vztah trpí velkou krizí, bude se vám dařit
odolávat jiným nabídkám. Otázkou je, zda se ale
vůbec udobříte s partnerem. Alespoň Vánoce byste
mohli strávit v klidu, což je základ.
...ještě

+

Váhy - 22.9.až 21.10. Vy jste prostě strašné drbny,
a je jedno, zda jste muž či žena. V nejbližších dnech
se vám vlastní prostořekostí podaří rozvrátit jedno
dlouholeté přátelství, což vám určitě nebude zapomenuto. Očekávejte také pomstu.
Štíři - 22.10.až 20.11. Rádi byste více sportovali,
ale vaše vůle je tak slabá, že o pohybu budete zase
jenom mluvit. Možná by pomohlo, kdyby váš partner nebyl takový pecivál a sám vás vyprovokoval
ke sportu. Nebo, co tak změnit partnera?
Střelci - 21.11.až 20.12. Vy si nebudete mít tento
týden rozhodně na co stěžovat. Čeká vás příjemné
prožití volna, kolegové si vás budou chovat jako
v bavlnce a vynasnaží se splnit každé vaše přání.
Takže toho využijte, dokud je čas!
Kozorohové - 21.12.až 19.1. Dostanete jedinečný
recept na cukroví, kterým doma přímo omráčíte.
Vám se ostatně bude tento týden dařit víc v kuchyni, než v osobním životě. Ten zavání menšími maléry, hlavně v partnerském vztahu.
Vodnáři - 20.1.až 18.2. Zbytečně přešlapujete na
místě tam, kde můžete klidně spěchat. Vaše nerozhodnost se vám vymstí, propásnete příležitost, jak
si konečně vydělat pořádné peníze. No nic, peníze
nejsou všechno, láska vám chybět nebude.
Ryby - 19.2. až 19.3. Dostanete chuť na něco dobrého, takže hodně času strávíte u sporáku a budete
vymýšlet všelijaké speciality. Proč ne, ovšem zároveň byste si více měli hledět životosprávy, kterou
v poslední době zanedbáváte.

koupených dárků, pak pokračujte
ve svém konání, ale já se ptám,
není náhodou ono přehnané nakupování dárků kapku alibismus za
to, že celý rok rodiče nemají čas
na své děti, partnerské páry nemají čas jeden na druhého a totéž
přátelé a kamarádi? Ano, dárečky
veselé a jeden luxusní proč ne?
Ale snad není potřeba, aby se pod
dárky prohýbala podlaha pod stromečkem a proboha přestaňte si na
dárky půjčovat! Reklama státně
povolených lichvářských společností v televizi je to největší zlo,
které bych ohodnotil varovným
sloganem „u stromečku radost
a od ledna starost“, neboť dluhy se
platit musí a až vám někdy začne
zvonit u dveří exekutor, bude pozdě bycha honiti.
Za poslední všeobecný stres.
Spěch, nasířenost, nervozita, hádky. Opravdu krásná předvánoční
atmosféra strkanic v obchodech,
na parkovištích, v MHD no prostě
všude. Vánoce mají být svátky
klidu, míru, pohody, ale nebylo by

dobré chovat se tak i před nimi?
Podívejte se okolo sebe a zamyslete se nad okolím, ale i nad sebou,
budete možná překvapeni, zda to
všechno stresování stojí za to.
Abych tedy nevypadal jen jako
kritik a rejpal, tak přidám svůj
receptík, jak na to před Vánoci.
Uklízet celý rok poctivě a pak se
vám to nenakupí v prosinci. Držet
se u toho hesla „prezident na návštěvu stejně nepřijede a toho současného bych stejně nepozval“.
Dárky nakupovat během roku,
v prosinci žádné lepší stejně nebudou. Jídlo kupovat jako každý
jiný den nebo týden a ten kapřík se
dá sehnat i bez fronty a slušná návštěva vždy přinese něco svého na
ochutnání, takže hlady se fakt neumře. Místo hysterie ve frontách si
v klidu projít prostějovské stánky
s punčem, svařákem a doufám, že
se dočkám i těch skvělých nezdravě nasmažených bramboráčků
a mimochodem i tam seženete nějaký ten dáreček a i tam pochopíte,
že někteří prodejci se drží onoho

Hlinkova hesla, protože třeba název stánku „U růůůžového prasátka“ vůbec není vánoční, ale za to
odlehčuje stres a aspoň se zasmějete a dáte obsluze o to víc utržit.
Mimochodem pokud se již dostanu do nějaké situace, kdy na mne
začne útočit nějaký vystresovaný
spoluobčan, klidně mu řeknu „klídek jsou Vánoce“, ať se chytí za
nos, prudil jeden.
Tak vážení spoluobčané. Máme
před sebou poslední týden před
Vánoci, takže přestaňte stresovat, spíše sedněte a popřejte svým
známým, kamarádům a přátelům
krásné Vánoce, popijte s nimi punč
či svařák a držte se onoho výše
zmíněného hesla Ivana Hlinky, který se na nás všechny tam odněkud
jistě dívá. Tak jako všichni ti, co již
nejsou mezi námi. Mimochodem,
běžte jim zapálit jednu vánoční
svíci na místo jejich věčného odpočinku, oni to vidí a budou za to nad
námi držet ochrannou ruku.
Tak klidný předvánoční čas
přeji všem.

ČÍM VÍC PUNČE, TÍM VÍC VÁNOCE!
Martin Zaoral
Neuvěřitelné se stalo skutkem
a na hlavním náměstí v Prostějově to žije! Hlavní příčiny
nečekané změny jsou dvě:
nedávné otevření obchodního
centra Zlatá brána a zahájení
Vánočního jarmarku.
Dosud se náměstí pořádně zalidnilo pouze při zajímavých
akcích. Patřil mezi ně hlavně
květnový Májáles a zářijové hody. Nyní k nim přibyly i předvánoční trhy. Každá
z těchto oblíbených akcí by si
do svého erbu (moderněji loga)
mohla vetknout plastový kelímek, jehož obsahu mimo jiné
vděčí za svůj úspěch. Nápoje
by se přitom lišily jak složením,
tak barevností. Zatímco studenti v maskách si pravidelně frčí
na černé kofole, tisíce lidí na
Hanáckých slavnostech se napájí převážně bílým burčákem.
A Vánoční trhy? Ty jednoznačně
patří burgundské červeni! Nesou
se totiž ve znamení punče!

Prodavači s tímto nápojem
letos své kolegy, nabízející
jiný sortiment, početně převálcovali na plné čáře. Nelze
se tomu divit. Nic proti ručně
háčkovaným dečkám, keramice, proutěným košům a dalšímu „vánočnímu zboží”. Sám
čas od času doufám, že právě
něco takového by mým blízkým snad mohlo udělat radost.
Přesto nic z toho mě určitě
nepřinutí zdržet se na náměstí delší dobu. To dokáže jen
punč, u kterého se tak báječně
povídá s přáteli. Na tomto místě by pak slušelo zanotovat si
parafrázi z muzikálu Starci na
chmelu, která by klidně mohla
znít: „Když dva si punče dají,
i v lednu je jak v máji.“
Lidé, kteří mají s alkoholem
problém (abstinenti, alkoholici), se rozšířenou nabídkou
punčů na náměstí mohou cítit
pohoršeni. Ostatní ji spíše vítají.
Jak známo, právě konkurence
vždy vedla ke zvyšování kvality, případně ke snižování ceny.

glosa týdne
Autor v této souvislosti provedl (nehonorovaný a velmi namátkový) srovnávací
test punčů z olomouckého
a z prostějovského náměstí.
A výsledek? Ty prostějovské
byly letos lepší!
Mimochodem, punč pochází
z jihovýchodní Asie. Původní
indické slovo pro něj zní „panča“, což znamená pět. Jedná se
o počet ingrediencí, ze kterých
se nápoj v zemi svého vzniku
připravoval. Nebudeme-li počítat
koření a ovoce, měly to být cukr,
arak, čaj, víno a voda. Možných
přísad, z nichž se dá takový punč
namíchat, je však téměř nekonečné množství. Vždy by jich však
mělo být právě pět.
A tak vám, našim čtenářům
přeji, abyste si před Vánoci
vychutnali punč složený z klidu, světla, otevřenosti, lásky
i bílých vloček. Věříme, že spolehlivě zahřeje!

Agentura
Silvestrovský striptýz na náměstí!

To nejlepší nakonec! Po půlroční
diskuzi, spíše řekněme, hádkách,
na půdě rady i zastupitelstva
města, bylo rozhodnuto o třešničce na dortu při silvestrovských
oslavách v Prostějově. Jak Agentura Hóser exkluzivně zjistila, ohňostroj nebude v žádném případě
poslední událostí, kterou bude
moci natřískané náměstí sledovat. Vůbec první, co v Novém
roce Prostějované uvidí, nebude
projev primátora, ale holé umělé
dudy Zdeničky Nevyvolené!
„Je to tak, i když jsem byl razantně proti. Striptýz a jakékoliv erotické akce nemá naše strana ve
volebním programu,“ začervenal
se Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova. „To nevadí, aspoň
bude náměstí úplně plné, což bylo
naposledy 28. listopadu 1989 při
generální stávce. Jsem ženská,
ale na naplánovaný striptýz slečny Zdeničky se podívám. Manžel totiž není na Silvestra doma,

tak co mám dělat,“ oponovala
primátorova stranická kolegyně
Alena Raškymanželka. Kromě
primátora byli ovšem proti pořádání svlíkačky na náměstí T. G.
Masaryka i někteří další radní,
a rovněž některé společenské
a kulturní organizace. „Panebože, co by tomu řekl tatíček Masaryk, kdyby žil? Budeme muset
jeho soše zavázat oči, tohle nesmí
vidět,“ pohoršovala se předsedkyně Kloboučnického spolku města
Prostějova Milady Bojovalausokolova. „Na protest se všichni
zavřeme v divadle a vyhlásíme
stávkovou pohotovost. Toto přece
nepatří k prostějovské kultuře,“
dštila síru ředitelka městského
divadla Jana Generálová.
Avšak i přes některé stížnosti a
pohoršené výroky ale naštěstí většina komunálních politiků striptýz odhlasovala. A to také proto,
že poslední prosincový den navštíví naše město delegace z Bílé

Cerekve, ukrajinského města, se
kterým konšelé uzavírají družbu.
„Dobře, ale já navrhuju, že Zdenička bude nahá jenom odsud,
potud,“ naznačil rukou primátor
prostor od krku nahoru pod vlasy. „Nebo navrhuju, že ty Ukrajince hned na začátku vožerem,
aby ty umělý kozy vůbec nevnímali,“ navrhl zase šéf finanční
komise města Radek Ucpaldíra.
Mezi těmi, kdo na druhé straně
erotické zpestření oslav konce
roku na prostějovském náměstí
uvítal a hlasoval pro něj, byli radní a občanští modroptáčníci Jiří
Nikamnespospíchal a Ivanka
Zasaďstromková. „Když mohou
po náměstí běhat kachny z drozdovického rybníka, proč by se
tady nemohly na chvíli třepat
pětky kozy? My jsme pro,“ uvedli
svorně oba Agentuře Hóser.
Tak si to všichni vychutnejme,
bude to poprvé a naposled!
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 trojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Alkohol přitahuje
Nedivme se, že drtivá většina
prodejců při vánočním jarmarku na prostějovském náměstí
nabízí jen punč, grog a vše, co
je spojeno s alkoholem. Vždyť
právě tyto dobroty, které navíc
v současné vlezlé zimě zahřejí,
přilákají do centra nejvíc lidí.
A co jiného? Máme si snad koupit nějakou keramiku, plyšového
medvěda, sýry nebo med? Tedy
věci, kterých máme po celý rok
všude možně po obchodech
plno? Ne, já když se z novin dozvídám, že se pomalu připravuje
vánoční jarmark, těším se jenom
na jediné - na punč, navíc na více
druhů, které stánkaři nabízejí. A
myslím si, že takto se těší víc lidí.
Jiří Rokyta, Prostějov

Mám radši strážníky
Ve vašem Večerníku jsem si
přečetla článek o financování
prostějovské městské policie.
Docela mě šokovalo, že provoz
této bezpečnostní instituce stojí
radniční kasu tolik peněz. Šestadvacet milionů je hodně, na
druhé straně je pravda přesně to,
co se píše v článku. A to, že stále
více lidí se raději obrací na městskou než na státní policii. Proč?
Já sama mám určité zkušenosti.
Za posledních pět let mi dvakrát
ukradli kolo, jednou jsem přišla
v supermarketu o celou kabelku a jednou jsem byla dokonce
napadena opilými výrostky
v parku. Když jsem nejdříve ve
dvou případech volala prostřednictvím linky 158 státní policii,
byla jsem vždycky zklamána.
Jednou přijela hlídka až za dvě
hodiny, podruhé, když mi před
nádražím ukradli kolo, mi policista řekl, že to nemá cenu ani sepisovat, že takových případů mají
desítky a málokdy se kolo najde.
Při druhé krádeži mého kola ve
Svatoplukově ulici už jsem volala strážníky. Přijeli během pěti
minut, a když jsem jim popsala,
co se mi stalo a jak mé kolo vypadalo, řekli, abych chvíli počkala
a autem odjeli. Čekala jsem asi
čtvrt hodiny, když se strážníci objevili znovu a v kufru služebního
auta měli mé kolo! Zloděje sice
nechytili, čehož litovali, ale bicykl našli na Husově náměstí stát u
baráku. Takže se nedivte, že kdykoliv se mi teď něco stane, volám
výhradně městskou policii.
Jana Doubravová, Prostějov

Až moc čilý ruch
Plumlovská ulice se za posledních dvacet let změnila k nepoznání, to každý vidí. Obchody,
hospody, herny a co já vím co
ještě, jsou snad v každém baráku. To, že ulice žije, můžeme my
obyvatelé zde bydlící jenom uvítat, jenomže onen čilý ruch zde
panuje k naší nelibosti i v noci.
Spousta provozoven má otevřeno do pozdního večera, některé
dokonce nepřetržitě. Hlavně
okolo heren se schází společnost, která vzápětí tropí hluk a
mnohdy se z jedinců stávají i pachatelé vandalských činů. Není
noci, aby mě neprobudil nějaký
opilec nebo podezřelý šramot.
Nejednou jsem volal i městskou
policii, protože nějací otrapové
se o půlnoci bavili tím, že zvonili
lidem na zvonky a měli radost,
když na ně někdo z okna křičel.
Podle mě by stálo za to, kdyby
se v noci v Plumlovské ulici častěji objevovaly policejní hlídky.
A nikoliv až je někdo zavolá...
Petr Langer, Prostějov
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již příští týden nás čekají dlouho očekávané vánoční svátky.
Většina z nás je asi tráví podobným způsobem. Na Štědrý den
dopoledne zdobíme stromeček, v průběhu dne sledujeme pohádky, následuje štědrovečerní večeře a pohled pod stromeček, zda-li nám Ježíšek něco donesl. Další dny pak trávíme
přejídáním se cukroví i jiných dobrot, vše přerušované rodinnými návštěvami. A jak tráví vánoční svátky naši spoluobčané? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu…

ČEKÁNÍ NA KACHNÍ „KFC“

U RYBNÍKA STÁLE TRVÁ

BUDETE TRÁVIT VÁNOČNÍ SVÁTKY
S RODINOU?
David PIVOŇKA
Prostějov

IVA PAZDEROVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Pikantní smažená kachní
křidélka s hranolkami a tatarkou. Grilovaná kachní
prsíčka se salátem,
rajčetem a majonézou.
Chutné kachní kousky
v tortille. Tak to jsou jen
některé z laskomin, které
by v nebývale velkých
porcích mohlo nabídnout
občerstvení Kačer GAGA XXL. Otevření fast
foodu na břehu drozdovického rybníka se
však zřejmě hned tak
nedočkáme.
Prostějov/mls

„Vánoční svátky budeme trávit asi podobně jako každý
rok, avšak s tím rozdílem, že
letos i s naším malinkým synem, takže už se moc těšíme.
Vánoce pro něj budou nové
a pro nás vlastně taky. O svátcích se budu snažit hlavně
odpočívat, samozřejmostí je
kapr s bramborovým salátem,
nějaké ty dárky a pak hodiny
a hodiny návštěv po příbuzných... (úsměv)“

Velká očekávání provázelo nedávné zahájení provozu KFC.
První prostějovský fast food
svého druhu o víkendu otevřel
v obchodní zóně u prostějovského OBI. Lidé byli netrpěliví, už se nemohli dočkat až
vyrazí na drůbeží speciality.
V humbuku kolem nadnárodního řetězce se však poněkud zapomnělo, že Prostějov své originální KFC mohl dávno mít.
V tomto případě by však KFC
nebylo odvozeno z prvních
písmen anglického Kentucky
Fried Chicken, ale z českého
Kachní Franšízové Centrum.
To by mohlo sídlit v dřevěné
boudě u drozdovického rybní-

Vánoční svátky trávím asi
jako většina lidí. Vánocům
předchází nákupy dárků,
na Štědrý den zdobení stromečku a večer štědrovečerní
večeře a Ježíšek. Další dny
jezdíme po rodinných návštěvách, jíme hromady cukroví, díváme se na pohádky
a sváteční filmy. Chodíme na
příjemné procházky a vůbec
se tyto krásné svátky snažíme
prožívat v naprostém klidu.“

denně aktualizovaný i přes Vánoce
www.vecernikpv.cz

Kachní Franšízové Centrum. Rychlé občerstvení Kačer GA-GA
XXL slibující kachní specialitky v nadměrných porcích stále neotevřelo. O přísun čerstvých vrubozobců by vzhledem k přemnožení
kachen u rybníka nouzi určitě nemělo.
Foto: Martin Zaoral

Kuřecí
konkurence
ec
u OBI nakon
zvítězila
ka. Objekt s mnohoslibným názvem Kačer GA-GA XXL stále
zeje prázdnotou. O sortimentu tohoto fast foodu bychom
mohli pouze čile spekulovat.
Zatímco zakladatel KFC Harland „Colonel“ Sanders postavil svůj nadnárodní veleúspěch
na bleskové přípravě kuřecích
specialit, kachní maso zůstává
pro fast foody stále tabu. Přitom
právě občerstvení Kačer GA-GA XXL by díky své výhodné

poloze u rybníka mělo o přísun
čestvých vrubozobců postaráno. Ostatně kachny se tu v poslední době přemnožily měrou
nevídanou. Vypadá to, že se
brzy dostanou do pozice králíků
v Austrálii. Redukce jejich počtu by tak byla více než vítána.
Možnosti tu tedy jsou. Takový Harland Sanders začal
prodávat svá smažená kuřata
v kavárničce, která byla součástí čerpací stanice v malém
městě amerického státu Kentucky. A kam to dotáhl! Šance
však zůstává stále nevyužita.
Za rozbitým sklem opuštěného stánku je papír s telefonním kontaktem na jistého
Bobana Zapletala. Dovolat se
n
mu však nedá...
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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

Příště: Českobratrská ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

PRO PEČENÍ...

Mandle
celé
100g

Lískové ořechy
celé
100g

Kokos
strouhaný
200g

Rozinky
250g

Sušené švestky
150g

Meruňky sušené
bez pecek
200g

32,90

34,90 (150g)

11,90

29,90

32,90 (250g)

39,90 (250g)

29,90

24,90

11,90

21,90

17,90

34,90

54,90 (200g)

44,90

-

19,90 (200g)

39,90 (300g)

39,90

29,90

-

11,90

24,90 (200g)

28,90 (250g)

29,90 (250g)

22,90

22,90

19,90

19,90 (200g)

24,90 (200g)

16,90

29,90

29,90

39,90 (500g)

27,90

59,90 (500g)

24,90

Naše RESUMÉ
V těchto dnech ve většiněě
domácností voní chuť různorodého cukroví a dalších pochutin, které patří k blížícím
se svátkům vánočním. Asi se
nenajde nikdo, kdo by se bránil
pečení a kdo nepeče, tak alespoň
ochutnává. Nadcházející informace tak přijdou řadě z nás
k duhu. Celé mandle, lískové
ořechy i sušené meruňky bez
pecek koupíte nejlevněji v Tesku,
rozinky a sušené švestky pro
změnu v Lidlu, strouhaný kokos pak hned na třech místech
- Albert, Lidl, Kaufland.
Tak, ať vám na Vánoce chutná!
Průzkum proveden
ve středu 11. prosince 2013

Skvělé vzrušení! S jídlem se dá skvěle experimentovat v kuchyni. Myslíte si, že jenom tam? Omyl! S jídlem můžete kouzlit i v posteli. Chce to jen vědět, jak si
s různými dobrotami příjemně oživit sexuální hrátky.
Sex s jídlem by se měl pečlivě naplánovat. Zbytky od
večeře svého drahého spíše odradíte, v lepším případě
mu budete k smíchu. Napište si seznam dobrot, které
máte rádi vy i váš miláček, a vyrazte na nákupy. Rozhodně pečlivě vybírejte potraviny, které budete při vašich
vášnivých hrátkách používat. Jste-li vyznavači ostrých
a pálivých pokrmů, nechte si je raději pouze do kuchyně.
Při sexu by se mohly dostat na vaše citlivá místa a vy
byste místo romantického večera jeli k lékaři.
Myslete na to, že účelem není se před sexem najíst, ale
použít jídlo k většímu vzrušení. Začněte tím, že do úst
si dejte jahodu a pomalu se přibližujte k jeho rtům, aby
polibkem mohl také kousek ochutnat. A nezapomeňte
na pupík a jiná příjemná zákoutí vašich těl. Fantazii se
meze nekladou, jen respektujte přání druhého...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Rožiče už v Prostějově nepotkáte,
jeho přátele i ženu v růžovém BMW ano
Prostějov/mls
P
PONDĚLÍ 10. PROSINCE 2012
V
Vlado
Rožič se vrátil. Nebezpečný mafián, který policii upláchl v sobotu 1. září ze svého bytu v Krasické ulici, se podle našich informací
v uplynulých dnech proháněl po Prostějově. Jeden z několika svědků,
který se redakci přihlásil, jej viděl ve vínově červeném Wolkswagenu
Caravelle s německou registrační značkou.
PROSINCE 2013
Po roce je vše jinak. Vlado Rožič se už do Prostějova hned tak nepodívá!
Krutý, chladný ale přitom velmi opatrný Chorvat se v polovině letošního února sám přišel udat na brněnskou policii. Pro všechny to bylo velké
překvapení. O motivech „krále hanáckého podsvětí“ lze pouze spekulovat. Pravděpodobně už život na útěku psychicky nezvládal. Důvodem
bylo jistě i to, že mu také docházely peníze. Pak už vše šlo jako po drátkách. V červnu začal soudní proces, u něhož Vlado (jak jinak) tvrdil, že
je nevinný jako polní lilie. Koncem srpna byl Rožič za rozsáhlé krádeže
aut a podílnictví odsouzen ke čtyřem a půl letům do vězení.
Rožič se sice na místě odvolal, ale platné mu to moc nebylo. Krajský
soud rozsudek potvrdil a Vlado tak definitivně do basy následoval
svého někdejšího obchodního partnera a pozdějšího konkurenta Jiřího
Žouželku z Mostkovic.
Milovník kávy z kavárny v prostějovské Arkádě tak už bručí v base. Rožičovi četní přátelé, s nimiž se v tomto podniku dlouhá léta scházel, však
v Prostějově stále žijí. Muž s přesdívkou „Jugoš“ totiž svůj „byznys” dle
svých vlastních slov stavěl na četných kontaktech jak s lidmi z prostějovského či evropského podsvětí, tak i se samotnými policisty. V Prostějově také stále žije i Rožičova manželka, jezdící po městě v nezaměnitelném růžovém BMW. Právě v tomto „Barbie fáru“ Rožič loni v záři
ujel brněnské zásahové jednotce od svého bytu v Krasické ulici. U Teska
v Držovicích pak „přesedlal“ do šedého Volkswagenu Sharan. V něm
dostál své pověsti nepolapitelného řidiče a policistům bez problémů
pláchl. Jeho útěk ale, jak již je známo, nakonec trval necelého půl roku...
napsáno
před
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Na jihu regionu stojí
ŽELEZNÁ OPONA!

Podivín, vyznavač totalitní
pohraniční stráže nebo pouhý
vášnivý sběratel? Či všechno
dohromady? Každopádně při
naší návštěvě v KoválovicíchOsíčanech na nás opravdově
dýchla komunistická totalita.
František Kotek se však jen
usmíval a ochotně nás provázel po svém domě, kterému
dominují dvě dřevěné pozorovací věže s elektrickými
a ostnatými dráty…
Soukromé muzeum Františka
Kotka je pravým nefalšovaným
obrazem doby, kterou by si přálo
vrátit snad jen minimum lidí v tomto státě. „Počátkem šedesátých let
jsem sloužil na vojně u pohraniční
stráže. Bylo to v Sedleci u Mikulova na rakouských hranicích.
Už tehdy mě tato práce velice
bavila a snažil jsem se jí vykonávat co nejsvědomitěji. K tomu

jsem vedl i ostatní pohraničníky.
Žádný průšvih jsme si v tomto
prostředí nemohli dovolit. Za ty
hrozily přísné tresty ve vojenském
vězení,“ vzpomíná František
Kotek.
Dnes již důchodce se sbíráním
totalitních relikvií zabývá několik
let. Podle jeho slov se nedá zapomenout na dobu, která se stala
významnou součástí jeho života.
„Dnešní propaganda se neustále
snaží kriminalizovat bývalé členy
Pohraniční stráže ČSSR. Do lidí
jsme nikdy nestříleli, šlo pouze
o varovné výstřely. Utečenci se
většinou sami uškvařili na elektrických drátech,“ připomíná
František Kotek a vyprovází nás
na ulici. Cestou ještě pohlížíme
do očí Stalinovi, Gottwaldovi,
Hitlerovi, Benešovi či Leninovi.
Jejich busty se nedaly jen tak
přehlédnout…

Zpravodajství

Policie přiznala vyšetřování

sexuální aféry ŠKOLAČEK
Prostějov/mik - V minulém
čísle Večerník informoval o
kauze, kdy se dvě třináctileté školačky z Prostějovska
nechaly vyfotit nahé a snímky zveřejnily na internetu.
Přestože policie tvrdila, že
tento skandál jí není znám,
během uplynulého týdne vyšetřování případu přiznala!
Policie podle informací Večerníku skutečně prověřuje, kdo lechtivé snímky na internet dal, zda
se dívčiny k focení odhodlaly
samy a vyšetřuje se také zodpovědnost rodičů. Oficiálně však
strážci zákona stále drží podrobnější informace pod pokličkou.
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„K vašemu dotazu uvádím, že
prostějovská policie se danou
věcí zabývá a ve věci probíhá prověřování. Vzhledem
k věku zúčastněných osob
však není možné v této chvíli
poskytnout bližší informace.
Jakmile bude ve věci rozhodnuto, policie poskytne další
podrobnosti,“ sdělila Večerníku stručně Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Nepodařilo se nám zatím ani
vypátrat identitu dívek, tudíž
případ zatím zůstává zahalen
mlhou tajemství...

www.vecernikpv.cz

Zbývá pár hodin do schválení městského rozpočtu...

„Schodek vyrovnáme z vlastních finančních rezerv,“
ubezpečuje prostějovský primátor Miroslav Pišťák
Není to tajemství, Večerník o tom už informoval v předešlých číslech. Návrh rozpočtu statutárního města
Prostějov pro příští rok je kompletní a počítá se v něm s
deficitem okolo tří desítek milionů korun. Jak ovšem vysvětluje primátor magistrátu Miroslav Pišťák, schodek
bude v pohodě srovnán penězi z rezervních fondů. A tím
se stane vlastně vyrovnaným.
Prostějov/mik
V úterý 17. prosince od 15.00
hodin začne v rámci posledního
letošního zasedání Zastupitelstva města Prostějova jednání o
jednotlivých položkách rozpočtu
na rok 2014. Není snad nikdo,
kdo by pochyboval, že bude
schválen. Přestože první muž
magistrátu nerad hovoří o
konkrétních číslech předtím,
než pro rozpočet zvedne ruku
většina zastupitelů, Večerníku
ve čtvrtek poskytl exkluzivně
alespoň základní informace.
„Rozpočet vyrovnaný není, naše

výdaje v roce 2014 budou vyšší
než příjmy, a to o několik desítek
milionů korun. My tento problém ale řešíme tím, že využijeme
vlastních finančních rezerv města
k tomu, abychom schodek mezi
příjmy a výdaji dorovnali. Pokud
pro takto připravený rozpočet
zastupitelé zvednou ruku, stane
formálně vyrovnaným,“ objasnil své záměry první muž
prostějovské radnice Miroslav
Pišťák.
Není to však poprvé, co vedení
města sahá do rezervních fondů,
aby pokrylo rozdíl v rozpočtu
mezi vyššími náklady a

plánovanými příjmy. „Celou tu
dobu, co já odpovídám na radnici za finance, tomu tak bylo.
Nikdy nedošlo k situaci, že bychom rozpočet měli nepokrytý.
I za cenu toho, že bychom
museli sáhnout do úspor. A
rezervy máme naštěstí vždycky
k dispozici. Je to dáno i tím, že
vždy v průběhu roku se některé
výdajové objemy neuskuteční.
Jde hlavně o stavební investice,
někdy se opozdí naplánované
akce či platby. A velmi důležitou
roli hraje v posledních letech i to,
jak jsou nastaveny státní či regionální dotace. Do rezerv města
samozřejmě plynou i peníze z
prodeje městského majetku,“
vysvětlil dále primátor.
Jak se Večerník ještě dozvěděl,
nový rozpočet pamatuje
v roce 2014 na stavební investice částkou ve výši bezmála
sto padesát milionů korun.
„Je to slušná částka, celkové

Schválí ho? První muž magistrátu Miroslav Pišťák bude jako každoročně se zástupci finančního odboru vysvětlovat zastupitelům
návrh rozpočtu města pro příští rok.
Foto: archiv Večerníku
investice se podílejí na rozpočtu
města zhruba až pětadvaceti
procenty. Svědčí to o tom, že
máme relativně možnost investovat dost peněz, i když já
osobně bych chtěl, aby to bylo
ještě více. Ale jsem přesvědčen
o tom, že rozpočet Prostějova
pro rok 2014 je sestaven
rozumně a v rámci možností,

které v současné ekonomické
situaci města, ale i státu, máme,“
uzavřel toto téma, alespoň před
samotným úterním hlasováním,
Miroslav Pišťák.
Další informace z prostředí
radnice nejen k zítřejšímu
veřejnému zasedání zastupitelstva najdete na straně 11 dnešního
vydání.

Náměstí rozvoněly vánoční punče! Zloději kovů rozebírají stadion ve Sportovní

Prostějov/red - Tak jako každý
rok, tak i letos je touto dobou
na prostějovském náměstí
T.G. Masaryka opět živo. Vánoční stánky se snaží a opravdu přilákají Prostějovany
k návštěvě náměstí, kam jindy
nezavítají. Naše redakce trhy
bedlivě sleduje a některých
návštěvníků se zeptala na jejich dojmy. Bohužel převládající postoj je nekompromisní:
„Proč se tomu říká vánoční
trhy, když jsou to z devadesáti
procent vánoční punče?“. Je to
smutné, ale je to tak...
Tím, že město zakázalo jiné než
typizované stánky - dřevěné domečky, které prodejcům pronajímá, se sortiment zúžil hlavně na
vánoční punče, svařáky a grog.
Přesto najdeme výjimky, jako
jsou výborné slovenské sýry,
proutěné košíky, keramika nebo
dobroty z grilu.
Celkově musíme konstatovat,
že díky rozhodnutí magistrátu nepovolit jiné stánky než
dřevěné domečky, se trhy
zkulturnily a zmizely kovové
konstrukce obalené igelitem
a tvářící se jako stánky. Na
druhou stranu jsme i z vlastní zkušenosti konstatovali, že
kultura prodeje (zejména punčů) dostává „na frak“ díky chybějícím mobilním toaletám, na
které jsme si již zvykli z minulých let. Je kulturní odbíhat od
rozpitého punče na toaletu do

jako PERNÍKOVOU CHALOUPKU

Dvojitá síla. Punč ze stánku Rotary klubu zahřeje hned dvakrát.
Foto: archív Večerníku
nově otevřené obchodní galerie
Zlatá brána? Ptáme se našich
radních...
A na závěr, jaké jsou vánoční punče, které naše náměstí
opravdu rozvoněly?
Nabídka je široká, a pokud by
někdo obešel všechny stánky
s punčem, „navštíví“ asi polovinu Evropy přímo na našem
náměstí. Chuťově jsou si punče často podobné a dokonce se
nám stalo, že kolegyně z redakce si dala dva punče u jednoho
stánku, potom se vrátila do
redakce, a když si zhruba po třiceti minutách udělala zkušební
dechovou zkoušku na alkohol,
měla nula promile. Asi se ten
alkohol převařil!
Večerník tak nakonec nejvíce
zaujal stánek prostějovského
ROTARY klubu, který prezentuje, že jeho punč zahřeje dvakrát.

Tak jsme zjišťovali proč. Poprvé
nás zahřál při jeho konzumaci
a potom jsme se dozvěděli, že
veškerý výtěžek z prodeje tohoto
punče bude použit na charitativní účely. Jedna část na zakoupení
speciálního zdravotního lůžka do
Domova seniorů v Soběsukách
a druhá na úhradu části nákladů
terapeutického pobytu u Mrtvého moře pro děti s atopickým
ekzémem z Prostějova. A to nás
potom zahřálo podruhé, že jsme
vlastně i my přispěli na dobrou
věc.
Členové Rotary klubu Prostějov
se ve stánku střídají, každý den
jedna rodina uvaří vlastní punč,
financuje veškeré náklady ze
svého a celý výtěžek z prodeje se
použije na výše uvedené projekty. Takže doporučujeme, při návštěvě náměstí nezapomeňte na
stánek Rotary klubu Prostějov.

Radní odmítli pomoci CMG

50 tisíci na opravu školního hřiště

Prostějov/mik - Vedení Cyrilometodějského gymnázia požádalo město o veřejnou finanční
podporu ve výši padesáti tisíc
korun na modernizaci školního hřiště mezi Komenského a
Wolkerovou ulicí. Prostějovští
radní se však rozhodli této žádosti nevyhovět. Konšelé však
odmítají, že by to byla ze strany města msta...

Jak je totiž známo, mezi CMG
a magistrátem panuje už delší
čas napjatá atmosféra kvůli
snaze CMG založit v Prostějově svoji vlastní základní školu,
což je trnem v oku mnohým
představitelům města.
„O nějakou mstu proboha v žádném případě nejde.
Zmíněnou žádost na padesát
tisíc korun jsme odmítli z pro-

zaických důvodů. Nejdříve
musíme totiž pokrýt náklady
a vyhovět žádostem našich
školských zařízení, potom se
teprve můžeme zabývat tím,
jak pomoci ostatním,“ zdůvodnila náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Ivana Hemerková, která
je zodpovědná za školství ve
městě.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Prostějov/mik - Fotbalové příznivce, kteří ještě pamatují
slavnou prostějovskou éru tohoto sportu ze sedmdesátých a
osmdesátých let minulého století, z toho bolí srdce. Stadion
ve Sportovní ulici, dnes už jen
němý svědek zašlé slávy, rozebírají zloději kovů. A de facto
všichni jen přihlíží...
„Mnohdy až několikrát týdně vyjíždíme řešit případy, kdy pachatelé rozebírají betonové oplocení
stadionu, a to většinou ze strany
od lesoparku Hloučela. Zloději
často i za použití kladiv a krumpáčů rozbíjejí beton a snaží se z něj
vyrvat železnou armaturu. Tu pak
odvážejí do sběrných surovin,
kde ji zpeněží,“ potvrdil nemilou

u nové nemocnice. „Vzhledem
k tomu, že předmětný pozemek
je zatížen věcným břemenem
spočívajícím v umístění inženýrských sítí, vedení města dosáhlo
jednáním s majitelem pozemku
snížení kupní ceny o stopětašedesát tisíc korun. I v případě provedení přeložky vysokotlakého
plynovodu je tato cena pro město
výhodná. V případě projektu padesáti rodinných domů u nové
nemocnice město prodávalo pozemky v této lokalitě za 1 300 až
1 400 korun za metr čtvereční,“
uzavřel Jiří Pospíšil.

činu, nebo po krátkém pátrání
těsně poté, co pachatelé přijedou
s naloženým dvoukolákem do
sběrných surovin. „Ano, daří se
nám tyto osoby zajistit, ale cel-

se po letech vrací Týraného kotěte
do výpusti PŘEHRADY se ujala hodná paní

Prostějov,
Plumlov/mik
- Prožít Štědrý den bez
vánoční koupele v ledové
vodě? Nemyslitelné! Také
letos zimní plavci z TJ
Haná Prostějov uspořádají
tradiční vánoční koupání.
A pozor, akce se po třech
letech vrací opět do obvyklých míst výpusti plumlovské přehrady!
Zimní plavci museli v posledních třech letech vzít zavděk rybníkem Bidelcem v
Plumlově, kam si však také
našla cestu spousta odvážlivců z řad otužilých mužů
a žen, ale také diváků. „Po

letech, kdy probíhala revitalizace plumlovské přehrady,
a nebylo možné využít nezamrzající výpustě k pořádání otužilecké akce, bude
již letošní ročník tradičně ve
výpusti přehrady,“ informoval Večerník Luděk Coufal,
předseda TJ Haná Prostějov.
Jak dodal, pořadatelé z oddílu dálkového a zimního
plavání se těší na všechny
účastníky i diváky Vánoční
koupele na Štědrý den, tedy
24. prosince! Sraz účastníků
je od 11.30 hodin, vstup do
ledových vod je pak naplánován na pravé poledne!

Prostějov/mik - V minulém vydání Večerníku jsme veřejnost
informovali o činu mladého
lotra, kterého strážníci v centru města přistihli při týrání
malého kotěte. Mladík uchopil
zvířátko a z výšky s ním praštil o
zem. Pak do něj ještě několikrát
kopl. Dnes nsštěstí přinášíme
k tomuto případu mnohem
veselejší zprávy.
„Koťátko naši strážníci převezli
ihned k veterináři, mladý tyran
byl zadržen. Pokud mám přesné
zprávy, kotě je už nyní v pořádku
a vzala si ho domů hodná paní
z Prostějova,“ informovala
Večerník Jana Adámková, tisková

mluvčí Městské policie Prostějov.
Zprávu nám potvrdil i veterinář,
který zvířátko ošetřil. „Kotě
neutrpělo naštěstí žádné vážné
zranění. Mělo jen vyražený
zoubek a bylo v šoku. Je pravda,
že si ho pak vzala jedna z mých
klientek,“ prozradil Ivo Plajner.
Oba však odmítli prozradit
identitu nálezkyně s tím, že se
jedná o soukromé údaje. Proto
alespoň touto cestou oceňujeme
čin neznámé „dobroženy“ a
vyzýváme ji, zda-li by se nám
do redakce Večerníku ozvala!
Zároveň také doufáme, že Policie ČR čin mladého tyrana posoudí co nejpřísněji...

KAŽDÉ Rekonstrukce Svolinského ulice
PONDĚLÍ si vyžádá půl milionu korun NAVÍC
ZA ZVÝHODNĚNOU

CENU

jen
rodinných domů. Chcete bydlet v Čechovicích? 600 Kč
rozšíření ploch pro bydlení a veřejnou zeleň, takřka bezprostředně navazující na další pozemek v
majetku města. Po eventuálním
vykoupení zbývajícího pozemku
tady vznikne plocha o výměře
přibližně šesti hektarů, která je
návrhem Územního plánu určená převážně pro bydlení,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
Město zde tak může připravit
zainvestování území a následný
prodej pozemků obdobně, jako v
lokalitě padesáti rodinných domů

současnost sportoviště Večerníku
Jan Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
Strážníkům se alespoň mnohdy
podaří zloděje načapat přímo při

Vánoční koupel DOBRÁ ZPRÁVA

Město vykoupí další pozemky pro výstavbu
Prostějov/mik - Rada města na
poslední schůzi doporučila zastupitelstvu schválit výkup pozemků o výměře 16 528 metrů
čtverečních v katastrálním území Čechovic. Koupě od soukromého vlastníka bude realizována za cenu 390 korun za metr,
což je celkem 6 446 000 korun.
S možností odprodeje orné půdy
se na město obrátil vlastník pozemku s nabídkovou cenou čtyř
set korun za metr. Město již v
minulosti projevilo o pozemky
v této lokalitě zájem. „Jedná se o
rozvojovou plochu určenou pro

Hrůza se dívat. Po zlodějích kovů zůstává jenom spoušť, bývalý stadion ve Sportovní ulici se tak mění v trosky.
Foto: Michal Kadlec

kový problém s chátrajícím stadionem to určitě neřeší. Zloději
se vždycky vrátí a kvůli železu
zeď rozebírají dál. Většinou jde
stále o ty samé pachatele,“ pokrčil rameny šéf prostějovských
strážníků.
Bohužel, co se týká zlodějů kovů,
jde především o bezdomovce
nebo další asociální osoby. Jakmile je strážníci dopadnou, předávají
případ správnímu orgánu. Ten
udělí pachatelům pokutu, kterou
stejně nikdo z potrestaných nezaplatí. A krade se vesele dál. Má
tento problém vůbec řešení? Jak
je totiž známo, stávající majitel
již dlouhodobě vyjednává o jeho
dalším využití a do té doby je asi
zbytečné cokoliv dělat...

16. a
Platí

e
osinc
17. pr

DO VAŠÍÍ
SCHRÁNKY
VÍCE VE
VÁNOČNÍM
SPECIÁLU

Prostějov/mik - Rada města
doporučuje
zastupitelstvu
schválit dofinancování rekonstrukce ulice Svolinského
a přilehlých komunikací na
sídlišti Hloučela. Důvodem je
zejména změna povrchu parkovacích ploch, původně projektovaných jako asfaltové,
jež musely být vybudovány ze
zámkové dlažby.
„Pod povrchem parkoviště
jsou vedeny inženýrské sítě, k
nimž musí být v případě jejich
případné poruchy zachován
přístup,“ zdůvodnil potřebu
dlažby Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora.
V současné době finišuje dopravní rekonstrukce v lokalitě
opravou vozovek u křižovatky
směrem k nemocnici. „Tím by
měla být stavba hotová,“ podotkl Fišer s tím, že na základě
žádosti občanů došlo k vícepracím při napojení vchodů do

K nepoznání. Nová asfaltová komunikace a více parkovacích
míst. Ve Svolinského ulici celková rekonstrukce finišuje.
Foto: Magistrát města Prostějova
domů nebo nového chodníku
mezi severní obslužnou komunikací a ulicí Cyrila Boudy. „V
rámci probíhajících stavebních
prací tak došlo k nepředvídatelným nákladům, na dokončení je třeba schválit rozpočtové
opatření ve výši půl milionu

korun,“ vysvětlil ještě náměstek primátora.
V letošním rozpočtu města bylo
na tuto investiční akci počítáno
s částkou 12,9 milionů korun,
v zadávacím řízení předložil vybraný zhotovitel nejvýhodnější
nabídku 12,644 milionů.
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Zuzana Juračková při České Miss
opět nebude chybět
Mezi letošními finalistkami ji zaujala dívka z dětského domova

Prostějov, Praha/mls - Od čtvrtka jsou známa jména všech
desíti finalistek jediné národní
soutěže krásy Česká Miss. Zatímco loni jsme mačkali palce
Zuzaně Juračkové, letos se žádná dívka z regionu do finále neprobojovala. Přesto byla kráska
pocházející z Prostějova osobně
přítomná i čtvrtečnímu semifinále a chystá se i na finálový
večer. Více už prozradila sama
Zuzana Juračková v exkluzivní
zpovědi pro Večerník.
Do desátého ročníku soutěže Česká Miss se letos přihlásilo více než
dvanáct stovek pohledných dívek.
Šanci na výhru však už má jen
deset z nich. „V semifinále byla
k vidění řada blondýnek, mezi nimiž se prosadila i přítelkyně syna
bývalého premiéra Mirka Topolánka. Osobně mě zaujal příběh
dívky, která se do finále probojovala, přestože to měla v životě

hodně těžké. Vyrůstala totiž v dětském domově,“ prozradila nám
své bezprostřední dojmy Zuzana
Juračková.
Kráska pocházející z Prostějova
v roli divačky nebude chybět ani
při březnovém finále. „Kdybych
měla být upřímná, tak bych řekla, že v letošním finále žádné
nové dívky nechci. Raději bych
si to sama zopakovala s těmi z
loňska,“ usmála se sympatická
Zuzana, která si pochvalovala
zejména rodinnou atmosféru
panující mezi lidmi z pořádající
agentury.
Po vystudování vysoké školy
se Zuzana Juračková, čerstvá
magistra, věnuje modelingu na
plný úvazek. Začíná se však stále více prosazovat i před filmovými kamerami. „Asi před měsícem jsme dotočili krátkometrážní
horor Monster Slayer. Zúčastnila
jsem se i castingu na hlavní roli

Předvánoční frmol dostupuje vrcholu!
Už pouhých osm dní zbývá do Štědrého
dne a nervozita s tím spojená stoupá.
Otázkou je, zda jste všichni udělali maximum pro to, abyste pod stromečkem
našli svůj vytoužený dárek…
Prostějov/mik

Kráska a monstrum. Krátkometrážní horor Monster Slayer
se koncem října natáčel v neobydleném domě nacházejícím se
v dezolátním stavu.
Foto: archiv Zuzany Juračkové
v připravovaném televizním filmu s pracovním názvem Správný
trest. Jeho zápletka se točí kolem
vztahů mezi hokejisty a modelkami. Dostala jsem také nabídku točit film se Zdeňkem Podhůrským,
takže uvidím, co mě ještě potká...
(smích) Jsem na takovém rozcestí, zatím přesně nevím, co bude.

Pokud by vyšel některý z filmů,
tak asi na nějaký čas odsunu svůj
záměr odjet za prací modelky do
zahraničí,“ naznačila své další
plány Zuzana Juračková, která
se však stále nevzdává svého snu
přestěhovat se minimálně na nějaký čas do americké velkodílny
superhvězd, do Los Angeles.

„Já jsem už napsala Ježíškovi, ale ještě mi maminka
poradila, abych si tady zazvonila a něco si v duchu
přála,“ svěřila se Večerníku na náměstí před radnici
pětiletá Klárka Doležalová. „Od toho tady ten zvoneček je, podle pověstí má splnit každé přání. A nejenom dětem, já jsem si taky samozřejmě zacinkala
a něco si přála,“ poznamenala Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města Olomouc.
A co vy, ostatní Prostějované? Napsali jste už Ježíškovi? „Chtěl bych všem občanům popřát krásné a hlavně klidné Vánoce. Zahoďte alespoň na pár dní všední
starosti, kterých každý máme v hlavě spoustu,“ vyzývá všechny Prostějovany primátor Miroslav Pišťák.
Také celý kolektiv PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přeje všem bohatého Ježíška. A hlavně pamatujte na to, že nejdůležitější je láska, pohoda a
otevřené srdce!

Honem! Jestli jste si ještě nezacinkali na zvonek splněných přání před radnicí, máte nejvyšší
čas…
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOVANÉ SNÍ AMERICKÝ SEN S ANDY WARHOLEM
V Muzeu Prostějovska najdete dvacítku děl za více jak ČTYŘICET MILIONŮ KORUN

Něco podobného v Prostějově ještě nebylo! Dílo
Andy Warhola fascinuje diváky po celém světě.
Od středy 11. prosince jsou k vidění v hlavní budově prostějovského muzea. Na výstavě složené
z dvaceti originálních serigrafií slavného malíře a
grafika najdete různorodou společnost. Diváky zaujme originálně zpracovaný portrét náčelníka kmene Siouxů, stejně jako patronka zubních lékařů či
plechovka od rajčatové polévky.
Prostějov/mls

šeným bezpečnostním nárokům
umístěna být nemohla. „Warholova díla by v Prostějově nikdy
nemohla být vystavena bez spolupráce s kurátorkou Muzea Prostějovska Kamilou Husaříkovou a
finančního příspěvku společnosti
TK PLUS a manželů Petry i Miroslava Černoškových,“ zdůraznil
během vernisáže Jindřich Skácel.

Okouzlující Marilyn Monroe se
skleničkou šampaňského v ruce
vítala návštěvníky slavnostní vernisáže výstavy Andy Warhola v
prostějovském muzeu, která proběhla pouze pro pozvané hosty
v úterý 10. prosince. A Večerník,
jakožto exkluzivní mediální partner, byl naživo u toho! Ojedinělá
Marilyn na plátně
expozice s názvem Americký sen
nakonec chybí
vznikla díky iniciativě a vytrvalosti provozovatele prostějovské Galerie umění Jindřicha Skácela. V Na špičkové výstavě nakonec přeprostorách bašty prostějovských ce jen chybí asi nejslavnější Warhradeb však expozice kvůli zvý- holův obraz. „Vídeňský galerista,

Fotoreportáž

který nám přislíbil zapůjčení jedné
z Warholových Marilyn, nakonec
ztrojnásobil požadovanou částku.
To jsme, i vzhledem k poklesu
koruny, prostě nebyli schopni akceptovat. Podařilo se nám naopak
získat obdobně cennou serigrafii
návrhu na obal Campbellovy
polévky, která patří mezi asi nejznámější dílo americké reklamní
tvorby,“ reagoval Jindřich Skácel.

Proč nás Warhol
tak zneklidňuje?
Výstavy Andy Warhola jsou hojně navštěvované po celém světě.
Proč právě tento umělec málokoho nechává chladným? „Je
celkem jedno, proč se o něj lidé
zajímají. Může to být kvůli jeho
divokému životnímu stylu, neotřelým životním názorům či rozsáhlému a různorodému dílu. Jisté
je, že do všeho, co Warhol dělal, se
promítla jeho zvláštní, extrémně
citlivá a uměním posedlá osobnost,“ vystihla fenomén Warhol
Kateřina Tomešková, které se bě-

hem slavnostní vernisáže podařilo
skvěle propojit jednotlivá vystavená díla s životním osudem i postoji
jejich autora.

Tanečnice i světice
Odbornice z přerovského muzea
se při svém poutavém výkladu
jako první zaměřila na vystavený portrét legendární americké
tanečnice a choreografky Marthy
Grahamové. Pro Warhola je typické, že hned vedle excentrické umělkyně dvacátého století
visí dílo zachycující starověkou
mučednici. „Svaté Apoléně během pronásledování křesťanů ve
starém Římě její trýznitelé vyrazili
všechny zuby. Zmrzačené panně
pak dali na výběr: buď ji upálí
nebo se zřekne Krista. Volila to
první. Právě tohle dílo ukazuje, jak
silně byla v Andym zakořeněna
víra jeho chudých rodičů význávajících pravoslaví, stejně jako to,
jak byl fascinován tragickým údělem každé trpící ženy,” vyjádřila
se Tomešková, která podobným

způsobem osvětlila vznik portrétu
indiánského náčelníka kmene Sioxů Sedícího býka, nesmírně dynamicky působícího rychlobruslaře
vytvořeného pro olympijské hry
v Sarajevu, obraz srpu a kladiva,
které Warhol bral jako netradiční
projev grafiti či půvabných vánočních hvězd. Na výstavě je kromě
toho k vidění i několik Warholových kreseb ze závěru jeho života.

Hrušky z maminčiny
zahrádky
„Andy Warhol měl po celý život
neobyčejně silný vztah ke své mamince, která se do Ameriky přestěhovala ze slovenské vesničky
Miková. Malému Andymu přitom
často vyprávěla o hrušce, která rostla na dvorku jejich chalupy. Obyčejné ovoce se tak ve Warholově
mysli propojovalo se vzpomínkami na milovanou matku, kterou v
jeho životě nikdy zcela nenahradila žádná jiná žena. Myslím, že
právě z tohoto obrazu je to jasně
patrné,” přiblížila jedno z dalších

Dokázala zaujmout. Kateřina Tomešková z přerovského muzea se postarala o neobyčejně poutavé úvodní slovo celé výstavy.
U každého z děl Andy Warhola se jí dařilo nacházet zajímavé souvislosti s životem tohoto citlivého umělce.
Foto: Martin Zaoral
vystavených děl Tomešková, která fakt, že životní náplní Andy Warna závěr na futro dveří ve výstavní hola bylo své okolí překvapovat a
síni přilepila jednodolarovou ban- vyvádět ze zaběhaných způsobů
kovku. „Jeden přítel kdysi Warho- chování i myšlení.
lovi doporučil, aby maloval to, co Přemýšlet nad Warholovými
má rád. A tak se Warhol pustil do díly můžete v hlavní budově
kreslení peněz,” zmínila se s úsmě- Muzea Prostějovska až do 12.
vem Tomešková. Ta svým gestem ledna příštího roku, kdy výstaovšem chtěla především ilustrovat va skončí.

zzee sla
slavnostní
avnosstnní vvernisáže
ernnissážže aandy
nddy w
warhola...
arhholaa....
3x foto: Martin Zaoral

Nešlo by to bez nich. Výjimečná expozice děl ikony amerického umění by se Dotáhl to do konce. Galerista Jindřich Skácel si uspořádáním neobyčejně ná- Realita místo obrazu. Slavný obraz Marylin Monroe při zahájení výstavy zastoupila půvabná dívka, která manželům Černoškovým předala originální dílo s
nemohla konat bez finanční podpory společnosti TK PLUS a manželů Černoško- ročné výstavy Andy Warhola splnil svůj dlouholetý sen.
obalem od Campbellovy polévky.
vých, kteří byli na vernisáži osobně přítomni.
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V úterý můžete prožít DEN S ANDYM!
Na sobotu se chystá koncert v Apollu
Prostějov/mls - Seznámit se
s mnohostrannou osobností
Andy Warhola může každý,
kdo v úterý 17. prosince dorazí do přednáškového sálu Národního domu v Prostějově. V
sobotu 21. prosince pak hudební klub Apollo 13 ovládne
trojice spřízněných kapel.
Andy Warhol byl známý tím, že
se rozhodně neomezoval pouze
na svět výtvarného umění. Jeho
umělecké studio „The Factory“
spojilo široký okruh umělců,
spisovatelů, hudebníků a undergroundových celebrit. Fenomén
Andy Warhol se ani v Prostějově neomezuje pouze na výstavu
v Muzeu Prostějovska. Už v
úterý 17. prosince se v před-

náškovém sále Národního
domu v Prostějově uskuteční
„Den s Andym“. Od 12.00 do
15.00 hodin budou připraveny aktivity pro děti ve formě
her a soutěží. Od 16.00 hodin
bude následovat program pro
dospělé. Jeho hlavní náplní
bude přednáška Mgr. Kateřiny
Tomeškové z Muzea Komenského v Přerově, která svým
neotřelým podáním dokázala
zaujmout už návštěvníky úterní
vernisáže. Výklad bude doplněn o filmové ukázky spojené s
tímto extravagantním umělcem.
„Den s Andym“ pak bude zakončen večerním překvapením.
Na akci je zván úplně každý,
vstupné se neplatí.

V Apollu zahraje trojice
undergroundových kapel
V sobotu 21. prosince se v klubu
Apollo 13 můžete těšit na Undergroundovou párty se třemi kapelami, která bude zakončena dj mixem. Všechny interprety spojuje
skutečnost, že kromě hudby umí
udělat zajímavou pódiu show. Na
akci od 21.00 hodin postupně zahrají a zazpívají všeumělci a recisté z Klementova lazaretu, nedávno obnovená skupina Symmetric
Lady a poprockoví The Sculptures. Občerstvení na párty je zajištěno, připraveno bude padesát pizz
zdarma. Vstupné je padesát korun,
většina z vybraných peněz zamíří
do speciální školy na Tetíně.

Choďte do muzea.

Stojí to za to!
Prostějov/peh - Výstava děl
s nezaměnitelným rukopisem
amerického malíře, ilustrátora
a tvůrce netradičních filmových projekcí Andrewa Warhola byla v uplynulém týdnu
slavnostně zpřístupněna široké veřejnosti. Hvězda pop-art
stylu zavítala prostřednictvím
několika desítek svých děl i do
prostějovského muzea. V pátek
jsme se byli podívat, jaký je o
tuto výstavu prvotní zájem
„Vzhledem k období, kdy byla
výstava zahájena, si na návštěvnost snad ani nemůžeme stěžovat. Warholovy obrazy lákají
spíše mladší návštěvníky, byla

se tu už podívat jedna škola.
Ze zkušenosti ale vím, že nejvíc návštěvníků se do muzea
vypraví právě v období svátků,
takže největší nápor nás ještě
čeká,“ usmívá se paní Bašná,
pokladní Muzea Prostějovska
v Prostějově. Její slova potvrzuje i přítomná návštěvnice paní
Valerie: „Na návštěvu muzea
se chystám s vnuky už každoročně, když přijedou na svátky.
Jsme vždycky zvědavá, co pro
nás připravili nového,“ prozradila pravidelná čtenářka Večerníku, která se, jak sama uvedla,
o výstavě dozvěděla právě z našeho předchozího vydání.
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V Ně
Němčicích
či í h bbudou
d mít
ít
živý betlém
Němčice nad Hanou/mls - Národopisný soubor Pantlék srdečně zve na živý betlém, který se
uskuteční ve čtvrtek 26. prosince
2013 v 17.00 hodin ve farské zahradě v Němčicích nad Hanou.
Arest v Jesenci oslaví
dvacet let
Jesenec/mls - Tradiční Štěpánská
zábava se bude konat ve čtvrtek
26. prosince od 20.00 hodin v Jesenci. Místní kulturák rozduní
pořádná dávka bigbítu a rocku
v podání kapel AREST & ALIEN. Tímto také skupina AREST
oslaví 20 let své existence.
V Konici zvou na
Vánoční koncert
Konice/mls - Ve čtvrtek 26. prosince v 17.00 hodin se v Chrámu
Narození Panny Marie v Konici
bude konat Vánoční koncert,
na kterém vystoupí Chrámový
sbor Konice, učitelé a žáci ZUŠ
Konice a jejich hosté. Vstupné je
dobrovolné.

Denis Gridil kvůli chlastu přišel o řidičák. Přesto opilý naboural cizí auto

PIRÁT SILNIC Z VÍCOVA VĚZENÍ (ZATÍM) UNIKL

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Prostějov, Vícov/mls
Neřízená střela, která smete vše,
co se jí postaví do cesty. Tak na
silnici působí nezaměstnaný Denis Gridil z Vícova. Mladík, který
měl zakázáno řízení, se notně
posilněný alkoholem řítil po silnici
z Vícova do Plumlova. S octavií,
která patřila přítelkyni jeho strýce,

zboural značku, porazil dva stromy a o třetí se zastavil. Policistům
nadýchal 2,36 promile alkoholu.
Bylo přitom obrovským štěstím,
že během své riskantní jízdy
nikoho nezabil. Uplynulý čtvrtek
byl před prostějovským soudem
obžalován hned ze tří trestných
činů a to ohrožení pod vlivem
návykové látky, maření výkonu

úředního rozhodnutí a vykázání
a neoprávněného užívání cizí věci.
„Byla to blbost, lituji toho. Tři
dny před nehodou jsem se rozešel
s přítelkyní. Opil jsem se a chtěl
jsem jet za ní do Mostkovic, kde
pracuje, abychom si to všechno
vyříkali,“ snažil se Gridil vysvětlit
důvody, proč sedl opilý za volant.
Rozhodně to pro něj nebyl první
problém s řízením pod vlivem alkoholu. „V roce 2008 jsem havaroval
asi ve stošedesáti u Ohrozimi. Měl
jsem v sobě ještě ´zbytkáč´. Volali
mi tehdy ze železáren, že mám přijít
v neděli do práce. Byl jsem pak asi
pět dní v umělém spánku, měl jsem
pohmožděnou páteř, zničené klouby a řadu dalších zranění. Dostával
jsem pak invalidní důchod, který mi
nedávno vzali. Práci jsem ale zatím
nesehnal. Dodnes se mi momenty

z havárie vrací v paměti.,“ vyjádřil
se Gridil, který za volant nesmí
sednout už od roku 2009.
Ze zákazu si však mnoho nedělal
a ještě před nehodou ho policisté
za volantem načapali už dvakrát
opilého. „Vůbec to nechápu. Vám
se stále vrací nehoda, při které jste
málem přišel o život, přesto stále
opilý sedáte za volant,“ nevěřila
vlastním uším soudkyně Adéla
Pluskalová.
Denise Gridila od vězení zachránil fakt, že se na jeho předchozí
odsouzení vztahovala Klausova
novoroční amnesite. „Kdyby
jí nebylo, tak určitě půjdete do
vězení. Takhle dostanete ještě
poslední šanci,“ vyjádřila se
soudkyně Adéla Pluskalová, která
Gridila odsoudila ke třem stovkám
hodin obecně prospěšných prací.

pod vlivem a s falešnými značkami!
Klenovice na Hané/mik Když předminulou sobotu
zastavovala policejní hlídka
mladého řidiče v Klenovicích
na Hané, netušila, jakého má
před sebou ptáčka. Policisté
zjistili, že chlapík je ovlivněn
zbytkovým alkoholem a nemá
v pořádku registrační značky.

„V sobotu sedmého prosince krátce po desáté hodině
večer
kontrolovali
policisté v Klenovicích na Hané
řidiče vozidla Škoda Felicia.
U šestadvacetiletého muže
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní, naměřili
mu 0,18 promile alkoholu

PARÁDA! NAD KONICÍ VZPLÁLY HVĚZDY...

Konice/mls - Konické Vánoční
trhy dlouhodobě patří k jedné
z nejnavštěvovanějších akcí v regionu. Jindy prázdné náměstí se
náhle zaplní lidmi nejen z města,
ale i z celého širokého okolí. Táhnou je sem hlavně tři věci: teplý
punč, skvělý ohňostroj a šance
setkat se s přáteli, s nimiž se třeba
celý rok neviděli.
V sobotu 14. prosince po půl
šesté se konické náměstí ponořilo
do úplné tmy. Kromě veřejného
osvětlení a četných stánků na
náměstí zhasl i pěkný vánoční
strom oděný letos do šatů utkaných z modrého světla. Krátce
na to ze střechy zdejšího nákupního střediska vzlétla k nebi
Vůz vzal přítelkyni svého strýce. Octavie, se kterou havaroval
první světlice. Po ní už na nebi
opilý mladík mezi Vícovem a Plumlovem.
Autor: Policie ČR
nad městem opět rozkvetly úchKromě toho hříšník nesmí čtyři podobného v budoucnu opakovat, vatné světelné květy. Ohňostroj
roky řídit a musí splácet osmdesát pak vás vězení nemine,“ uzavřela
tisíc korun. Na tolik totiž přišly Adéla Pluskalová.
opravy nabourané octavie. „Pokud Rozsudek je pravomocný, obě
si trest neodpracujete, peníze procesní strany se na místě vznezaplatíte, nebo se bude něco daly práva na odvolání.

Čtyři roky nesmí řídit. Přesto hrozí, že na silnici někoho zabije

Každý člověk může v životě udělat chybu, ale jen
hlupák se z ní nepoučí. Ve světle této staré pravdy si
o inteligenci čtyřiadvacetiletého Denise Gridila z Vícova
nelze myslet nic dobrého. Mladík před pěti lety přežil
svou vlastní smrt, když pod vlivem alkoholu ve vysoké
rychlosti naboural u Ohrozimi. Strávil pět dní v kómatu,
přežil jen díky péči lékařů, přesto se ze svého fatálního
přehmatu nepoučil. Už bez řidičáku, ale stále pod vlivem alkoholu sedal za volant i nadále. A také boural.
Naposledy koncem září letošního roku u Plumlova...

www.vecernikpv.cz

Kontrola řidiče v Klenovicích:

Tradiční ohňostroj ani letos nezklamal

v režii společnosti Flame in Stars
i tento rok dostál své dlouhodobě
dobré pověsti. Jak už anglický
název firmy napovídá, skutečně
to vypadalo jako by z hvězd
začaly šlehat plameny. Dělo se
tak přesně do rytmu dramatické
scénické hudby.
„Je to paráda. Konický ohňostroj
je každý rok trochu jiný, pokaždé
však stejně dobrý. Stojí za to sem
za ním vyrazit, i když člověk ví, že
bude mít problém zaparkovat a na
náměstí mu bude poněkud těsno,“
vyjádřil se padesátiletý Ladislav,
který do Konice dorazil i s celou
rodinou z Prostějova.
Letošním hitem Vánočních trhů
se kromě ryb, stromků, punče
a langošů jednoznačně stalo vše
svítící: tyčinky, rohy, meče, křídla
a dokonce i růžové králičí uši. Je-
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Užili si to. Při vystoupení kapely Abba revival se pod modře svítícím vánočním stromem v Konici dobře bavily celé rodiny. Foto: Martin Zaoral
jich bohatý doprovodný program
na náměstí začal už dopoledne,
kdy se představila dívčí skupina
Rebelky, žáci místní ZUŠ-ky vystupující coby Neopets a s koledami
vystoupily i děti z dětského domo-

va. Odpoledne lidé mohli sledovat například šermířské souboje
bojovníků z Eques tempus. Jako
relativně levným a nakonec
i šťastným se ukázal nápad pozvat
do Konice revival slavné skupiny

ABBA. Hudebníci z Hranic nestárnoucí hity švédské kapely předvedli
na velmi solidní úrovni a dokázali,
že ani po čtyřiceti letech neztratily nic ze svého kouzla. Přestože
většina početných posluchačů postávajících na náměstí na energickou
hudbu nijak bouřlivě nereagovala,
v okolí pódia se našli i takoví, na
jejichž taneční kreace byla radost
pohledět a vůbec jim nevadilo, že
je od sebe dělí několik desítek let
věkového rozdílu.
Na Vánočních trzích v Konici se
letos i díky četným sponzorům po
svém bavili skoro všichni. Snad
jediným, kdo chyběl, byl nemocný
starosta města František Novák.
Ten se však o to víc už společně
s ostatními nepochybně těší na
příští rok, kdy Vánoční trhy oslaví
dvacáté výročí své existence.

jak v konici zahájily vánoční trhy...
3x foto: Martin Zaoral

Advent u kočárů křísí víru, ZMIZÍ JACHTY Z PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY?
Majitelé se bojí, že si rozmlátí lodě o starou hráz
naději a lásku

Prostějov/mls - „Život je pohádka psaná boží rukou.“ Tak
zní heslo Adventních večerů
konaných v depozitáři Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem.
Seriál tří akcí připomíná zejména
křesťanské kořeny našich Vánoc.
V sobotu se v Čechách pod
Kosířem konal už druhý díl
letošních Adventních večerů
v Muzeu kočárů. O hudební
doprovod svátečního večera se
postarala Schola Cholina Pramen.
Na členkách tohoto pěveckého
souboru byla patrná radost z toho,
že mohou vystupovat v tak krásném prostředí. U pódia, z něhož
zpívaly, pak bylo možné přímo při
tvorbě obdivovat malíře Františka
Gračku. Ten se podobně jako
kdysi Josef Mánes, který právě
v Čechách pod Kosířem prožil
podstatnou část svého života, ve
své tvorbě zaměřuje na národopisné motivy.
Asi
dvouhodinovým
programem provedl Václav Obr.

V Kladkách

BYLI JSME
U TOHO!

Dokázali to společně. Václav Obr se svojí partnerkou Alenou během Adventního večera poděkovali všem, kteří se podíleli na rozvoji
Muzea kočárů.
Foto: Martin Zaoral
„Před deseti lety jsem byl zavřen
v temné dílně na plumlovském
zámku. Tam jsem si uvykl hodně
pracovat, což se mi později
opravdu hodilo. Nyní se už
nějaký čas pravidelně scházíme
v tomto prostředí u tohoto
největšího smutečního kočáru
světa. Tento příběh by se přitom
nikdy nemohl naplnit nebýt
víry, naděje a lásky,“ prohlásil
Václav Obr, který celý sváteční
večer pojal jako poděkování řadě
šikovných lidí, kteří mu pomáhali s opravami kočárů, stavbou a

provozem muzea či s pořádáním
prázdninového Josefkolu. Na
prvním místě pak jmenoval svoji
přítelkyni Alenu.
Adventní večery v Čechách pod
Kosířem uplynulým víkendem
zdaleka neskončily. Už následující sobotu se v depozitáři muzea
bude konat jejich třetí díl, na
němž vystoupí sbor Schola Drahonovice. Živo u největšího
smutečního kočáru světa bude
i o Večeru Tříkrálovém, kdy se tu
představí skladatel a zpěvák Richard Pachman.

Plumlov, Mostkovice/mls Plumlovská přehrada byla
vždy rájem nejen plavců
a rybářů ale i jachtařů. Trénovali zde mimo jiné i lidé kolem
Jiřího Svobody, jimž se už koncem šedesátých let podařilo
přeplout Atlantický oceán na
vlastnoručně vyrobené lodi.
Svobodovi následovníci se nyní
cítí být ohroženi zvýšením staré
hráze. Podle Povodí Moravy je
plumlovská nádrž na sportovní
jachting příliš malá.
Jachtaře zajímá, jak to bude
s hrází vedoucí od pláže u Valáška
k hotelu Zlechov. Podle nich
byla původní hráz o dost nižší
než ta stávající. To pro ně znamená velký problém. „Součástí
plachetnice je kýl, ploutev a kormidlo, které mají určitý ponor.
Již za původní výšky hráze se při
menším stavu vody těžko dalo
plachtit směrem k Plumlovu.

Past na jachty. Stará hráz se podle Povodí Moravy fakticky nezvedla, pouze byla zarovnaná tak, aby po ní lidé mohli chodit. Pro jachtaře
je to však problém.
Foto: Martin Zaoral
Nyní to bude úplně nemožné.
Plachtění na přehradě se totiž
stane nebezpečným. Skončí tím
mimo jiné také pořádání pravidelných jachetních závodů,“ napsala nám Andrea Piňosová, která
zdůrazňuje, že místní jachtaři už
na vodu v Plumlovské přehradě

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Knihovnu prostoupilo vánoční kouzlo

čekají dlouhé roky. „Výrazně se
tím zhoršily podmínky pro trénink
mládeže,“ upozornila Piňosová.
Povodí Moravy upozorňuje, že se
tzv. stará hráz vlastně vůbec nezvedala. „Byla pouze srovnána na
nejvyšší zaměřenou kótu. Stalo se
tak i na základě žádosti občanů,

kteří tam při snížené hladině
chodí na vycházky. Lidem vadilo,
že je hráz pod vlivem působení
vody značně nerovná,“ reagovala Gabriela Tomíčková, tisková
mluvčí Povodí Moravy. Podle
správce nádrže nebudou mít
malá rekreační plavidla s plavbou
po přehradě žádné potíže. „Při
snížené hladině je vždy možnost
proplout u pravého břehu v místě
původního koryta řeky Hloučely,“
dodala Tomíčková. Z jejího
vyjádření je však patrné, že Povodí Moravy jachtařům brázdícím
vody Plumlovské přehrady příliš
nakloněno není. „Jachting na
Plumlově je naprosto nevhodný
a rizikový hlavně pro plavce. Pro
tento druh sportu se jedná o malou
vodní plochu. Jachting na sportovní úrovni se koná na větších
vodních plochách, jako jsou Nové
Mlýny, Vranov nebo brněnská
přehrada,“ uzavřela Tomíčková.

V Drahanech lidé
ochutnali advent i Vánoce

Hrdibořicích uspořádali tradiční
vleky Vvýstavu
perníkových chaloupek

stojí

Kladky/mls - V polovině
prosince se loni v Kladkách
rozjela lyžařská sezóna. Letos se zde kvůli vysokým
teplotám zatím ani nepustili
do zasněžování.
Minulý rok touto dobou se
v Kladkách proháněli první
lyžaři. Na sjezdovce leželo
třicet
centimetrů
sněhu
a místní sokolové ji soustavně
dále zasněžovali. Letos je situace jiná. „Lyžovat se u nás
zatím nedá. Se zasněžováním
čekáme, až teploty dlouhodobě
klesnou pod nulu,“ prozradil
na konci uplynulého týdne Jiří
Křeček, předseda TJ Sokol
Kladky.
Letos v lednu byl v Kladkách zprovozněn nový vlek
za pět milionů korun. Je delší
i rychlejší než ten původní,
který by měl lidem sloužit
i v nadcházející sezóně.

Hrdibořice/pav - Kouzelná
vánoční atmosféra se doslova dala krájet o víkendu
v Hrdibořicích. Perníkové aroma provonělo vánoční výstavu
ve zdejší obecní knihovně. Na
ní bylo možno obdivovat výtvory šikovných rukou místních žen i dětí, které perníkové
těsto dokázaly vytvarovat
v charakteristické romanticky
zasněžené chaloupky, ale i jiná
originálnější obydlí.
Fantazii se meze nekladou.
Přesvědčili se o tom návštěvníci
knihovny v Hrdibořicích, kde
byla o víkendu mimo jiné
umístěna i úžasná perníková
dračí sluj i s trojhlavou saní.
Celkově zde bylo možné vidět
sedmnáct soutěžních výtvorů.
Přítomní hlasovali pro tři nejhezčí
nebo nejoriginálnější z nich.
Hlavním cílem výstavy ovšem
bylo zprostředkovat starodávnou
adventní náladu, umožnit lidem
setkat se s přáteli a na chvíli se
zastavit v předvánočním shonu.
„Pečení perníčků pro knihovnu

u nás má už dlouholetou tradici.
Již před šestnácti lety jsme je
pekli pro děti, které si je u nás
mohly samy ozdobit. Jelikož se
tato akce stala velmi oblíbenou,
před pěti lety jsme začali pořádat
i soutěž v pečení chaloupek,“
popsala historii výstavy její hlavní
pořadatelka a zároveň místní knihovnice Františka Novosadová.
Část expozice byla věnována
i nevidomým, kteří si mohli
perníkové výtvory i osahat
a přivonět si k nim.
Kouzelný čas dětství a adventu připomněly také staré
betlémy vytvořené z papíru,
keramiky, perníku, ale také
například i z vizovického
pečiva, kukuřičného šustí či
zátek od vína. Celou výstavu
zajímavě doplňovala i sbírka
starých slabikářů a učebnic, kde
bylo k vidění i památeční vydání Prostějovského slabikáře
z roku 1947. Pokud jste kreativní
a rádi pečete, můžete se příští rok
do soutěže v Hrdibořicích také
přihlásit.

Chutná i zahřeje. Před zahájením ohňostroje se lidé z Konice a Ani nedýchali. V momentě, kdy k nebi vylétla první světlice, šlo Ohňostroj. Světelné proudy i tentokrát zaplavily i průčelí jedné z
okolí věnovali zejména pojídání langošů a popíjení punče.
jídlo i pití na chvíli stranou. Všechny oči se rázem obrátily k nebi. letitých dominant konického náměstí.

Exkluzivní rozhovor se starostou Skalky, který se připravuje
na dlouho očekávanou výstavbu kanalizace

Antonín Frgal: „Máme příslib

dotace, teď vybereme dodavatele“
Skalka - Po průměrném roce, kdy se v obci neudálo nic
opravdu mimořádného, se Skalka může těšit na přelo- „Uvidíme do budoucna, je potřeba
mových dvanáct měsíců. Jak sdělil starosta obce s ne- podívat se kolem sebe. Víte, jak to bývá,
celými třemi stovkami obyvatel Antonín Frgal, dojde totiž
na budování splaškové kanalizace a čistírny odpadních jsou spolky, které hrály první ligu
vod. Poté bude moci přijít řada i na opravy komunikací či a vybudovaly krásný stadion,
chodníků a současný starosta by si tak přál zvelebit areál
koupaliště, které je již od roku 2005 uzavřené. Kromě zis- ale dneska se tam už fotbal téměř nehraje.“
ku dotací mu velkou radost dělá i společenský život obce, starosta Skalky ANTONÍN FRGAL
o budování fotbalového hřiště
prakticky každý týden se totiž ve Skalce něco děje.
Jiří Možný

Připomněli tradiční řemesla. V nedávno otevřeném Muzeu drahanské vrchoviny bylo v pátek a v sobotu živo.
Foto: Pavel Moš
Drahany/mdv - Vrčení kolovratu či klapot tkalcovského stavu
vítaly v pátek a v sobotu návštěvníky Drahanského adventního
jarmarku. V Muzeu Drahanské vrchoviny totiž ožila některá
skoro zapomenutá řemesla.
„Chtěli jsme návštěvníkům ukázat zaměstnání, kterými se naši
předkové zabývali v zimě, kdy na práci kolem hospodářství nebylo
počasí a navíc se brzy stmívalo. O adventu se tak především předlo,
tkalo a na jihu Drahanské vrchoviny necovalo,“ připomněl kurátor
drahanského muzea Pavel Moš.
kpv.cz
Více čtěte na www.vecernikpv.cz

Která je nejhezčí? V hrdibořické knihovně vyrostlo celé perníkové
městečko. Pro návštěvníky bylo těžké, které tři chaloupky jsou nejzdařilejší.
Foto: Pavla Vašková
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Rok 2013 se chýlí ke konci, jak ho z pozice starosty
hodnotíte?
„Byl to standardní, průměrný rok,
v žádném případě výjimečný. To
znamená jedna dvě realizované
dotace podané a úspěšné žádosti.
Ale že bychom se výrazně někam
posunuli, to ne. To nás čeká až v
příštím letopočtu.“
Co se tedy podařilo letos?
„Jednalo se o dotace menšího rázu, tedy do dvou set tisíc korun. Nic co by zásadně proměnilo
život v obci. Letos jsme například
opravili křížek směrem od obecního úřadu na hřbitov, jenž byl
dlouhá léta zlomený. Dále jsme
pro občany zařídili z projektu
Spolupráce kompostéry.“
Zmínil jste, že výrazný
posun nastane v příštím
roce. Do čeho se pustíte?
„Příští rok se konečně dopracujeme k tomu, že snad zahájíme
výstavbu splaškové kanalizace
a čistírny odpadních vod. Máme
příslib dotace, teď vybereme nejvhodnějšího dodavatele a budeme

čekat jen na souhlasné stanovisko
od Operačního programu Životní prostředí, že jsme vše udělali
správně. V prvním, nejpozději
začátkem druhého čtvrtletí by se
začalo stavět a do roku 2015 by
mělo být hotovo. Obec Skalka
není velká, je tam asi 3,8 kilometru stokové sítě a čistička pro třistapadesát ekvivalentních obyvatel,
takže je reálné to stihnout.“
Jak to zatíží obecní pokladnu?
„Asi třiceti procenty rozpočtu
z objemu stavby, tedy z pětadvaceti
milionů. Samozřejmě se toto číslo
budeme snažit co nejvíce smrsknout a budeme žádat o dotaci i
Olomoucký kraj. V minulosti se
nám bohužel nic našetřit nepodařilo
a teď to bude stěžejní akce a do ničeho dalšího se pouštět nebudeme.“
Jsou tomuto projektu lidé
nakloněni?
„Je to různé. Někteří jsou nadšení,
někteří jsou zasmušilí. Všechno
nese svoje. Pozitiva pro životní
prostředí, ale i negativa pro rodinné rozpočty. Každopádně při hodnocení to obec posune o něco výš
a bude trochu atraktivnější.“

Co připravujete na nejbližší dobu v oblasti kulturních akcí?
„Se spolkovým životem i turistickým ruchem v obci jsem spokojen, drtivá většina předvánočních
akcí již proběhla. První adventní
sobotu jsme rozsvítili vánoční
strom, proběhl vánoční koncert,
v pátek šestého prosince byla beseda se seniory a o den později
následovala mikulášská nadílka
pro děti s divadlem Paravánek.
Ještě bude zřejmě pingpongový
turnaj, který uspořádají sportovci
v neděli dvaadvacátého prosince
a po Novém roce ještě plesy hasičů, výroční schůze spolků. Fotbalový klub přezimoval na jednom
z předních míst tabulky, takže co
si přát víc? Také dělají obci dobré
jméno.
Když bude hotová kanalizace, nastane posun i ohledně velkého fotbalového hřiště?
„Pro fotbalové hřiště bychom
museli najít jinou vhodnou lokalitu. Na stávající to prostě
nelze, problémem jsou rozměry.
Museli bychom něco odbourat,
odkopat, je to složité. Uvidíme

do budoucna, je
at se
potřeba podívat
kolem sebe. Víte,
jak to bývá, jsou
spolky, které hrály
ybudoprvní ligu a vybudovaly krásný stadion,
ale dneska se tam už
Foto: archiv Antonína Frgala
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tom, že jsem starostou obce, to v
na jejich činnosti?
„Ano, půjde o to, jak se bude si- žádném případě. Ať rozhodnou
tuace vyvíjet, jak se bude spolek občané.“
Do čeho byste se případně
rozvíjet, jaké budou mít nároky.
chtěl pustit, pokud byste
To není otázka jednoho roku, ale
dlouhodobá věc. Každopádně pokračoval?
budeme postupně pracovat ale- „Nezbytné po kanalizaci bude
opravit veřejné prostranství,
spoň na tréninkovém areálu.“
Příští rok jsou na progra- chodníky, komunikace, to jde
mu další komunální vol- ruku v ruce. Jedním z důležitých
by, láká vás pokračovat?
bodů je rekonstrukce koupaliště,
„Láká i neláká, mám neutrální tam bychom také rádi udělali
stanovisko... Dokážu si předsta- posun, protože je od roku 2005
vit žít bez funkce starosty obce, zavřeno. Sice areál nějakým způdokážu si ale představit i pokra- sobem udržujeme, ale výrazným
čování ve starostování. Řeknu způsobem do něj neinvestujeme
to naprosto otevřeně, někdy si a je to spíše zakonzervované.
říkám, že je nejvyšší čas toho Jedná se o jednu z mála lokalit
nechat a odejít, někdy zase, že v obci, která opravdu láká k větje potřeba to dotáhnout do kon- ším úpravám.“

v dechu. Muž se přiznal, že
v odpoledních hodinách vypil
dvě piva. Policisté mu další
jízdu zakázali,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
To ale nebylo při běžné
silniční kontrole všechno.

„Navíc policisté během kontroly zjistili, že na vozidle jsou
jiné registrační značky, než
které má přiděleno. Řidič je
tak nyní podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,“ dodala mluvčí krajské
policie.

Chmaták z Plumlova
se policistům neschoval
Plumlov/mik - Díky pozornosti
policejní hlídky z Plumlova
byl minulé úterý večer odhalen chmaták, který se pokusil
vloupat do kiosku u Plumlovské
přehrady. Přestože se snažil
schovat, policisté ho brzy našli.
„V úterý desátého prosince krátce po půl osmé večer prováděla
policejní hlídka z obvodního
oddělení v Plumlově pravidelnou kontrolní činnost u jednoho
z kiosků u Plumlovské přehrady.
Policistům neuniklo, že objekt kiosku je narušen. Někdo
se pokusil vypáčit jeho dveře,
ale dovnitř se nedostal. Muži
zákona začali okamžitě po pachateli pátrat. Prohledali blízké

okolí a pod hudebním pódiem
našli ležící osobu. Jednalo se o
třicetiletého muže z Plumlovska,
který se k činu doznal. Policisté
ho zadrželi a převezli na policejní služebnu k provedení dalších
úkonů,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Po provedení výslechu a dalších
úkonech byl muž ze zadržení
propuštěn. „Svým jednáním
způsobil škodu poškozením
za patnáct set korun. Policisté
případ prověřují pro podezření
ze spáchání trestného činu
krádeže vloupáním,“ dodala
Urbánková.

V Konici srazil řidič chodkyni
Konice/mik - Naštěstí jen s lehkým zraněním vyvázla z nehody
třiasedmdesátiletá
chodkyně,
kterou v sobotu srazil v Husově
ulici řidič Toyoty. Policie teď šetří,
kdo za nehodu může.
„V sobotu čtrnáctého prosince po
osmnácté hodině na ulici Husova
v Konici došlo k dopravní nehodě
mezi osobním vozidlem a chodkyní. Čtyřicetiletý řidič vozidla Toyota Rav jel po ulici Husově 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. Dechová zkouška u řidiče
byla negativní,“ popsal Večerníku
nehodu Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak dodal,
škoda na vozidle činí padesát tisíc
korun a míra zavinění je v současné
době předmětem šetření.

Došlo na naši adresu...

Nezamyslický Písařík zabodoval

v soutěži o školní časopis roku

Nezamyslice/hal - Na sklonku
každého více či méně úspěšného
roku všichni rádi bilancujeme.
A pokud se bilance promění
v seznam, a ať je jakkoliv krátký našich úspěchů a malých
životních vítězství, máme vždy
důvod k radosti a ke spokojenosti. I Masarykova základní
a mateřská škola v Nezamyslicích se pokusila takový
seznam sestavit.
Není vůbec krátký, a to i přesto, že
od začátku školního roku 2013/14
uběhl teprve necelý půlrok.
„Právem může být naše škola
hrdá na úspěchy žáků, kterých
dosahují ve vědomostních, výtvarných, pěveckých či sportovních
soutěžích. Je to ten nejhezčí dárek,
jaký mohli učitelé i vedení od dětí
dostat. Jsem poctěn, že právě tyto
děti do naší školy patří a s velkou
pokorou vzhlížím k práci všech
učitelů, kteří tyto děti na jednotlivé
soutěže připravili,“ řekl Petr Jordán,
ředitel Masarykovy základní
a mateřské školy v Nezamyslicích.
Mezi nejvýznamnější počiny
školy patří zařazení mezi sedm
nejlépe hodnocených základních
škol v oblasti environmentální

výchovy v projektu „Zelená škola
Olomouckého kraje“. Dále pak
úspěch školního časopisu Písařík,
který získal mnoho ocenění v celostátní soutěži „Školní časopis
roku“ - např. v kategorii „Webové
stránky“ 1. místo a neméně významnou cenu „Článek měsíce“.
V pěvecké soutěži „O hanáckyho
kohóta“ postoupila dvě děvčata do
krajského kola.
Motivační
dny
organizované vychovatelkami školní
družiny
dlouhodobě
patří
k nejnavštěvovanějším, a také
mateřská škola nabízí dětem široké
spektrum pohybových, výtvarných
i vzdělávacích činností. Teď už nás
čekají jen samé příjemné a milé
povinnosti, jako jsou například
vánoční besídky školní družiny
a mateřské školy, které bývají
každoročně nádherné a nezapomenutelné. A pak už jen zazvoní
zvoneček a rozsvítí se stromeček.
Ať se u vašeho stromečku sejdou
všichni, které máte rádi, a jsou
vašemu srdci blízcí, ať vás v novém
roce provází jen zdraví a samé dobré zprávy, to vám všem přeje Masarykova základní škola a mateřská
škola v Nezamyslicích.

Ocenění Písaříci. Žáci z Nezamyslic posbírali ceny v soutěži Asociace
středoškolských klubů o Školní časopis roku. Zvítězili v kategorii nejlepší
webové stránky, druhé místo získali v kategorii titulka. Adéla Dostálková
pak napsala nejlepší „Článek měsíce“.
Foto: Dagmar Halašová
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„Nechci být ministrem, mám toho až nad hlavu,“
svěřil se Večerníku Jaroslav Faltýnek

Praha, Prostějov/mik - Prožívá
snový rok své politické kariéry.
Prostějovan Jaroslav Faltýnek
na začátku letošního roku dal
sbohem prostějovské ČSSD
a „přestoupil“ k novému politickému hnutí ANO 2011 Andreje
Babiše. Po volebním úspěchu
v nedávných parlamentních volbách se rázem stal jednou z nejvlivnějších osob české politiky.
Zastihnout v těchto dnech Jaroslava Faltýnka je takřka ne-

možné. Stal se hlavním vyjednávačem hnutí ANO o vládě,
má za sebou úspěšnou volbu do
čela poslaneckého klubu ANO
a zároveň se stal předsedou zemědělského výboru Parlamentu České republiky. Večerníku
se ale přece jen v neděli večer
podařilo Jaroslavu Faltýnkovi
dovolat.
Stačili jsme se ho zeptat na to,
jaký je aktuální stav ve vyjednávání o vládě. „V pátek jsme

dokončili vzájemnou diskuzi
o koaliční smlouvě s ČSSD
i KDU-ČSL. Musím říct, že
jsem s jednáním velice spokojen, protože došlo k průniku
v programových zájmech všech
tří stran. Tak trochu nás trápil
jen předseda lidovců pan Bělobrádek, který nám z Ameriky
neustále volal a snažil se nás
přesvědčit, že všechno děláme
špatně,“ usmál se do telefonu
Jaroslav Faltýnek. Na otázku

NÁVRAT Prostějovana Petra Lessyho
ke kormidlu policie se KOMPLIKUJE
Prostějov/mik - Večerník v minulém čísle informoval o zpětném
jmenování našeho rodáka Petra
Lessyho do funkce prezidenta
Policie České republiky. Ministr
vnitra v demisi Martin Pecina
ho vrátil do funkce poté, co soud
zastavil trestní stíhání Lessyho za
údajnou pomluvu a zneužití pravomoci a navíc označil stíhání za
nezákonné. Návrat Petra Lessyho
do funkce se ale v uplynulém týdnu zkomplikoval.
Už od počátku bylo zřejmé, že situace nebude jednoduchá. V křesle
policejního prezidenta stále ještě
sedí Martin Červíček, který se
nyní zasekl a oproti svým dřívějším slibům nyní odmítá na funkci
rezignovat! Pod palbou kritiky se
ocitl i ministr vnitra v demisi Martin Pecina, kterému je vyčítáno, že
řešení celé kauzy uspíšil a měl ho
nechat na novém ministru vnitra
a vládě. Martin Pecina řekl poslancům sněmovního bezpečnostního
výboru, že neměl jinou možnost,
než odvolaného policejního prezi-

Nemá to lehké. Prostějovan Petr Lessy
byl sice znovu jmenován do funkce policejního prezidenta,
ministr vnitra v demisi
Pecina je však za to
kritizován ze všech
stran. Foto: internet
denta Petra Lessyho vrátit do služby. Zopakoval, že Lessy je podle
něj před zákonem pravomocně
nevinný. „Byl bych ale hrozně rád,
kdyby byla příští týden vláda a nemusel bych takovou věc řešit, ale
na druhou stranu pokud bude vláda
někdy třeba na konci ledna, tak to
asi rozhodnout budu muset,“ sdělil
Pecina po jednání výboru.
Nyní běží správní řízení, ve kterém se má přezkoumat ustanovení
Martina Červíčka novým šéfem
policejního sboru. Pecina doufá,

že vyřešení dvojvládí v čele policie připadne ministrovi vnitra nové
vlády. Výsledek správního řízení
proto očekává v dohledné době,
aby jej předal svému nástupci.
„Určitě nepřipadá v úvahu, abych
to rozhodnutí táhnul někdy třeba
do půlky ledna. Po včerejším jednání koalice se ukázalo, že vláda je
snad blízko. Ta zřejmě s definitivní
platností rozhodne, zda policejním
prezidentem bude Červíček nebo
Lessy,“ dodal současný šéf ministerstva vnitra.

Večerníku, zda budeme mít už
během týdne novou vládu, odpověděl šéf poslaneckého klubu
ANO zdrženlivě. „Těžko říct,
ale nemyslím si, že to bude tak
rychlé. Určité potíže jsou s lidovci, kteří stále tvrdošíjně trvají
alespoň na třech ministerstvech
pro svoji stranu. Zejména usilují o ministerstvo zemědělství.
ANO se tohoto resortu vzdalo,
protože jsme měli obavy, že nás
budou všichni z jistých důvodů podezírat z konfliktu zájmů.
A tomu jsme chtěli předejít,“ řekl
Večerníku Jaroslav Faltýnek.

Ještě než jsme v neděli večer ve
spěchu ukončili telefonát, položili jsme v současnosti nejvýše
postavenému
prostějovskému
politikovi otázku, zda on sám má
zájem stát se ministrem budoucí
koaliční vlády. „Nechcu být ministrem,“ odpověděl po hanácky
Faltýnek s tím, že i tak je jeho čas
napnutý k prasknutí. „Skutečně
toho mám až nad hlavu, mnohá
jednání jsou dlouhá a já se chci
věnovat naplno práci v našem
poslaneckém klubu a výboru pro
zemědělství,“ uzavřel rozhovor
Jaroslav Faltýnek.

Na výsluní. Jaroslav Faltýnek je nyní na samém vrcholu své politické kariéry, ministrem ale být nechce.
Foto: internet

Po sprejerech už pátrá policie

Na zastávce u Hané vytvořili „megadílo“

Prostějov/mik - Státní i městská
policie jsou na nohou. V posledních týdnech se totiž množí případy dalších sprejerských útoků.
Vrcholem je mistrovské dílo,
které v uplynulých dnech vytvořil zatím neznámý „umělec“
na autobusové zastávce u Hané
v Plumlovské ulici. Obrazec o velikosti dva a půl krát šest metrů
poškodil majetek města.
Na zastávce, kde ještě donedávna
byla otevřena trafika a hned vedle
i malé pekařství, vytvořil sprejer
stříbrný obrazec, kterému vévodí
slovo RUM. „Zastávku jsem viděl
a musím říci, že jsem se zhrozil.
Tento přečin byl přibližně před
dvěma týdny zadokumentován
okrskovým strážníkem a předán
policii. Samozřejmě budeme muset
v případě pronájmu uvést obchůdek do normálního stavu, případně
je to otázka jednání s budoucím
potencionálním nájemcem, který
by odstranil nástřiky, a náklady by
se mu odečetly z nájmu. I to je řešení,“ odpověděl první náměstek
primátora Jiří Pospíšil na otázku

Večerníku, jak bude celou situaci
řešit město i v případě, kdyby si
chtěl zdejší obchůdek někdo znovu pronajmout. Sám Jiří Pospíšil
by podobné činy sprejerů trestal
naprosto razantním způsobem.
„Několik nápisů v poslední době
skutečně přibylo a věci jsou v šetření. Před deseti dny strážníci zadrželi
v nočních hodinách skupinku osob,
které se dopouštěly obdobné trestné
činnosti ve východní části města.
Tento druh „zábavy“ rezolutně odsuzuji. Tvrdě bych tyto činy trestal,
třeba i tím, že by pachatel musel
nejen zaplatit pokutu, ale i odstranit malby. Všichni bychom si měli
všímat dění kolem sebe a nebát se
zavolat městskou policii v případě,
kdy uvidíme podezřelou osobu,“
dodal první náměstek primátora.
Na konci minulého týdne policie
potvrdila, že po autorech „díla“ na
zastávce v Plumlovské ulici pátrá.
„Ze spáchání trestného činu poškození cizí věci je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který někdy ve
dnech od 11. listopadu do 6. prosince nastříkal na jednu z autobuso-

Kazisvěti. Takto sprejeři znehodnotili zastávku MHD u Hané v Plumlovské ulici. Dopadne policie pachatele?
Foto: Michal Kadlec
V minulém čísle Večerníku si na této straně zařádil pořádný šotek. Ke správnému titulku i fotografii byl zařazen nesprávný text, který souvisel s úplně jiným tématem. Redakce
Večerníku se tímto všem čtenářům omlouvá a dnes článek
o činu neznámých sprejerů v Plumlovské ulici aktualizuje.
vých zastávek na ulici Plumlovské
v Prostějově stříbrnou barvou nápisy RUMIS, SHAP, CHILL a dva
nápisy RUM. Způsobil tak škodu
za osm tisíc korun. V případě jeho

dopadení mu hrozí až jeden rok vězení nebo finanční pokuta,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.

Na Dolní v úterý třískaly plechy
Josef Augustin přednesl projev na parlamentní půdě
k 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv OSN Škodovka odhozena na autobus

Praha, Prostějov/mik - V pondělí
se v sále státních aktů Parlamentu České republiky ve Sněmovní
ulici v Praze uskutečnil Seminář
k 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Semináře se
aktivně zúčastnil také prostějovský zastupitel za KSČM Josef
Augustin, který na setkání sám
přednášel na téma problematiky
lidských práv z pohledu mezinárodního práva.
Před pětašedesáti byl přijat základní
dokument lidských práv, všeobecná deklarace lidských práv OSN
byla přijata 10. prosince 1948.
„Všeobecná deklarace lidských
práv je jedním ze zásadních milníků historie lidstva. Stala se prvním
mezinárodním uznáním svobod
a práv každého člověka bez rozdílu
kulturních a náboženských kořenů,
rasy, pohlaví a místa původu,“ vysvětlil Večerníku po svém návratu
z Prahy Josef Augustin. Vzniku
deklarace podle něj předcházela
zvěrstva spáchaná na lidech během
druhé světové války. „Zločiny druhé světové války ukázaly, že lidstvo
potřebuje všeobecně platný a uzná-

vaný kodex, který by pomohl odstranit útisk a diskriminaci. V roce
1948, kdy byla přijata, měla Organizace spojených národů osmapadesát členů. To byla pestrá směsice
ideologií, politických systémů,
náboženských a kulturních tradic
i různého stupně ekonomické vyspělosti. Autoři deklarace usilovali,
aby dokument tyto rozdíly respektoval, ale zároveň dokázal obsáhnout hodnoty společné rozličným
právním systémům i filozofickým
a náboženským tradicím. Finální
text deklarace měl být především
společným vyjádřením vize budoucího spravedlivého uspořádání
světa,“ řekl také Josef Augustin při
svém projevu v sále státních aktů
Parlamentu České republiky.
Vliv deklarace podle Josefa Augustina přetrvává dodnes. Inspirovala legislativní systémy ve všech
částech světa. „Její hlavní význam
spočívá v doslova univerzálním
přijetí a souhlasu s jejím zněním.
Byla přeložena do téměř 350 jazyků a nářečí. Je nejznámějším
a nejcitovanějším dokumentem
z oblasti lidských práv. Stala se

Přednášel v parlamentu. Josef Augustin, na snímku první zleva,
přednesl v Praze projev k výročí Všeobecné deklarace lidských
práv.
Foto: z archivu Josefa Augustina
vzorem celé řady mezinárodních
dohod a je součástí ústav a zákonů států. Dodnes ale nejsou práva
v ní obsažená realitou pro každého
člověka. Až příliš často se vlády
států zdráhají naplňovat tuto mezinárodní normu, kterou v minulosti
přijaly. Výročí Všeobecné deklarace lidských práv je významnou
příležitostí vládám států jejich mezinárodní závazky připomenout.

Je nutné zajistit, aby se dodržování
lidských práv stalo standardem
a realitou. Aby byla známa, pochopena a využívána všemi lidmi na
celém světě,“ uvedl Josef Augustin.
Pokračování projevu JUDr. Josefa Augustina v pražské parlamentní budově najdete v plném
znění na webových stránkách
Prostějovského Večerníku na adrese www.vecernikpv.cz.

Prostějov/mik - Provoz u výjezdu na rychlostní komunikaci
mezi Dolní a Kralickou ulicí byl
v úterý 10. prosince vpodvečer
zhruba na jednu hodinu uzavřen. Důvodem byla havárie
tří vozidel, kdy se řidič zánovní
škodovky srazil s náklaďákem,
a vzápětí byl odmrštěn na projíždějící autobus.
„Pravděpodobně nedání přednosti stálo za dopravní nehodou,
ke které došlo v úterý krátce po
půl páté odpoledne v Dolní ulici.
Z provedeného šetření vyplývá,
že šestačtyřicetiletý řidič vozidla
Škoda Octavia combi, který jel od
Kralické ulice směrem k výjezdu
na rychlostní komunikaci, nedal
v křižovatce s ulicí Dolní přednost
v jízdě nákladnímu motorovému
vozidlu Iveco, které jelo z levé
strany po ulici Dolní směrem do
centra. Došlo ke střetu, po kterém
byla Škoda Octavia odhozena na
autobus, který řídil jednašedesátiletý muž. Ten stál s autobusem
na hlavní silnici a chtěl odbočit
vlevo na vedlejší, na ulici Kra-

Srážka s autobusem. Řidič škodovky si od úterý bude jistě pamatovat, že se dává přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici!
Foto: Policie ČR
lickou,“ popsala průběh havárie
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Úterní karambol na Dolní se
naštěstí obešel bez závažnějších následků. „Při nehodě došlo
pouze k lehkému zranění řidiče
Škody Octavie, který byl ošetřen
v prostějovské nemocnici. Ke

zranění jiných osob nedošlo. Požití alkoholu u všech účastníků
nehody vyloučila dechová zkouška, celková hmotná škoda byla
vyčíslena na stodevadesát tisíc
korun,“ doplnila informace Irena
Urbánková. Řidiči škodovky policisté uložili na místě blokovou
pokutu ve výši jednoho tisíce pětiset korun.

Informátor přivedl policii na stopu Radima Lakatoše z Prostějova
Cikán ´Štika´: „Milionovou krádež u Kauflandu jsem práskl já! Kvůli spravedlnosti“
Prostějov - Podobné krádeže jsou na denním pořádku. Tohle ovšem byla opravdu trefa do černého!
V polovině prázdnin cikánská dvojice na parkovišti
u vyškovského Kauflandu obrala starší ženu o celoživotní úspory. Zatímco si skládala nákup do kufru,
ukradli ji z druhé strany auta kabelku. Ke své radosti
pak zjistili, že v ní žena měla asi 1,3 milionu korun! Nyní
už ale jednatřicetiletý Radim Lakatoš z Prostějova čeká na soud ve vazbě. Na jeho stopu policii přivedl jiný
olašský Rom. Mnohokrát trestaný Robert Horváth,
zvaný mezi přáteli „Štika“, se s tímto faktem svěřil v
krátkém exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

Martin Zaoral
Jak jste se dozvěděl o
krádeži u vyškovského
Kauflandu?
„Na Rozhonově ulici v Prostějově žije známá cikánská rodina Ladislava Lakatoše. Jeho
bratr Josef má asi třicetiletého
syna Radima. Jednou v létě
Radim se svojí přítelkyní se
svým starým Mondeem vyrazili do Vyškova. Zpátky se vrátili v Audi A6 a Volkswagenu
Touareg. Hned poté začali ve

Co následovalo potom?
„Do Prostějova dorazili policejní zakuklenci z Brna a Radima Lakatoše zatkli. Hned
na to putoval do vazby, kde se
ke všemu přiznal. Nyní čeká
na soud, který se bude konat
v Brně. Ladislav Lakatoš, což
je strýc toho mladého zloděje, se mi ovšem začal mstít.
Vyhrožoval mi, že mě nechá
zavřít. Podařilo se mu proti
mě poštvat některé policisty i
další lidi.“

velkém kupovat drogy a zlato
a chodit do heren. Bankovky
začali rozdávat na všechny
strany...“
Kde k penězům přišli?
„Pocházely právě z krádeže u vyškovského Kauflandu.
Pochlubili se, že nějaké ženské
sebrali kabelku, ve které měla
asi milion tři sta tisíc korun!“
Celou věc jste nahlásil
na policii. Co vás k
tomu vedlo?
„Spravedlnost přece musí
být...“

Co se stalo se všemi těmi
ukradenými penězi?
„Myslím, že už rodina Lakatošova dokázala všechno utratit
nebo rozdat...“
Vy sám jste byl opakovaně
trestaný a jste dlouhodobě
nezaměstnaný. Z čeho žijete?
„Bydlím v hotelu na prostějovském hlavním nádraží. Moje
družka je zavřená. Jsem na
Úřadu práce a dostávám sociální dávky na naše čtyři děti.
Celkem to dělá asi osmnáct tisíc
korun měsíčně.“

Reakce Ladislava Lakatoše: „STALI JSME SE OBĚTÍ ÚTOKU RUSKOJAZYČNÉ MAFIE!“
Prostějov - Jeho synovec Radim byl vzat do vazby,
vyšetřován je také bratr Josef. V souvislosti s milionovou krádeží u vyškovského Kauflandu Večerník
oslovil i předsedu občanského sdružení olašských
Romů Dunera. Jindy výmluvný Ladislav Lakatoš byl
našimi otázkami poněkud zaskočen...

Opravdu?
„Ano. Násilným způsobem po nás v našem domě chtěli
dva a půl milionu korun, o které
měl někdo z našich lidí okrást
jejich maminku. Policie se však
tímto případem nebezpečného
vyhrožování odmítá zabývat.
Radima Lakatoše. V této sou- Proto plánuji napsat stížnost na
Martin Zaoral
vislosti je vyšetřován i váš bra- policejní inspekci.“
tr Josef. Jak se na celou kauzu
Požadovali tito lidé peníVe vašem domě v Rozho- díváte?
ze, které měl ukrást váš
nově ulici zasahovala „Žádný policejní zákrok u nás synovec se svojí přítelkyní
speciální policejní jednotka, nebyl. Pouze jsme se stali obětí starší ženě před vyškovským
která zatkla vašeho synovce útoku ruskojazyčné mafie...“
Kauflandem?

„O žádné takové krádeži nic nevím!“
To je hodně zvláštní. Vždyť
váš synovec byl v souvislosti s ní vzat do vazby, váš bratr je
vyšetřován na svobodě...
„Celá krádež je výmysl pana
Roberta Horvátha, který je recidivista a policejní konfident. To
on vytváří trestnou činnost jen
pro to, aby policisté měli co dělat. Oni mu za to pomáhají, aby
unikl vězení...“
Podle našich informací
se měl Radim Lakatoš

policistům ke všemu doznat.
To by mu u soudu mohlo hodně pomoci...
„Podívejte se, on je drogově závislý, policistům klidně přizná,
co budou chtít...“
Kde tedy váš synovec a
bratr vzali tak rychle peníze, aby si koupili Audi A6 a
Volkswagena Touareg? Vždyť
ani jeden z nich nepracuje...
„Můj bratr nepotřebuje krást. On
je důchodce a jako takový má
příjem čtyřicet tisíc korun měsíčně. Na Touarega si našetřil!“

Hlava. Ladislav Lakatoš, předseda občanského sdružení olašských Romů Dunera v Prostějově.
Foto: archiv Večerníku

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!!!

Laura Tichá
10. 12. 2013 52 cm 3,55 kg
Vrbátky

Ema Feitová
7. 12. 2013 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Kateřina Hežová
12. 12. 2013 52 cm 3,60 kg
Prostějov

Sofie Malíková
8. 12. 2013 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Antonín Matoušek
9. 12. 2013 49 cm 3,10 kg
Ochoz

Alžběta Marciánová
9. 12. 2013 45 cm 2,35 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
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Vanessa Giňová
10. 12. 2013 47 cm 3,05 kg
Hrdibořice

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU
CENU
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DO VAŠÍ SCHRÁNKY

HASIČ
JE
V
CHOMOUTU
POCIT „TĚŽKÝCH NOHOU“ NEPODCEŇUJTE!
Z NEMOCNICE ...

Vzkazují kožní lékaři prostějovské nemocnice,
kteří letos pomohli už stovce lidí s lymfedémem

Prostějov (Hana Szotkowská,
tisková mluvčí společnosti
AGEL) - Odborníci z kožní
ambulance Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, upozorňují, že se dnes
stále častěji setkávají s pacienty, kteří trpí mízním otokem
končetin, tzv. lymfedémem.
Jen v letošním roce evidovali
v kožní ambulanci víc než stovku pacientů trpících různými
otoky. Lékaři také na základě
svých zkušeností upozorňují,
že pacienti toto vleklé onemocnění často podceňují a lékaře
vyhledávají až v pokročilém
stádiu nemoci. Pozdě vyhledaná pomoc však může skončit
například i sloní nohou, tedy
monstrózními otoky.
Jan Paseka z Prostějova byl
celý život aktivní sportovec,
v osmačtyřiceti letech mu bez
příčiny začala otékat dolní končetina. „Levá noha z ničeho nic
natekla, trvalo mi zhruba čtvrt
roku, než jsem zjistil, že něco není
v pořádku. Otok totiž nebolel, ale
byl velmi nepříjemný a nepohodlný, nemohl jsem ani sportovat,“
vzpomíná Jan na dobu, kdy ho
onemocnění postihlo. Nyní se již
tři měsíce úspěšně léčí v kožní
ambulanci Nemocnice Prostějov,
kam pravidelně dochází třikrát
týdně na lymfodrenáže. Cílem
této techniky je podpora odtoku
nadbytečné mízní tekutiny ze
tkání. Součástí jeho terapie je rovněž přiložení vícevrstevné bandáže končetiny, ihned po masáži
a celodenní nošení speciální kom-

presivní elastické punčochy, která
udržuje efekt manuální a přístrojové lymfodrenáže. „Kdyby pan
Jan poctivě nenosil kompresivní
punčochu, pravidelně k nám nedocházel a nesportoval, efekt léčby by byl menší. Řada pacientů,
kteří nedodržují naše doporučení,
nechodí na terapie pravidelně
a především nepoužívají kompresi a neprovádí podpůrná pohybová cvičení, se k nám často vrací
s komplikacemi,“ uvádí lymfoterapeutka Iveta Krsková z kožní
ambulance Nemocnice Prostějov
a dodává, že pan Jan trpí tzv. primárním lymfedémem, kdy otok
vzniká většinou spontánně, nedostatečnou transportní schopností
lymfatického systému, poruchou
lymfatických cév či uzlin. Primární lymfedém je onemocnění
na celý život, jeho léčba musí
být důsledná, jinak se z pacienta
může stát invalida. „Otok může
dosáhnout obrovských rozměrů,
trvale invalidizovat nemocného,
což může mít i psychosociální
dopad na celou rodinu. I takové
případy bohužel v naší ambulanci
máme. Proto se snažíme o komplexní péči o nemocné, navázání
aktivní spolupráce, abychom tak
přispěli ke zlepšení kvality jejich
života,“ říká Iveta Krsková.
Lymfedém nepostihuje pouze
dolní končetiny, ale může se
objevit kdekoliv na těle. Nejedná se o vzácné onemocnění, ale
dle odhadů jím trpí dvě procenta
populace, především ženy. V případě potíží by měl pacient co
nejdříve vyhledat lékaře. Většina

archiv Nemocnice Prostějov
lymfedémů prochází několika
stádii. První, tzv. latentní stádium, je hůře rozpoznatelné, protože otoky jsou zatím skryty, může
se projevit pocitem „těžkých
nohou“. Při druhém, přechodném, stádiu se objevuje otok jen
občas, například po námaze, který obvykle po elevaci končetiny
opět mizí.
„Třetí stádium je otok trvalý, který neléčen, přechází ve stav doprovázený chronickým zánětem
s postupnou fibrotizací lymfedematozní tkáně, časem přecházející v elefantiázu. Pouze včasnou
diagnostikou a následnou léčbou
můžeme tomuto stádiu předcházet,“ sdělila lymfoterapeutka Iveta Krsková.
Pacienti jsou na kožní ambulanci
odesíláni nejčastěji na doporučení cévního, praktického lékaře
nebo onkologa. Po pečlivém
vyšetření lékařem- lymfologem,
je u každého stanoven individu-

ální postup léčby. Nemocným
jsou indikovány manuální lymfodrenáže, přístrojová drenáž
a také aplikace vícevrstevné kompresivní bandáže, která spočívá
v přiložení speciální podkladové
vrstvy a krátkotažných obinadel. „Nemocné také učíme, jak
si sami mohou uvolňovat regionální mízní uzliny a provádět si
bandážování,“ prozrazuje detaily
terapie Iveta Krsková.
Je třeba zmínit, že ne všechny
otoky se mohou lymfodrenáží
léčit a ovlivnit. Přísná kontraindikace existuje u otoků ledvinného, srdečního a jaterního původu.
Manuální lymfodrenáž je velmi
vhodná a vyhledávaná také při
hubnutí, v boji proti celulitidě
i jako očista organismu. Je to
dáno funkcí mízního systému
vstřebávat a odvádět z těla odpadní látky metabolismu, bakterie, tuky a spoustu jiných částic.
Od klasické masáže je zcela
odlišná a mohou ji provádět pouze na specializovaných pracovištích. Manuální lymfodrenáž se provádí malým tlakem
a pomalým tempem. „Je to velmi
jemná bezbolestná technika, kterou v naší ambulanci vyhledává
mnoho klientů i z kosmetických
důvodů,“ říká lymfoterapeutka
s tím, že služby lymfologické
ambulance jsou pacientům
k dispozici každý pracovní den
od 7.00 do 15.00 hodin. Zájemci o proceduru v rámci placených služeb či vyšetření se mohou objednávat na telefonním
čísle 582 315 289.

Sobota 14. prosince, hodina
po poledni. Na náměstí před
radnicí se vytváří zvláštní
srocení desítek lidí. Davu
usmívajících se mužů, žen
i malých dětí vévodí dvě
hasičská auta s blikajícími
modrými majáky. Vysokozdvižná plošina míří vzhůru k radniční věži a na lanech
je zavěšený hasič s čápem.
„Je to tradice, jakmile se
žení někdo z nás, vždycky

mu něco provedeme. Dneska
David bude například i zachraňovat člověka z hořícího
domu, pokud mu to sváteční
oblek dovolí. A samozřejmě
mu sneseme i čápa. Proč?
Vždyť nevěsta je těhotná!
Ale nic jsem vám neřekl...,“
rozesmál se Zdeněk Vysloužil, hasičský vyšetřovatel
prostějovského sboru.
Známý prostějovský hasič
David Štefek vstoupil do stavu manželského s Hedvikou
Blažovou. Oba pak přijali
symbolického čápa spuštěného

z výšky s úsměvem. „Já věděl,
že připraví nějakou bejkárnu,“
komentoval akci ženich.
„Bylo to vskutku originální
a velmi působivé. Já sama
jsem novomanželům popřála, aby současnou symboliku
vánoční pohody převedli také
do běžného života. A ať se do
smíchu a štěstí narodí i jejich
děťátko,“ nechala se slyšet pro
Večerník Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která
„hasičské“ novomanžele oddávala v obřadní síni.

Jaký je váš názor na otevření vzdělávacího programu
Sportovní management na SOŠ podnikání a obchodu?

„Jakákoliv nová věc, která je přínosem pro studenty z našeho města
a regionu, a je provázaná s dalším sportovním vývojem dítěte, je
vynikající nápad. Proto otevření vzdělávacího programu Sportovní
management velice vítám. Nejen pro ostatní sporty, ale pro nás jako
hokejový oddíl se tím naskýtá možnost uzavření celého běhu studia, kdy je možnost při škole hrát hokej. Pracujeme s dětmi již v mateřských školkách a přes základní školu máme teď možnost svým
hráčům nabídnout možnost studia na oboru, který je jim blízký ve
spojení se sportem, kterému obětovali od raného dětství tolik času.
Věřím, že jak rodiče, tak i děti z našeho regionu přivítají toto
studium, protože nebudou muset kvůli škole odcházet do jiných měst a zanechat sportu. Zrovna věk kolem 15 let je totiž pro výkonnost rozhodující a proto doufám, že se bude ve
spolupráci s vedením školy dařit propojit studium se sportem.
Tím i Prostějov, jako město sportu, získá další skvělé sportovce
a sportovní výsledky budou jen tou nejlepší propagací tohoto studia.“
Michal Tomiga, předseda klubu
LHK Jestřábi Prostějov

partneři vzdělávacího programu:

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER:

INZERCE

75$',Ġ1Ì9É12Ġ1Ì
352'(-þ,9ă&+5<%
za dobré ceny ve dnech
21.-23.12.2013
od 10 do 17 hodin
ýHV$UPiGQtKRVERUX
3URVWČMRY9UDKRYLFH
5\E\VLPĤåHWH
REMHGQDWGHQQČ
od 16
do 20
hodin
7HO
7H
777 213 920

STOP
':'-7%ª/
PORADNA
V KRIZI
$'<2.#60ö
KONZULTACE
2Ą+
Ą'i'0ª
&.7*Č
Tel.: 728 304 929

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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

Domovní správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion

MC Cipísek, Sídliště
Svobody 6, Prostějov
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let
– od 15.00-17.00 hod. dnes
16. prosince naposledy, poté
zase až v lednu.
Zápis na volná místa do programů na období leden – březen
se koná v pondělí 16. prosince
2013 od 8.30 do 12.00 hod.

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
sobota 21.12. 10.30 - 12.30 hodin
sobota 21.12. 14.30 - 15.30 hodin
neděle 22.12. 10.00 - 12.00 hodin

JAK SE SBĚREM
Provoz sběrných dvorů
v Prostějově bude o vánočních a novoročních svátcích
upraven následovně:
Datum Anenská/Průmyslová
24. prosince
ZAVŘENO
25. prosince
ZAVŘENO
26. prosince
ZAVŘENO
31. prosince
OTEVŘENO ZAVŘENO
do 13:30
1. ledna
ZAVŘENO

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Výstava betlémů 2013
se koná ve dnech
25., 26. a 27. prosince 2013
od 14.00 do 17.00 hodin
v kulturním domě
v Myslejovicích.

ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Od pátku 20. prosince až do
3. ledna 2014 bude ICM Pros- V úterý 17. prosince 2013
tějov zavřené.
v 17.00 hodin se koná Vánoční
koncert starších žáků ZUŠ. KonMUZEUM PROSTĚJOVSKA cert se bude konat v sále ZUŠ.
Do 12. ledna 2014 probíhá výstava světoznámého umělce - V pondělí 16. prosince ve 14.00
Andy Warhol – Americký sen
hodin se koná setkání jubilantů
města Prostějova v kulturním
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
klubu U Hradeb Prostějov.
PROSTĚJOV
Vánoční řetěz přání – přijďte si V pátek 20. prosince od 19.00
do knihovny připnout svůj článek do 22.00 hodin se koná taneční
řetězu k ostatním. Můžete na něj kurz pro manželské a přátelské
někomu napsat pozdrav, svá přá- páry pod vedením Dany Hubené
ní nebo třeba vzkaz Ježíškovi.
s partnerem - Kulturní klub Duha.

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ
Bruslení pro veřejnost
PONDĚLÍ
Bruslení pro veřejnost
ÚTERÝ
Bruslení pro veřejnost
STŘEDA
Bruslení pro veřejnost
STŘEDA
Bruslení pro veřejnost
ČTVRTEK
Bruslení pro veřejnost
ČTVRTEK
Hodinové bruslení pro veřejnost
PÁTEK
Bruslení pro veřejnost
PÁTEK
Hodinové bruslení pro veřejnost
SOBOTA
Bruslení pro veřejnost
NEDĚLE
Bruslení pro veřejnost

23.12.
23.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
26.12.
27.12.
27.12.
28.12.
29.12.

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

Na lince 780800 Prostějov Němčice nad Hanou bude nově
zavedeno spojení z Prostějova
v 19:45 a 22:35 hodin do
Obědkovic, kde je vybudována
nová zastávka. Obědkovice,
U křížku.
K drobným časovým posunům
v rámci přestupných návazností
dojdeinaněkterýchdalšíchpříměstských autobusových linkách.
Ve stejný den došlo k úpravám
jízdních řádů i u linek MHD
Prostějov. Z důvodu posunů ranních vlakových spojů budou pro-

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

Nejsou již mezi námi...
Zuzana Konečná 1939 Stařechovice
Oldřich Knap 1926
Prostějov
Miroslav Koudelka 1932 Prostějov
Amálie Kubíčková 1928 Prostějov
Josef Mlčoch 1948
Olšany u Prostějova
Marie Buriánová 1939
Ptení

VÁNOČNÍ KONCERT
PROMĚNY

KDY: Husův sbor (za Zlatou bránou), Prostějov
KDE: pondělí 16. prosince 2013, 17.00 hodin
Tichá noc, Aleluja, Nesem
vám noviny. Jen tři z více než
dvaceti skladeb, které zazní
na pondělním vánočním koncertu v Husově sboru v Prostějově. Pěvecký sbor Proměny si jako hosty pozval Dětský
pěvecký sbor a Smyčcový orchestr při ZUŠ Vl. Ambrose.
Po středečním vystoupení Proměn v rámci akce „Česko zpívá
koledy“ se náměstím T.G. Masaryka nesl jednotný hlas. „Ty
holky jsou vystoupení od vystoupení lepší a lepší,“ zněl vesměs názor účastníků. Pokud
jste vystoupení Proměn neslyšeli, máte možnost již toto pondělí 16. prosince v 17.00 hodin
rozezní hlasy v Husově sboru.
„Pozvali jsme si hosty ze ZUŠ,

část programu budeme mít
každý zvlášť, část si zahrajeme
a zazpíváme společně,“ sdělila
Večerníku Lenka Copková.
Program, který bude trvat
kolem hodiny, bude obsahovat nejznámější vánoční melodie z celého světa.
Pokud nestihnete ani tento
koncert, Proměny nabízí náhradní řešení. Jednadvacátého
prosince vystoupí dopoledne
opět na hlavním náměstí
v Prostějově při rozdávání
Betlémského světla. Odpoledne pak budou koncertovat na
zámku v Tovačově.
A pokud nestihnete ani jedno
vystoupení, pusťte si koncert na
adrese http://www.youtube.com/
watch?v=_3JBy-TKYO4.

10.30 – 12.30
hodin
15.00 – 17.00
hodin
10.30 – 12.30
hodin
10.30 – 12.30
hodin
14.30 – 16.30
hodin
10.00 – 12.00
hodin
14.15 – 15.15
hodin
10.30 – 12.30
hodin
15.00 – 16.00
hodin
10.30 – 12.30
hodin
10.30 – 12.30
hodin

Změny jízdních řádů autobusových linek

Prostějov/red - Od neděle
15. prosince 2013 došlo ke
změnám jízdních řádů autobusových linek. Nově byl
například na lince 780960
Olomouc - Prostějov - Brno
zaveden spoj v pracovní dny
z Prostějova do Olomouce
v 10:29 hodin, nově pojede
i expresní spoj z Olomouce
v 9:50 hodin přímo do
Brna. Na tuto linku budou
přesunuty i spoje z linky
780970 Brno - Rožnov p./R.
v úseku Brno - Olomouc.

TIP Večerníku

O VÁNOCÍCH

Bruslení pro školy
a pro veřejnost
úterý 17.12. 9.00 - 10.00 hodin

Semtamník SONS
16. prosince 2013 až 6. ledna
2014 bude z důvodu čerpání dovolené sociálně právní poradna
a půjčovna kompenzačních pomůcek v kanceláři SONS, OO
Prostějov mimo provoz.

Josef Skopal 1931
Prostějov
Pavla Pospíšilová 1929 Protivanov
František Mraček 1936
Klopotovice
Jan Kovařík 1933
Hablov
František Vetešník 1931 Prostějov
Marie Nováková 1909
Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 16. prosince 2013
Karel Motyčka 1932 Rakodavy
11.45 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Vrtalová 1929 Smržice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 17. prosince 2013
Ludmila Mikulíková 1928 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Středa 18. prosince 2013
Miroslav Gabrlík 1939 Brodek u Prostějova 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vlastimil Zeman 1929 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
František Jančík 1934 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Luboš Synek 1966 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Hudečková 1935 Želeč
14.00 kostel Želeč
Pátek 20. prosince 2013
Jindřich Velička 1941 Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Turzová 1930 Třebčín
11.00 Obřadní síň Prostějov

vedeny v rámci přestupů časové
změny ranních spojů MHD. Na
základě požadavků zaměstnanců
v prostějovské průmyslové zóně
budou uspíšeny i některé spoje
linek MHD číslo 7 a 9 zajišťující
návoz do této oblasti.
Prodej nových knižních jízdních
řádů MHD a příměstských linek
pro oblast Prostějov je již zahájen.
Lze je zakoupit v Informační
kanceláři FTL na ulici Svatoplukova 59, kde je možno získat
podrobnější informace o změnách
jízdních řádů autobusových linek.

Magistrát
úřaduje na

Silvestra

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.

Na Štědrý den se odpad
ODVÁŽET NEBUDE
Prostějov/mik - Na Štědrý den nepočítejte s tím, že vám někdo
odveze odpad z popelnice. Jak Večerník informovala společnost
.A.S.A. Technické služby v Prostějově, svoz komunálního odpadu o
vánočních a novoročních svátcích bude upraven následovně:
V úterý 24. prosince 2013 se svoz odpadu neprovádí, termíny svozu budou posunuty o jeden den, to znamená na středu 25. až sobotu 28. prosince.
Úterý 24.12.2013 → Středa 25.12.2013
Středa 25.12.2013 → Čtvrtek 26.12.2013
Čtvrtek 26.12.2013 → Pátek 27.12.2013
Pátek 27.12.2013 → Sobota 28.12.2013
Pátek 3.1.2014 → Sobota 4.1.2014

KINO METRO 70
pondělí 16. prosince
14:00 Pondělní Bijásek
Zvonilka: Tajemství křídel
16:30 Hobit
Šmakova dračí poušť
americký velkofilm
20:00 Hobit
Šmakova dračí poušť
úterý 17. prosince
14:00 Úterní Bijásek
Zvonilka: Tajemství křídel
16:30 Hobit
Šmakova dračí poušť
20:00 Hobit
Šmakova dračí poušť
středa 18. prosince
16:30 Hobit
Šmakova dračí poušť
20:00 Hobit
Šmakova dračí poušť
čtvrtek 19. prosince
17:30 Putování s dinosaury
3D americký rodinný film
20:00 Hobit
Šmakova dračí poušť
pátek 20. prosince
15:30 Putování s dinosaury
17:30 Putování s dinosaury
20:00 Frajeři ve Vegas
americká komedie
sobota 21. prosince
15:30 Putování s dinosaury
17:30 Putování s dinosaury
20:00 Frajeři ve Vegas
neděle 22. prosince
10:00 Adventní filmové
dívánky - Hvězda betlémská
15:30 Putování s dinosaury
17:30 Putování s dinosaury
20:00 Frajeři ve Vegas
pondělí 23. prosince
15:30 Putování s dinosaury 2D
17:30 Putování s dinosaury 2D
20:00 Frajeři ve Vegas
středa 25. prosince
17:30 Pozdravy
ze spermobanky
americká komedie
20:00 Jen 17
francouzský film
čtvrtek 26. prosince
17:30 Jen 17
20:00 Pozdravy
ze spermobanky
pátek 27. prosince
17:30 Walter Mitty
a jeho tajný život
americká dobrodružná komedie
20:00 Vše je ztraceno
americké drama
sobota 28. prosince
17:30 Walter Mitty
a jeho tajný život
20:00 Vše je ztraceno
neděle 29. prosince
17:30 Vše je ztraceno
20:00 Walter Mitty
a jeho tajný život

SVÉ TIPY na zajímavé
akce nám posílejte

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

SILVESTROVSKÉ
PROMÍTÁNÍ ZDARMA

úterý 31. prosince
16.30 Šmoulové 2

APOLLO 13
pátek 20. prosince
20.00 The high corporation
& DJ Malda
sobota 21. prosince
20.00 Andy Warhol
– Undergroundová párty!!
úterý 24. prosince
21.30 D´n´B Kapr
středa 25. prosince
20.00 Vánoční rocková
nadílka
pátek 27. prosince
20.00 Christmas Hardcore

KULTURNÍ KLUB DUHA
Sobota 21. prosince
9:00 Sobík Niko
animovaná pohádka

MĚTSKÉ DIVADLO
V PROSTĚJOVĚ
středa 18. prosince
19.00 Králova řeč
čtvrtek 19. prosince
19.00 Lazebník Sevillský

DIVADLO POINT
pátek 20. prosince
19:00 – TESTOSTERON
sobota 21. prosince
19:00 Rýha mezi ňadry
Divadelní soubor Nemoderní
tragač

PŘEHLED
BOHOSLUŽEB
V PROSTĚJOVĚ
NAJDETE VE SPECIÁLU
"VÁNOCE PO HANÁCKU",

KTERÝ JE SOUČÁSTÍ
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!

I přes Vánoce

denně aktualizované

stránky
www.vecernikpv.cz

na e-mail: vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 16. 12. DO 22. 12. 2013

TELEFON 582 344 130

OD 23. 12. DO 29. 12. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za bezmračné oblohy
v pondělí a ve čtvrtek ve 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná pouze
za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin. Další
pozorování ve středu v 17.30 hodin je svým komentářem uzpůsobeno
nejmenším dětem. Vstupné 20 Kč.
Ve středu v 16.30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK pro děti do 10 let.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování.
Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a VESMÍRNÝ
DOMOV PRO DĚTI půjčujeme zdarma obcím, školám,
spolkům, klubům seniorů apod
POZOROVÁNÍ SLUNCE ani NOČNÍ
POZOROVÁNÍ se NEKONÁ.

DNEŠNÍ REKORDNÍ XXXL ČÍSLO
JE PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY POSLEDNÍ!
DALŠÍ NOVÝ VEČERNÍK
NAJDETE U PRODEJCŮ
V PONDĚLÍ 30. PROSINCE 2013!

středa 18. prosince
17.00 Vánoce
s Prostějovským Žesťovým kvintetem
pátek 20. prosince
17.00 Vánoční podvečer
se Stanley´s Dixie Street Band
sobota 21. prosince
Vánoční odpoledne s Jů a Hele
9.00-12.00 Promítání pohádky Sobík Niko
13.00 - 15.00 Vánoční minidílna pro děti
15.30 - Na kouzelném paloučku
představení loutkoherecké skupiny Loupadlo
- Hosté p
pořadu Jů a Hele

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 760 Kč

uze
Platí po since
. pro
18. a 19

POŘÁD JEŠTĚ UŠETŘÍTE...
více ve vánoční příloze

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s ředitelem Středomoravské nemocniční a tím i prostějovského špitálu

Podle Tomáše Uvízla je medicína úžasný obor lidské činnosti, je stejně tak vědou jako uměním
Prostějov - Není to lékař, přesto je neodmyslitelnou
součástí prostějovské nemocnice. Ředitel společnosti
Středomoravská nemocniční Tomáš Uvízl řídí náš „špitál“ od roku 2007. Jako ekonom ví nejlépe, kde české
zdravotnictví tlačí bota, a snaží se nejenom nemocnici v Prostějově, ale také v Přerově a Šternberku udržet v takzvaně černých číslech. V dnešních časech je
to složité, ale jemu se to daří. S Tomášem Uvízlem si
Večerník v exkluzivním rozhovoru povídal nejenom
o problematice zdravotnictví a prostějovském špitálu,
ale také o jeho koníčcích a velké sázce!
Michal Kadlec
Jste ředitelem Středomoravské nemocniční, akciové
společnosti. To je pro Prostějovany trošku široký pojem, každý ve
městě vás má v povědomí spíše
jako ředitele prostějovského špitálu. Můžete veřejnosti vysvětlit váš
funkční rozsah?
„Středomoravská nemocniční je akciová společnost, která 1. července
2007 převzala od Olomouckého
kraje řízení tří krajských nemocnic
v Prostějově, Přerově a Šternberku.
V roce 2009 jsme potom původní tři
ředitelství těchto nemocnic sloučili
do jednoho, tedy ptáte-li se na můj
funkční rozsah, tak zahrnuje stejnou
měrou řízení nemocnice prostějovské, přerovské i šternberské.“
Pane řediteli, nejste lékař.
Není to pro vás určitým handicapem při řízení nemocnice?
„Nevnímám to jako handicap. Nemocnice je složitý organismus, který
vyžaduje při řízení úzkou spolupráci
zástupců mnoha odborností. Je jistě
možné, aby v čele nemocnice stál
lékař, ale je stejně tak dobře možné, aby tomu bylo jinak. Nemocnice jsou navíc pod stále rostoucím
ekonomickým tlakem, což v celém
světě přispívá ke zvyšujícímu se počtu ekonomů, kteří se prosazují jako
ředitelé. Obecně bych řekl, že požadavky na výběr řídících pracovníků
se v posledních desetiletích změnily.
Stále častěji bývají angažováni lidé
s obecnějšími předpoklady, jako
je schopnost pozitivně motivovat
a vést pracovní týmy, schopnost
formulovat vize a k jejich realizaci vybírat správné lídry, schopnost
vnímat firmu očima zákazníka, tedy
v případě nemocnice očima pacienta. Vlastní úzká odbornost šéfa
už není tak klíčová jako dříve. Na
druhou stranu mi práce v nemocnici
umožnila poznávat medicínu zblízka, což je mimořádně zajímavé. Je
to nepochybně úžasný obor lidské
činnosti, už jen proto, že je stejně tak
vědou, jako uměním.“
Do roku 2007 jste pracoval
ve vrcholné funkci v proslulé firmě VandenBerg. Co vás vůbec přimělo rapidně změnit svůj
život i prostředí a ponořit se do
problematiky zdravotnictví?
„Práce ve společnosti VandenBerg
mě řadu let uspokojovala a naplňovala. Naučil jsem se díky ní rozumět
principům řízení firmy, později jsem
pracovně navštívil mnohé země
v Asii i Africe a učil se vnímat i respektovat rozdíly jak v obchodních
zvyklostech, tak i kulturách. A to mě
navzdory všem cestovním útrapám
velmi bavilo. Nicméně jednoho dne
jsem si uvědomil, že chci změnu.
Zatoužil jsem po světě, kterému se
říká ´korporátní sféra´, tedy po světě velkých, složitě strukturovaných
společností, které jsou pro manažera, použiji-li sportovní terminologii,
první ligou. Proto, když se objevila
možnost nastoupit do společnosti Agel, neváhal jsem. Stalo se to
téměř před sedmi lety a pokládám
to dodnes za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí. Později jsem navíc
zjistil, že naše společnost stojí nejen
na principech typických pro korporace, ale obsahuje i prvky obvyklé
spíše ve firmách rodinného typu.
A to je velmi příjemné, neboť to vnitřní prostředí firmy zlidšťuje. Je myslím
málo českých korporací, ve kterých
panuje podobný ´team spirit´.“
Pane řediteli, obecně je
zdravotnictví v České republice považováno za černou
díru, co se týká financování.
Spousta nemocnic je na samé hraně životaschopnosti. Jak je na tom
prostějovská nemocnice?
„Já si dovolím nesouhlasit s obecným konstatováním, že zdravotnictví v České republice by mělo být
považováno za ´černou díru´. Jakkoli si možná každý dovedeme vybavit nějaký mediálně známý příklad,

kdy byly prostředky z veřejného
zdravotního pojištění vynaloženy
neúčelně nebo i nehospodárně, nelze takto příkře hodnotit ani samotný systém, ani financování českého
zdravotnictví. Porovnáme-li výdaje
na zdravotnictví s úrovní a dostupností této služby, vycházíme v evropském kontextu velmi dobře. My
Češi máme tendenci na řadu věcí žehrat, ale úrovně našeho zdravotnictví bychom si měli umět vážit. Řada
našich pacientů, kteří se například
na dovolené museli svěřit do péče
jiných zdravotnických systémů v cizině, a je téměř jedno, na jakou světovou stranu se vydali, vidí potom
po svém návratu kvalitu, dostupnost
i efektivitu českého zdravotnictví
mnohem pozitivněji.“
A jak to tedy vypadá v tomto ohledu s prostějovským
„špitálem“?
„Pokud se týká aktuální situace
prostějovské nemocnice, letošní
hospodaření nemocnic je obecně
negativně ovlivněno systémovými
dopady takzvané úhradové vyhlášky respektive i vyšším DPH. To
přivedlo řadu nemocnic do složité
ekonomické situace, která se logicky
nevyhýbá ani prostějovské nemocnici. Naší výhodou je, že jsme v minulých letech provedli řadu úsporných
opatření, eliminovali jsme některé
zbytné obslužné provozy, provedli
personální optimalizace a nemocnice tedy na případná ´hubená léta´
do značné míry připravena byla.
Nicméně i naše hospodaření muselo
být letos velmi obezřetné, investiční
výdaje redukované a celkový rozvoj
nemocnice přibrzděný. Díky zdravému hospodaření v minulých letech
si nemocnice stojí dobře, ovšem
opakování podobně restriktivních
rozpočtů by již vážný problém do
budoucna představovalo.“
Jak se do hospodaření prostějovské nemocnice promítne avizované zrušení poplatků
u lékaře?
„Ohlášené zrušení poplatků dopadne na hospodaření nemocnice
částkou vyšší než deset milionů korun ročně, což je dopad podstatný.
Vznikající vládní koalice ovšem
avizuje, že hodlá výpadek v příjmech nemocnic z titulu poplatků
kompenzovat, nicméně konkrétní
forma a výše kompenzace zatím
známa není. Pokud k ní skutečně
dojde, nevznikne nemocnicím žádný problém. Pokud ovšem kompenzace nebude, budeme nuceni krátit
o uvedenou částku výdaje na obnovu vybavení nemocnice, což nebude dobrá zpráva ani pro pacienty,
ani pro zaměstnance.“
V uplynulých týdnech jste
slavili společně s celým personálem 125. výročí vzniku prostějovské nemocnice. Ta si ve své
historii prošla všemožnými úskalími, včetně složité výstavby nového
areálu. Jaké období bylo podle vás
pro naši nemocnici nejsložitější?
„Je trochu ošidné vyhodnotit období, které bylo nejsložitější. Otcové
zakladatelé nemocnice by jistě právem zmiňovali ty problémy, které
stály v centru jejich pozornosti, ale
ty už k nám logicky doléhají jen
z kronik a dobových materiálů. Máme-li se podívat na relativně nedávnou etapu, kterou má ještě řada z nás
v živé paměti, můžeme si vypomoci
hodnocením mých kolegů, bývalých
ředitelů, kteří se zmíněných oslav
stopětadvacátého výročí vzniku
prostějovské nemocnice zúčastnili
a kteří poukázali zejména na dva
rizikové momenty. Prvním byla
změna systému financování zdravotnictví na počátku devadesátých
let minulého století v souvislosti se
vznikem zdravotních pojišťoven.
Druhým momentem byla nepochybně výstavba lůžkové části nové
nemocnice v areálu na Mathonově
ulici a riziko jejího nedokončení.
To byla patrně za posledních dvacet
roků nejsložitější etapa.“

„Mnohé pochvalné dopisy jsou povzbuzující
svým optimismem, některé překvapí bohatou
češtinou, jiné obsahují hluboce lidský příběh“
hodnotí kladné ohlasy na kvalitu zdravotnické péče
Tomáš Uvízl, ředitel prostějovské nemocnice

prostějovská nemocnice umísťuje
velmi pěkně. V loňském roce dokonce na čtvrtém místě v rámci celé
České republiky!“
Dovolte poslední otázku,
pokud si najdete volnou
chvilku, čím se zabýváte v soukromí? Prozradíte své koníčky?
„Řadu let hraji tenis a navzdory
tomu, že jsem se jej začal učit až
ve třiceti letech, mám stále chuť se
v něm zlepšovat. Bohužel, můj trenér poslední dobou hlásí, že tato
chuť zůstane patrně již navždy nenaplněna. Asi budu muset najít jiného…! Na počátku letošního roku se
mé sportovní záliby rozšířily o běh.
Ačkoli bych to byl dříve sotva připustil, neboť v mládí, jako rozený
sprinter, jsem jakoukoli trať delší než
čtyři sta metrů pokládal za ´vražednou´, zalíbil se mi běh vytrvalostní.

Práci prostějovských lékařů si v drtivé většině lidé
pochvalují. Najdou se ovšem i případy stížností, někdy oprávněné.
Jak často registrujete negativní
ohlasy a dá se z nich nějak poučit?
„Agenda stížností je naštěstí poměrně útlá, ale i tak představuje důležitou součást naší snahy o trvalé
zvyšování kvality péče v nemocnici.
Zabýváme se každou stížností, která
je podána ústně nebo do nemocnice
přijde elektronickou či psanou poštou, šetříme ji a je-li vyhodnocena
jako oprávněná, nebo i jen částečně
oprávněná, následují okamžitá opatření k nápravě. V rámci společnosti Agel existuje také ombudsman,
tedy ochránce práv pacientů, který
může poradit, poskytnout nezávislý
názor odborníka, popřípadě se stát
prostředníkem při jednání mezi pacientem a nemocnicí. Jakkoli jistě
nejsou stížnosti příjemnou součástí
naší práce, máme při jejich řešení
na zřeteli zejména zájem pacienta či
jeho blízkých a chápeme je zároveň
jako důležitý zdroj poučení. Pro ilustraci uvedu, že v posledních letech
vyřizujeme ročně asi pět až sedm
oprávněných či částečně oprávněných stížností.“
Naproti tomu musí být hodně milé probírat se pochvalnými dopisy od pacientů, že?
„Pochvaly a písemná poděkování
jsou logicky velmi příjemné. Mnohé
dopisy jsou povzbuzující svým optimismem, některé překvapí bohatou
češtinou, jiné, ačkoli jsou třeba napsané neúhledným rukopisem, obsahují
hluboce lidský příběh. Není bohužel
v mých silách na každý dopis nebo
e-mail odpovědět, byť se o to poctivě
snažím. Je to ovšem poměrně obsáhlá agenda: jestliže jsme v roce 2011
přijali pětaosmdesát pochval, bylo to
v roce 2012 už stosedmdesátčtyři a za
jedenáct měsíců letošního roku je to
zatím dvěstětřináct. Velmi si jich vážíme a děkujeme za ně. A pro všechny adresáty jsou velkým povzbuzením do další práce. Píší nám nejen
pacienti, ale mnohdy i jejich blízcí
a pochvaly směřují k celým zdravotnickým týmům i k jednotlivcům,
našim lékařům, sestřičkám, fyzioterapeutům, porodním asistentkám, ošetřovatelkám…“
Prostějovská nemocnice je,
lidově řečeno, v soukromých rukách. Můžete vysvětlit,
zda v tomto ohledu existuje nějaký
rozdíl v péči o pacienty mezi naší
nemocnicí a například fakultními
či krajskými zařízeními?
„Odpovědnost a zákonné povinnosti
mají všechny nemocnice stejné, tedy
v tomto smyslu mezi nimi žádný rozdíl neexistuje a ani existovat nesmí.
Nechci se pouštět do srovnávání různých nemocnic, ostatně takové srovnání si udělá nakonec nejlépe sám
pacient skrze svou osobní zkušenost
v té které nemocnici. Naší prioritou
je spokojený pacient a tomu přizpůsobujeme řadu svých aktivit. Kromě vysoké úrovně vlastní medicíny
a bezpečného prostředí v nemocnici
usilujeme i o to, aby se pacient cí-

til dobře. Pokud možno příjemně.
Abychom eliminovali jeho obavy
a strach, aby vnímal z naší strany jisté partnerství, abychom byli při poskytování péče humánní a empatičtí,
abychom respektovali pacientovu
intimitu nebo abychom například
byli schopni uspokojit i v nemocnici
jeho duchovní potřeby. Nebo abychom mu třeba nabídli doplňkový
sortiment potravin a nápojů. Nakolik toto pacienti vnímají, nechci
hodnotit. Doufám, že ano. Určitým
vodítkem jsou pro nás průzkumy
spokojenosti pacientů, ve kterých se
INZERCE

V podstatě jsem ovšem začal běhat
proti své vůli kvůli sázce s kolegy
v práci. Ta sázka spočívala v tom,
zda uběhneme půlmaratón, tedy asi
jednadvacet kilometrů. To se nakonec povedlo a od té doby se mi běh
stal druhým velkým sportovním koníčkem. Na sportu je také příjemné,
že mi pomáhá kompenzovat pracovní
vypětí a stres. Co se týká kultury, zajímá mě historie, zejména novodobé
evropské dějiny, a také hudba. Sám
jsem muzikant a navzdory nedostatku času si rád občas zahraji. Ovšem
všichni muzikanti vědí, jaké to je,
když se pravidelně necvičí, takže
i pro mě už dnes bohužel platí, že bych
měl hudbu raději poslouchat než sám
provozovat. Pravdou ovšem je, že ji
poslouchám rád. Převážně hudbu barokní, ale stejně tak i blues, latinsko-americkou hudbu nebo flamenco.“

kdo je

ing. tomáš uvízl?
Narodil
dil se 28.
28 ččervna 1964 a dnes
d žije
žijj v B
Brodku
dk u Prostějova. Absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu VŠZ
Brno. Od roku 1992 pracoval v pozici ekonomického
ředitele ve firmě Tradeunion a od roku 1995 v pozici
generálního ředitele ve firmě VandenBerg, kde se stal v
roce 2006 ředitelem pro strategický rozvoj a předsedou
představenstva. Od února 2007 pracoval v Nemocnici
Olomouckého kraje a.s. jako výkonný manažer. V červenci téhož roku se stal
ředitelem a předsedou představenstva společnosti Středomoravská nemocniční.
Jeho největším koníčkem je tenis, ovšem v poslední době se dal podle svých slov i
na vytrvalostní běhání. Má rád historii a hudbu, sám je muzikant.
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rozhovor
ČERNOŠEK CHVÁLÍ TÝM

Druhý díl exkluzivního
interview s bossem
prostějovského sportu
čtěte
na straně

URČICE POLÍČILY NA
REPREZENTANTA

32

PONDĚLÍ 16. 12.
STŘEDA 18. 12.
ČTVRTEK 19.12.

tenis

10:00
10:00
10:00

BONVER EXTRALIGA SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2013

TK AGROFERT PROSTĚJOV
TK SPARTA PRAHA
TK AGROFERT PROSTĚJOV
LTK LIBEREC
FINÁLE
Hala NTC MORAVA, Za Kosteleckou ul., Prostějov

volejbal

ČTVRTEK 19. 12. 17:00
EXTRALIGA ŽEN – 13. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
PSK OLYMP PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

futsal

SOBOTA 21. 12. 8:00 - 16:00
PÁTÝ TURNAJ OKRESNÍ SOUTĚŽE

2.A TŘÍDA A 2.B TŘÍDA
Hala v Němčících, resp. Nezamyslicích

basketbal

SOBOTA 21. 12.

13:00

LIGA JUNIORŮ – 1. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
SBK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 22. 12.

11:30

EXTRALIGA KADETEK – 12. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
SBŠ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

cyklistika, běh

TRHÁK TÝDNE

ÚTERÝ 24. 12.

9:00

8. ROČNÍK TRADIČNÍHO ZÁVODU

VÁNOČNÍ DRAHANSKÁ

Určice, Prostějov/jim

PO ODCHODECH IVO ZBOŽÍNKA DO RAKOUSKA A ALEŠE RUSE
USE ZPĚT DO 1.SK
PROSTĚJOV PRACUJE VEDENÍ SOKOLA URČICE INTENZIVNĚ NA POSÍLENÍ ZADHO REPREZENTANTA
NÍCH ŘAD. A POLÍČENO MÁ NA BÝVALÉHO MLÁDEŽNICKÉHO
A KMENOVÉHO HRÁČE SIGMY OLOMOUC FILIPA STUDENÉHO. DEVATENÁCTILETÝ
ŘETILIGOVÉM
DEFENZIVNÍ FOTBALISTA STRÁVIL PODZIM NA HOSTOVÁNÍ V TŘETILIGOVÉM
1.SK PROSTĚJOV, ZA ŠESTNÁCT PODZIMNÍCH KOL VŠAK ODEHRÁL
EM DEPOUZE ČTYŘI STOVKY MINUT, AČKOLIV MÁ NA KONTĚ CELKEM
ÝM DO
VĚT STARTŮ ZA ČESKOU OSMNÁCTKU A PĚT ZA NÁRODNÍ TÝM
DEVATENÁCTI LET.
více čtěte na straně 25

O starostovi DTJ rozhodne až soud
Prostějov/jim – V pátek
29. listopadu odvolala mimořádná valná hromada Dělnické tělovýchovné
jednoty (DTJ) Prostějov
z nejužšího vedení trojici
Tesař, Menyház, Gottfried
a do svého čela si zvolila někdejšího úspěšného
boxera Petra Novotného.
S tímto verdiktem se ale
nehodlá smířit odvolaný starosta Vojtěch Tesař, jenž se hodlá bránit
u soudu.
„Teprve se dozvíme, jaká je
pravda. Mimořádná valná
hromada nemá kompetence volit vedení a podávám

žalobu. Soud se již zabývá
žalobou kvůli přijetí členů
proti stanovám a usnesením
a mimo to státní zástupce již
půl roku řeší trestní oznámení na vážné nedostatky
v hospodaření DTJ,“ informoval Večerník aktuálně
sesazený starosta.
Podle něj se tak i odvolání starého vedení a zvolení
nového uskutečnilo proti
stanovám, valnou hromadu totiž může svolat pouze
on a čas na to měl do konce
tohoto kalendářního roku.
A se svoláním otálel kvůli
tomu, že nejsou vyřešeny
spory.Nově zvolený staros-

GÓLMAN 1.SK SE ZOTAVUJE
Z PRASKLÉ CÉVY V MOZKU

Prostějov/jim - S nečekanými a nepříjemnými momenty se musel krátce po
skončenípodzimníčástivypořádat brankář prostějovského
„eskáčka“ Zdeněk Kofroň.
Jednoho rána se totiž probudil a nic si nepamatoval. Následovala tedy cesta k doktorovi a vyšetření, po něm dva
týdny strávené v nemocnici.
„Asi mu praskla malá cévka v
mozku, naštěstí by ale měl být
v pořádku. Dostal prášky a má
nařízen dvouměsíční klid, snad
se ale opět zapojí do přípravy,“
věří v úspěšné zotavení hlavní
trenér a generální sportovní

manažer 1.SK Prostějov František Jura. Vše způsobila pravděpodobně kumulace stresu,
únavy a možná i nějaký otřes
na tréninku.
Na podzim byl s výkony své
gólmanské dvojky velice spokojen a přeje si tak, aby dvojice
Bureš-Kofroň mohla pokračovat i na jaře. „Pral se o pozici
jedničky a neudělal chybu. Ve
Zlíně vychytal výhru, s Břeclaví jsme po poločase vedli
2:0. Za vyrovnání nemohl, do
dalšího zápasu šel ale do brány
Tomáš Bureš, jenž už pak nechyboval,“ vracel se k podzimní části Jura.

ta DTJ Prostějov Petr Novotný nechtěl situaci zatím
příliš komentovat, mrzí
ho však, že se Tesař rozhodl vše řešit navenek místo
smírčího řízení uvnitř DTJ.
„Správní výbor nebyl usnášeníschopný a on jako starosta odmítal svolat řádnou
valnou hromadu, ačkoliv
je to jeho povinnost. Je ale
zbytečné dohadovat se takto
veřejně, neprospívá to DTJ.
Ať tedy rozhodne soud,
kde leží pravda,“ zmínil
k tomu současný starosta DTJ Prostějov a trenér
úspěšného extraligového výběru Petr Novotný.

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU
CENU

jen
č
600 K

e
osinc
17. pr
16. a
Platí

VÍCE VE VÁNOČNÍM
SPECIÁLU

LUKÁŠ KRAJÍČEK

LETÍ DO SOČI
„S trenérem jsem se bavil a říkal,
že šanci mám,“ věří v olympiádu

Minsk (Bělorusko), Prostějov/jim – Za necelé dva měsíce
se v ruském Soči uskuteční
zimní olympijské hry, jako
generálka na hokejový
turnaj Channel One Cup.
I třetího dílu letošní Euro
Hockey Tour se v dresu české
reprezentace zúčastní Lukáš
Krajíček, devětadvacetiletý
prostějovský rodák je rád, že
se díky nominaci do národního mužstva může příjemně
odreagovat
od
nepříliš
úspěšné sezony v běloruském
Dynamu Minsk.
„Sám se sebou spokojený mohu
být, bohužel týmu se nedaří
tak, jak bychom chtěli, takže
s tím zase spokojen nejsem.
Ale jsem rád, že mi trenér věří
a pozvánky do reprezentace

Foto: Jiří Možný
stále chodí,“ svěřil se Večerníku
v telefonickém rozhovoru stabilní člen českého výběru.
(pokračování na straně 27)

ROSTE JAKO Z VODY

čtěte na straně 29

futsal

NEDĚLE 29. 12. 8:00 - 18:00
ČTVRTÝ TURNAJ OKRESNÍ SOUTĚŽE

LIGA VETERÁNŮ
Hala v Kostelci na Hané

Foto: archív TK PLUS
Prostějov/pk - V současné době probíhá rekonstrukce haly - Letní tělocvična za Kosteleckou
ulicí, kde vznikají především nové zázemí pro
kondiční a rekondiční cvičení, ale například i
potřebné ubytovací prostory, které budou slou-

žit mládeži tenisového klubu Prostějov. Celá rekonstrukce včetně vybavení nové posilovny je
prováděna i za finanční podpory města Prostějov. Termín dokončení stavby je stanoven ještě
na prosinec letošního roku 2013.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I poslední předvánoční číslo 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.
Také dnes se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr

a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se
to podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že
budete mít štěstí při losování, máte
šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete premiérově usilovat o další zajímavou cenu, kterou je poukázka
V HODNOTĚ 400 Kč od firmy
VÝTVARNÝ-SHOP.CZ, jenž
sídlí na prostějovském Hlaváč-

Správná odpověď z č. 49: na snímku byla Městská knihovna,
Blahoslava ulice v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž
získává ložní soupravu, kterou věnovala firma Profitex, Wolkerova ul., Pv., se stala Lenka Szabó, Mlýnská 38, 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 TENTOKRÁT MIMOŘÁDNĚ AŽ DO PÁTKU 27. PROSINCE,
10.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme výjimečně až
v PONDĚLÍ 30. PROSINCE 2013.
Dnes se nově zápolí o poukaz na PRAVÝ MED v celkové hodnotě 400 korun, který věnovala firma LAHŮDKY JELÍNEK.



LUŠTÍME S VIBROSTATION...

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

V NAŠEM STUDIU VÁM SPLNÍME I .... SNY!

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

TIP
k obrazovce
DUCH
NAD ZLATO
POHÁDKA ČR (2013)

ÚTERÝ 24.12. 2013

19:00 HODIN

AGORA, ALENA, ANARCHIE, ARCHÍV, DIÁŘE, EKZÉM,
GRÁZL, CHODOV, KOŘENY, LÁZNĚ, LIPIDY, NAZAD, PÁREK,
POGROM, PŘEMETY, RADKA, REGÁL, ŘEZAT, ŘEZBÁŘ,
SPORÁK, ŠTĚKOT, TCHOŘI, VLÁDCE, VZPOR, ZDOBA

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 NYNÍ VÝJIMEČNĚ AŽ DO PÁTKU
27. PROSINCE 2013, 10.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„KRAVAŘOVA“. Další vylosovanou výherkyní se stala Lenka
GRÉZLOVÁ, J.V. Myslbeka 19, Prostějov, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém
dějství byl second hand MÓDA LA PET, sídlící v Kravařově
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, jenž rády udělají něco pro své tělo...
Partnerem dalšího kola je totiž znovu STUDIO VIBROSTATION, sídlící v Olomoucké ulici! A tak ti z vás, kdo
správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování
o POUKAZ NA SLUŽBY V HODNOTĚ 400 Kč, tj. 2 volné
vstupy plus 40% sleva na permanentku,
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání
PV Večerníku, které vyjde TENTOKRÁT AŽ v PONDĚLÍ
30. PROSINCE 2013.
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kově náměstí a nakupovat můžete samozřejmě také na www
stránkách!
V minulém, celkovém součtu již
stodevětatřicátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Ondřeje Havelku.
Vynikajícího herce, zpěváka, speakra, tanečníka a uměleckého ředitele Melody Makers poznala opět
celá řada čtenářů...
Z porce 356 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Helena BURKOVÁ, Vojáčkovo nám. 13, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku
obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky mírně poupravili jednu z tenisových hvězd, která se právě od
dnešního dne představí v prostějovské hale NTC MORAVA, kde
proběhne vyvrcholení letošního
ročníku extraligy smíšených družstev. Dodejme, že tato kráska obleče dres TK Agrofert Prostějov...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stočtyřicátého kola čekáme v redakci TENTOKRÁT AŽ DO
PÁTKU 27. PROSINCE 2013,
10.00 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
firmy VÝTVARNÝ-SHOP.CZ,
zveřejníme v příštím čísle, které
vychází MIMOŘÁDNĚ AŽ
V PONDĚLÍ 30. PROSINCE
2013.
Hodně štěstí při bádání!

podě o zlato přijde, ale dozví se
o krásné princezně (Veronika
Kubařová), která nikdy nevychází ze zámku. Křísnutím nevědomky přivolá ducha, který
majiteli křesadla musí sloužit. Je
to trest pro zlého hrabivce, který
napáchal tolik zla, že ho peklo ani
Velkou podívanou o hromadě nechtělo. Už několik staletí musí
zlata, které nikdo nepotřeboval, ze záhrobí hlídat nakradené zlato
má premiéru o Vánocích. Nato- a na zavolání plnit všechna přáčil ji Zdeněk Zelenka na motivy ní, dokud neodčiní svoje hříchy.
pohádky Křesadlo od Hanse Zvědavý mladík má přání uvidět
Christiana Andersena. V bouřli- princeznu. Duch mu ji v nové noci na Šibeničním vrchu na- ci spící ukáže a Vojta se okamžijde mladý tulák Vojta (František tě zamiluje. Všechno ale zhatí
Skopal) v podzemí poklad, který zlá a hamižná dvorní dáma (Jihlídá tajemný duch Arnošt (Vik- řina Bohdalová). Pohádka se nator Preiss). Vyděšený mladík ute- táčela na zámku Ploskovice, na
če, ale stačí odnést pár zlaťáků zřícenině hradu Valečov a v kláša malé křesadlo. V podivné hos- teře v Mnichově Hradišti.
NEJEN O TOMTO NOVÉM ČESKÉM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Zdeněk Zelenka
Hrají: Viktor Preiss, Veronika
Kubařová, Jiřina Bohdalová, Jan
Hrušínský, František Skopal,
Martin Dejdar, Miroslav Vladyka, Jiří Maria Sieber, Radek
Holub, Miroslav Táborský

STUDIO VISAGE SLAVÍ JUBILEUM!

I třetí prosincové vydání
vám nabízí další zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme
totiž ani v posledním předvánočním čísle tentokrát neopomněli bádání s čísly a díky
již stálému partnerovi tohoto
klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populární
hry, která si již dávno získala
své věrné a početné publikum,
se JIŽ PODESÁTÉ 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 po-

sílat 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 TENTOKRÁT AŽ DO
PÁTKU 27. PROSINCE 2013,
10.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 8 - 7 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stoosmadvacátým výhercem stal Miroslav ZDRÁHAL, J.B. Pecky 8,
Prostějov, jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout
již zmíněnou POUKÁZKU
NA SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč od prostějovského STUDIAVISAGE,
které bylo partnerem i uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ VZHLEDEM
K BLÍŽÍCÍM SE VÁNOČNÍM
SVÁTKŮM AŽ V PONDĚLÍ
30. PROSINCE 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

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

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

Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Andrea NAVRÁTILOVÁ, Francouzská 3, Prostějov.
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Nová prodejna-Zlatá brána
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte MIMOŘÁDNĚ AŽ DO PÁTKU 27. 12. 2013.

Řádková a sloupcová inzerce

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

Volejte: 739 322 895

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

RD 2+1 Doloplazy po rek.
389.000Kč
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.300.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč

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

Volejte: 723 335 940
350.000Kč
395.000Kč
445.000Kč
400.000Kč
650.000Kč
800.000Kč
699.000Kč
cena v RK
1.500.000Kč

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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 3+1 v Prostějově. Neprůchozí pokoje - nejlépe vstupy
z centrální předsíně. Od 1.1.2014
Tel.: 702 655 333

Volejte: 739 322 895
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

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

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

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká po rek.
5.500Kč vč. ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
Volejte: 723 335 940
5.500Kč vč.ink.
5.000Kč+ink
5.000Kč+ink
5.500Kč +ink
7.500Kč vč.ink
8.000Kč vč.ink
5.000Kč+ink
9.000Kč+ink
15.000Kč+ink

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

REALITY
Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895.
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Realitní kancelář
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* Byt 3+1/C, Okružní 1.350.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
650.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.080.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč
po rekonstrukci, zahrada
* 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 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
1.218.000 Kč
* Pozemek Náměšť n/H 952.600 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

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

ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Koupím byt do 650.000 Kč, platba
ihned. Tel. 776 460 300
Koupím menší RD se zahrádkou
nebo dvorem v PV a blízkém okolí.
732 755 910. RK nevolat!

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

www.realitypolzer.cz

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

Pronajmu 1+kk, Ambroze 5, Pv.
Ihned volný. 6.000,- vč. inkasa.
Tel.: 608 887 633

DOMY

1+kk Mlýnská
1+1 Kostelecká 45m2
2+kk Olomoucká 60m2
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Čelechovice
2+1 Olomoucká 100m2
3+1 Němčice 74m2
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

Prodáme pěkný dům 4+1 se zahradou, 6 km od PV, cena dohodou.
774 409 430

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

2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
2+1 Hybešova 51m2
989.000Kč
3+1 Výšovice 74m2 garáž zahrada 990.000Kč
3+1 sídl. Svornosti 80m2, cihla 1.250.000Kč

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

FINANCE

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

Volejte: 723 335 940

RD Kostelec n. H.
RD 3+1 Klopotovice zahrada
RD Vrchoslavice
RD 3+1 Rozstání i na splátky
RD 3+kk Kostelec po rek.
RD Plumlov
RD 4+1 Němčice zahrada
RD 2x3+1 u Němčic garáž
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.

REALITY

Pronajmu 1+1 ve Vrbátkách. Cena
3000 Kč + ink. 773 618 011

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

Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné
5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. Tel.: 608 887 354
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV.
Tel.: 776 527 711
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Pronajmu byt 2+1, 4. patro na ul.
Křížkovského. Nájem 6.000 Kč +
inkaso. Tel.: 775 339 365
Prodám garáž v Prostějově, „Močidýlka“ (za Hybešovou ul.), 22m3,
na vlastním pozemku. Elektřinu
možné připojit. RK nevolat. Cena
90 000Kč Tel.: 602 190 196
Koupím byt 1+kk nebo 1+1 v OV
nebo DB. Nejsem RK. Platba hotově. Tel.: 605 072 096
PRONAJMU zrekonstruovaný byt
3+1 Kostelecká ul., PV. 11 000 Kč
vč. ink./měs. 724 724 356
Pronájem obchodních prostor,
Plumlovská, Rostislavova 1a,
67m2. Tel.: 774 069 820
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!!!
Pronajmu podkrovní byt 1+1 na Olomoucké ul. Nájem 4.300,- + ink. Byt
volný od 1.2.2014. Tel.: 777 205 014
Pronajmu 1+1.608 861 656
Pronájem bytu 3+1, 75m2,
K. Svolinského. Zděný, vl. topení,
s lodžií na jih, výtah, v blízkosti
MHD, nemocnice a nákupní středisko. Cena 6.000 Kč + inkaso.
Volný od 1.2.2014. Info na tel.:
602 790 863
Pronajmu v RD samostatnou
místnost pro 1 osobu se sociálním zařízením. Poblíž PV. Tel.:
776 664 265
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
Pronajmu byt 2+1, 8 000 Kč vč.
inkasa. Tel.: 775 758 775

www.vecernikpv.cz

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
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.
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SLUŽBY

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Provádíme dokonalé strojové čištění sedacích souprav a koberců.
Milan Revay, telefon: 604 43 93 02,
582 38 23 25. www.revay.cz
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Vodo-topo-plyn a veškeré instalatérské
práce včetně rekonstrukce bytových jader od A do Z. Tel.: 603 236 254
Nabízíme prostory k pronájmu –
péče o tělo, zdravá výživa, masáže,
kosmetika. Info na tel.: 731 11 52 50
ANTÉNY - SATELITY JIŘÍČEK
provádí prodej, montáž, servis
antén a satelitů. Více na
www.anteny.kvalitne.cz.
Tel.: 776 340 848
Zahrajeme na svatbě, plesu, silvestru apod. T.: 608 539 783

PODĚKOVÁNÍ

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

Děkuji tímto panu Václavu Spisarovi
zaměstnanci a řidiči technických
služeb A.S.A Prostějov za jeho poctivost při nálezu všech dokumentů,
které neváhal zavézt až do Měrovic
nad Hanou,okr. Přerov. Za to vše
upřímný dík. Josef Štván

Hledáte pomocníka na předvánoční úklid nebo jen na nákup?
776 451 068

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

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

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

PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 23. 12. VÁŠ VEČERNÍK
VZHLEDEM K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM

NEVYCHÁZÍ

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo, které najdete
u prodejců 30. 12, je v PÁTEK
27. prosince v 10.00 hodin

PRÁCI NABÍZÍ
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Nekr servis s.r.o., Držovice přijme
do HPP konstruktéra. Tel.: pan
Hloušek 777 743 604
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
9-12 h www.studio365.eu
Hledáme 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

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
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Prezentace
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. prosince 2013
Prostějovský tenisový klub rozdával v pátek večer ocenění významným osobnostem i svým nadějím
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VEČER MISTRŮ PROBĚHL OPĚT VE ZLATÉM LESKU
Pozici jednoznačně nejlepšího tenisového oddílu v České republice obhájil i v letošním roce
obhájil TK Agrofert Prostějov. Také proto bylo na
tradičním Večeru mistrů co slavit. V konferenčním sále Hotelu Tennis Club se sešli domácí
šampioni všech věkových kategorií, které chtělo
vedení klubu ještě jednou ocenit.
Prostějov/lv
„Díky
vašim
úspěchům
opakovaně připravujeme tento
slavnostní večer a věřte, že to
děláme rádi,“ řekla úspěšným
zástupcům TK Agrofert šéfka
prostějovských
tenisových
projektů Petra Černošková.
Pro ceny si na pódium přišli
všichni hráči mistrovských
družstev v minitenisu, babytenisu, týmy mladších
a starších žáků a dorostenců.
Úspěšným hráčkám a hráčům
poháry připomínající sváteční
večer předala řada osobností.
Hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil, primátor statu-

tárního města Prostějov Miroslav Pišťák, jeho náměstci Jiří
Pospíšil a Jana Hemerková,
člen představenstva Agrofert
a.s. a předseda poslaneckého
klubu ANO 2011 Jaroslav
Faltýnek, prezident Českého
tenisového svazu Ivo Kaderka, tenisté Tomáš Berdych
a Jiří Veselý a nehrající kapitán českého Davis Cupu Jaroslav Navrátil. „Dosáhli
jste mimořádných úspěchů,
kterých si musíme vážit,“
řekl z pódia všem oceněným
prostějovský primátor Pišták.
V průběhu večera došlo
také na nejúspěšnější jednotlivce klubu. Top ocenění

Fotoreportáž

mezi mládeží získala Barbora Krejčíková, Gabriela Pantůčková, Magdaléna Pantůčková, Monika
Kilnarová, Anna Slováková
a Tereza Najmanová. Pro top
ocenění mezi dospělými si
přišli Tomáš Berdych a Jiří
Veselý.
„Máme za sebou opravdu
skvělý rok. Dosáhli jsme na
celou řadu úspěchů. Každý
nám udělal radost. Musím
poděkovat hráčům i trenérům
a také rodičům. Ne nadarmo se
říká, že bez nich by nebyl český
tenis,“ řekl šéf prostějovského
tenisu Miroslav Černošek, který
připomenul, že klub již šestnáct
let působí pod hlavičkou Agrofertu a za tu dobu získal přes
pět stovek mistrovských titulů.
„Rád bych se dočkal chvíle,
kdy toto číslo zdvojnásobíme,“
dodal s úsměvem.
Dosažení mimořádné mety
si pochvaloval rovněž člen
představenstva Agrofert a. s.
Jaroslav Faltýnek. „Jménem

Top ocenění - dospělí
Tomáš Berdych
Jiří Veselý

předsedy
představenstva
Andreje Babiše bych chtěl
všem poděkovat za dosažené
úspěchy. Současně chci říci,
že pokud to jen trochu půjde,
budeme tento klub i nadále
podporovat. Především jeho
mládežnické kategorie,“ uvedl
Faltýnek.
Velice atraktivní byl doprovodný program Večeru
mistrů. V jeho průběhu
došlo také na vědomostní
test z oblasti tenisové historie. Proti sobě se post- Pěkně pospolu. Medailistů v dorostenecké kategorii bylo tolik, že se málem nevešli na pódium...
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
avil tým Mistrů (Magdaléna
Pantůčková a Jiří Novák)
a tým Šampionů (Gabriela kteří vyhráli výsledkem 7:4. Tomáš Klus, velký úspěch měl Večer mistrů se podařil,“ konPantůčková a Evžen Holiš). O hudební vystoupení se kouzelník Richard Nedvěd. statoval manažer pořádající
Úspěšnější byli Šampioni, postaral populární zpěvák „Všichni se skvěle bavili. TK PLUS Tomáš Cibulec.

jjaký
akký bbyl
yl sl
slavnostní
lavvnoostnní ttenisový
ennisoovýý ve
večer...
ečeer....
3x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Čestné uznání. Člen představenstva Agrofert a. s. Jaroslav Faltýnek dostává od Opět pobavil. Hvězdou doprovodného programu byl zpěvák Tomáš Klus, který Došlo i na čáry-máry. Asistenty kouzelnického vystoupení Richarda Nedvěda
Miroslava Černoška památeční trofej připomínající úspěšnou sezonu.
se stává tradičním hostem akcí TK PLUS.
byli Tomáš Berdych a první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.

INZERCE

Gratulovala i wimbledonská šampionka. Top ocenění za letošní výkony dostali Tomáš Berdych a Jiří Veselý od Jany
Novotné a hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila.
2x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Ocenění Večera mistrů TK Agrofert Prostějov
Družstvo minitenisu
- mistři České republiky
Družstvo babytenisu
- mistři České republiky
Družstvo mladšího žačtva
- mistři České republiky
Družstvo staršího žačtva
- mistři České republiky
Družstvo dorostu
- mistři České republiky

Top ocenění - mládež
Barbora Krejčíková
Gabriela Pantůčková
Magdaléna Pantůčková
Monika Kilnarová
Anna Slováková

Pohár od svého vzoru. Jiří Veselý předal ceny vítězům mistrovství v minitenise……a Tomáš Berdych zlatým medailistům v kategorii babytenis.
2x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Vzpomínky

VZPOMÍNKY

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

To, že se rána zahojí, je jen
zdání, v srdci bolest zůstává
a vzpomínání.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 21. prosince 2013
uplynou 4 roky od chvíle,
uplynou
kdy nás opustil ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku

Dne 27. prosince 2013
uplynou 3 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
Rok za rokem ubíhá, čas prý
rány hojí, vzpomínky však
stále bolí.

Prodám palivové dřevo, měkké
i tvrdé, štípané, metrové. Doprava
zdarma. Tel.: 774 174 182
Dne 23. prosince 2013
vzpomeneme 4. smutné
výročí od úmrtí
paní Jany GOTTWALDOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste jí znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně,
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna,
porcelán, keramiku, sklo, stříbro,
šperky, staré hračky a další. Nabídněte, přijedu Tel.: 605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní
49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále.
Tel.: 602 953 842
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20.
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné
předměty, nejlépe celé sbírky či
pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 28. prosince 2013
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Františka SVOZILA
z Biskupic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina
Když ptáci ráno zapěli, oči
Tvoje se zavřely. Usnul jsi
a spíš věčný spánek my
však na tě stále vzpomínáme.
Dne 16. prosince 2013
tomu je již 18 let, co náš
manžel, tatínek, dědeček
pan Josef VODÁK
opustil tento svět
a 8. listopadu 2013
tomu bylo 20 let,
kdy zemřela naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Julie AMBROZOVÁ
z Určic.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rozvětvenou rodinu
Vodákovi, Riedlovi,
Blumensteinovi.

Dne 19. prosince 2013
vzpomeneme 10. výročí
úmrtí paní
Aničky VYSLOUŽILOVÉ
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Vysloužilova
a Kalabisova.

úmrtí paní
Silvy EJEMOVÉ
z Prostějova.
syn Milan s rodinou.

a sestra paní
Jana FRANCOVÁ.
Stále vzpomínají syn
a dcery s rodinami.

Děkujeme všem,
kteří se přišli rozloučit
dne 6. prosince 2013
a dát poslední sbohem
naší milované mamince,
dceři, babičce
Marii PROCHÁZKOVÉ
z Vrahovic.
Také děkujeme personálu
prostějovské nemocnice
za laskavou péči.
Manžel, maminka, dcera
a syn s rodinami.

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

VZPOMEŇTE NA
ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE JE
ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
tel.: 582 333 433
široká nabídka rámečků
POSLEDNÍ ČÍSLO
LETOŠNÍHO ROKU
VYCHÁZÍ 30. PROSINCE!
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Dne 17. prosince 2013
uplyne 2. výročí úmrtí
paní Milady KRČOVÉ,
dne 25. ledna 2014
uplyne 8. výročí úmrtí
pana Františka KRČE.
Stálé vzpomíná vnučka
Monika s rodinou, dcera
Libuše a celá rodina.
Za tichou vzpomínku

Maminko naše milá, brzy jsi
nás opustila. Dlouhý rok tu
s námi nejsi, nosíme Tě ve
svém srdci. Na úsměv, který
jsi rozdávala, vzpomínka
nám jen zůstala.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Dnes, tj. 16. prosince 2013
si připomeneme
2. smutné výročí
od úmrtí milovaného
manžela, dědečka
a pradědečka pana
Josefa JANEČKA
JANEČKA..
Vzpomínají manželka
a synové s rodinami.i.

Dne 26. prosince 2013
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí paní
Naděždy PŘIKRYLOVÉ
z Dětkovic.
Vzpomíná dcera Jana
s rodinou, manžel Josef,
synové Josef a Pavel.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají.

pana Aloise CHARVÁTA
z Prostějova.
Vzpomínají manželka, syn a
dcera s rodinou.

Dne 27. prosince 2013
by se dožila 69 let

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

1. rok, co nás opustila naše

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

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

AUTO - MOTO

nosíme Tě ve svém srdci.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Prodám 3 směnky. Za 35%.
Tel.:732 274 087

KOUPÍM

Maminko naše milá,
brzy jsi nás opustila.

Dne 15. prosince 2013
jsme vzpomenuli
20. výročí úmrtí

Prodám nové pánské saka, obleky,
kabáty značky OP Prostějov. Cena
1 500 Kč. Tel.: 728 271 010

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena
550 Kč/plm. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
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Dne 21. prosince 2013
vzpomeneme 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie NOVÁKOVÁ.
Stále vzpomíná syn Petr
s rodinou a dcera Lenka
s rodinou.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 16. prosince 2013
by oslavil 45. narozeniny náš
syn, bratr a strýc
Vojtík DOSTÁL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Dík za to, čím jsi nám v životě
byl, za každý den, který jsi
s námi žil. Tvůj odchod stále
bolí, zapomenout nedovolí.

Dne 15. prosince 2013
uplynulo 20 roků od úmrtí
pana Františka CRHONKA
z Drahan.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

KAŽDÉ
PONDĚLÍ
ZA
ZVÝHODNĚNOU
CENU
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Tenis
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Právě dnes v Prostějově začíná tenisová extraliga smíšených družstev

Řadu atraktivních zápasů slibuje tenisová extraliga
smíšených družstev, jejíž vrchol bude hostit prostějovská tenisová hala. V průběhu čtyř dnů se zde
odehrají tři zápasy semifinálové skupiny a 19. prosince také finálové utkání. Největšími hvězdami budou
Agniezska Radwaňská a Tomáš Berdych. Pořádající
klub věří, že si cestu do hlediště najde co největší počet fanoušků, kteří mají tradičně vstup zdarma.
Prostějov/lv
„Myslím si, že vidět na vlastní oči pátou hráčku světového
žebříčku WTA a sedmého tenistu žebříčku ATP v soutěžním
zápase je docela ojedinělá možnost. Doufám, že bude plno,“
řekl šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek.
Prostějovský obhájce titulu je
také letos největším favoritem
na zisk zlata. Tomu odpovídá
kvalitní sestava, kterou především v mužské části posílilo

několik zahraničních hráčů.
„Chceme uspět a k tomu jsme
napnuli své síly. V týmu budou
hráči, kteří již za nás v minulosti nastoupili. Jde o tenisty, kteří
mají k našemu klubu dobrý
vztah a startovali zde třeba i na
turnaji UniCredit Czech Open,“
poznamenal Černošek. Na soupisce TK Agrofert je tudíž Němec Philips Kohlschreiber (22.
ATP), Ital Andreas Seppi (25.
ATP), Fin Jarkko Nieminen
(39. ATP) a další německý tenista Florian Mayer (40. ATP).

PLNÁ HALA!

Tým do zápasů povede trojice
kapitánů Jaroslav Navrátil, David Koryza a Jiří Novák. Všichni si uvědomují, že jejich cílem
je dovést družstvo k celkovému
a očekávanému extraligovému
vítězství.
„Těžko se dá odhadovat, jak
jednotlivé zápasy dopadnou. V
minulých ročnících došlo k celé
řadě překvapivých výsledků.
Pokaždé jsme ale uspěli a doufám, že se to v tomto roce bude
opakovat. Máme silný tým a s
tím souvisí naše role favorita.
Přihnuli jsme ji a půjdeme za
vítězstvím,“ tvrdí jeden z kapitánů Navrátil.
V ženské části sestavy chybí
domácím duo Petra Kvitová
a Lucie Šafářová. Obě se připravují na novou sezonu v zámoří, přesto jsou na soupisce
zajímavá jména. Kromě Polky
Radwaňské za Prostějov nastoupí Petra Cetkovská a kvar-

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

Česká republika
Německo
Itálie
Finsko
Německo
Česká republika
Česká republika

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

ŽENY

To jsou ony. O tyto cenné kovy budou v nadcházejících čtyřech
dnech usilovat nejlepší tuzemské tenisové kluby. Favoritem je prostějovský TK Agrofert.
Foto: www.tkplus.cz
teto mladých tenistek. „Třeba
Karolina Plíšková během roku
několikrát na světovém okruhu ukázala, co umí a mohla by
patřit mezi tahounky družstva,“
poznamenal Černošek.
Také další týmy mají k dispozici kvalitní týmy. Na jednotlivých soupiskách je celá řada te-

nistek a tenistů z první světové
stovky. Už proto má extraliga
šanci obhájit loňský titul nejlépe obsazená soutěž družstev na
světě. „Podle našich informací
se to podaří. Opravdu se vyplatí
na extraligu zajít,“ zve diváky
jednatel pořadatelské firmy
Marin Sports Tomáš Ostarek.

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

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

Polsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

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

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

Agnieszka Radwaňská: nejoblíbenější

hráčka na okruhu WTA a autorka úderu roku
Prostějov - Pět mistrovských titulů v týmových soutěžích tože jsem tyto soutěže hrála. Nejvíce
během roku získali tenisté TK Agrofert Prostějov v mládež- se projevují malé děti. Když vidíte,
s jakým zápalem bojují na kurtu o
nických kategoriích. Jeden jim schází, aby získali všechny,
úspěch a pak sse jim to podaří,
o které se na českých dvorcích hraje - ten seniorský. „Je to
tak vás to zahřeje u srdce.
Pro starší je vítězství daljako u horolezců. Jsme v posledním postupném
upném táboře
motiv
ší motivací.
Dospělí si
a chceme se dostat až na vrchol,“ říká šéfka
fka prostějovtituly tak
také užívají trochu
ských tenisových projektů Petra Černošková.
ová.
jinak. V Prostějově jsou
Ladislav Valný
Po roční přestávce mapuje
máme možnost získat všechny týmové tituly. Napadlo vás, že
budete mít šanci někdy obhájit
zisk šesti zlatých medailí jako v
roce 2011?
„Tehdy jsme si mysleli, že se nám
povedlo něco mimořádného, co nepůjde zopakovat. Hned o rok později jsme se o tom přesvědčili, když
nám jeden titul unikl. Ale teď máme
zase šanci na ovládnutí všech šampionátů. Je to potvrzení skutečnosti, že
naši práci děláme dobře.“
Výkladní skříní českého tenisu je seniorská kategorie.
Má tedy případný týmový titul v
této kategorii pro vás větší hodnotu než ostatní?
„Takhle se na to nedívám. Za každým úspěchem se skrývá hodně
práce, stovky hodin na tréninku. Je
v něm úsilí hráčů i trenérů. Každý

u a ze všech
má velkou cenu
adost.“
máme stejnou radost.“
Ale seniorská
niorská
kategorie má v
očích veřejnostii větší
prestiž…
„To je možné, ale v
klubu se na to díváme trochu jinak.. Ve
iích
všech kategoriích
roti
nastupujete proti
ounejsilnějším soukud
peřům, a pokud
ěšchceme být úspěšraní, musíme je poradné.
zit. To není snadné.
daří,
Když se to podaří,
ako
vnímáme to jako
velkou odměnu bez
ohledu na věk našich
hráčů.“
Umíte si představit, jak tituly
tuly vnímají samotní hráči?
ráči?
matuji, pro„Sama si to pamatuji,

kdy si na konci
rádi, když
roku spolu zahrají a těší se
společ
ze společného
úspěchu.
Pokaždé je to jiné. Raal vždy velká.“
dost je ale
Soupeři ProstěSo
jo v seniorské
jova
kategorii
kategor
poskládali
zajímavé
zajímav sestavy. Nemáte obavy,
že se
o
vám nepodaří
titul
n
obhájit?
obhájit
„Každý chce vyhrát a
snaží se dát dohromady
co nejsi
nejsilnější družstvo.
Bylo dopředu
jasné, že
do
se soupeři
soup pokusí naši
obhajobu překazit nebo
nám cest
cestu za titulem alespoň co nejvíce ztížit. Z
tohoto dů
důvodu budou zápasy zajímavé.
Uvidíme
zají
hodně kvalitních
duelů. A
kva
věřím, že s ddobrým koncem
pro náš tým.“

„Víme, že se čeká vítězství,“ tvrdí kapitán Novák
Prostějov - Ještě před třemi lety byl Jiří Novák u extraligového titulu jako hráč. V posledních letech je jeden z
kapitánů družstva TK Agrofert. Novou roli si užívá a je
rád, že zůstal součástí velké prostějovské tenisové rodiny. „Zažívám trochu jiné pocity, ale jsou také příjemné,“
říká bývalý pátý hráč světového žebříčku ATP.
Ladislav Valný
Jak velký je rozdíl sedět na
lavičce a sledovat své svěřence na kurtu?
„Rozdíl to je. Na jednu stranu jsem
klidný. Hráčům věřím a vím, že pro
úspěch udělají to, co je v jejich silách.
Na druhou stanu jsem přece jen trošku nervózní. Nemůžu dění na kurtu
ovlivnit. Ale celkově to jsou příjemné
pocity.“
Jaké vám vlastně vyplývají
povinnosti z funkce jednoho
z kapitánů?
„Výsledky se dělají na kurtu. Snažím
se podílet na vytváření dobré atmosféry. Pohody v týmu. To je pro cel-

kový výsledek důležité. Chceme, aby
se naši hráči cítili dobře.“
Vzpomenete si někdy na vaše
poslední utkání v extralize?
„Bylo to vlastně vynucené vystoupení. Prakticky už po ukončení kariéry.
Měli jsme pár zraněných hráčů, a
proto jsem byl povolaný do čtyřhry.
S Lukášem Dlouhým jsme prohráli s párem Jebavý, Mertl. Titul jsme
ale získali a měl jsem z toho velkou
radost.“
Týmové soutěže jste hrál
vždy rád. Nechybí vám, že už
nejste přímo na kurtu?
„Vždy mě bavilo reprezentovat v
Davis Cupu nebo hrát extraligu smíšených družstev. Byla to čest a sou-

časně i zábava. Pokaždé jsme si to
pořádně užili. Ale to už je minulost.
Hráče povedete za obhajobou
titulu společně s Jaroslavem
Navrátilem a Davidem Kotyzou.
Probírali jste už strategii, jak znovu
dosáhnout na vítězný pohár?
„Něco jsme už probrali. Stejně jako
v minulém roce se budeme radit po
každém odehraném zápase. Koho
nasadit do následujícího utkání, kdo
třeba dostane pauzu. To vše pochopitelně může ovlivnit momentální forma a třeba zdravotní stav. Soupisku
ale máme širokou, takže si se vším
určitě poradíme. Víme, že se od družstva očekává vítězství a chceme tento
náš úkol splnit.“
Máte již třeba představu, kolikrát nastoupí Tomáš Berdych?
„To jsou věci, o kterých se budeme
bavit. Chceme se v každém případě
snažit, aby se na kurtu představili
hráči z Prostějova, ale také zahraniční
tenisté, kteří celé extralize dodávají
patřičný lesk.“

Bonver Tenisová extraliga 2013
Prostějov:
16.12. Sparta - Prostějov
17.12. Sparta - vítěz skupiny Liberecc
18.12. Prostějov - vítěz skupiny Liberec
rec

Finále (Prostějov):
19.12. vítěz skupiny Prostějov
- vítěz skupiny Přerov

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

Milovice:
16.12. Utkání o 9. místo

Prostějov/lv - Také v letošním roce
bude posilou prostějovského TK
Agrofert Agnieszka Radwaňská,
aktuálně pátá hráčka světového
žebříčku. Do Prostějova dorazí coby
čerstvá držitelka dvou ocenění. V hlasování fanoušků, které pořádá WTA,
vyhrála v kategorii nejoblíbenější
hráčka na okruhu. Tuto anketu
vyhrála potřetí v řadě. Premiérově
uspěla také v kategorii úder roku, kde
příznivci ocenili její zásah na síti při
březnovém utkání v Miami proti Nizozemce Flipkensové.
„Budu se snažit, abych takových úderů
zahrála v příštím roce co nejvíce,“ směje
se Radwaňská. Hlasující fanoušci ocenili
INZERCE

především pohotovou reakci. Radwaňská
po servisu rychle přešla na síť, její
soupeřka dostala míč na druhou stranu
kurtu s pomocí pásky. Na změnu směru
míčku polská tenistka zareagovala ukázkovou piruetou a v záklonu našla volné
místo na polovině dvorce své soupeřky.
„Docela se mi líbilo, že u mého úderu byl
poprvé přívlastek nejlepší,“ komentovala
hlasování fanoušků tenisová hvězda.
Radwaňská má za sebou úspěšnou sezonu. Na začátku roku vyhrála turnaje v
Auclandu a Sydeny, k tomu přidala triumf v Soulu. Dobrých výsledků dosáhla
také na grandslamech. V Austrálii prošla
do čtvrtfinále, stejného výsledku dosáhla
také na French Open. Ve Wimbledonu

se její cesta zastavila až v semifinále.
Grandslamové starty zakončila postupem do osmifinále US Open.
„Byl to dobrý rok. V tom příštím se budu
snažit ještě více vylepšit své žebříčkové
postavení. Alespoň o jedno místo. Bude
to hodně těžké, ale rozhodně se o to
pokusím,“ plánuje Radwaňská.
Start na tenisové extralize bude pro
polskou hráčku dobrou přípravou na
další sezonu, kterou společně s Jerzym
Janowiczem odstartuje na Hopmanově
poháru v australském Perthu. Na dvojici Petra Kvitová, Radek Štěpánek ale
polský pár ve skupině nenarazí. Jejich
soupeři budou dvojice z Kanady, Itálie
a Austrálie.

Fotbal Extra - 3. díl

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

Fotbalové ohlédnutí

Celkem šestnáct fotbalových víkendů včetně
několika vložených střed se podařilo téměř bez
komplikací odehrát, hráči, trenéři, funkcionáři i diváci tak mají před sebou 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.
Nastal tak čas na podrobnější analýzu
a rekapitulaci toho, co se v uplynulých týdnech na
trávnících od třetí ligy dospělých a až po nejnižší okresní fotbalové soutěže událo. Po úvodním
ohlédnutí za mužskými i mládežnickými soutěžemi, hodnocení podzimu kosteleckých fotbalistek
a vložené příloze věnované 1.SK Prostějov nyní
dostává prostor úspěšný divizní nováček z Určic.
Jako první dostali slovo předseda klubu a trenér,
v posledním letošním vydání dojde na odcházející
hvězdu Ivo Zbožínka a kanonýra Tomáše Lose.
V následujících číslech 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
PODZIMNÍ TABULKY DIVIZE

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

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

V
10
8
8
7
6
7
6
7
6
6
5

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

P
5
3
5
4
4
6
5
7
6
6
6

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

B
31
29
27
26
24
24
23
23
22
22
20

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

12. Lokomotiva Petrovice

16

4

6

6

23:21

18

(-6)

13. FK SAN-JV Šumperk

16

4

6

6

18:28

18

(-6)

14. FC Elseremo Brumov

16

4

5

7

18:31

17

(-7)

15. TJ Valašské Meziříčí
16. FC Viktoria Otrokovice

16
16

4
2

2
6

10
8

24:33
23:27

14
12

(-10)
(-12)

19
19
18
17
17
17
16
13
13
10
10
9
9
8
8
8

TABULKA VENKU:
1. Mohelnice
8 4 2 2 13:9
2. Havířov
8 4 1 3 10:12
3. Přerov
8 3 3 2 11:10
4. Slavičín
8 2 4 2 9:7
5. Petrovice
8 3 1 4 14:14
6. Karviná „B“
8 3 1 4 11:12
7. Dolní Benešov 8 3 0 5 10:14
8. Určice
8 2 3 3 7:11
9. Šumperk
8 2 3 3 7:16
10. Lískovec
8 1 5 2 15:16
11. Opava „B“
8 2 2 4 10:20
12. Nový Jičín
8 2 1 5 6:14
13. Brumov
8 2 1 5 6:18
14. Hranice
8 1 2 5 6:13
15. Otrokovice
8 0 4 4 5:13
16. Valašské Meziříčí8 1 1 6 9:19

TABULKA DOMA:
1. Slavičín
8 6 1 1 15:7
2. Opava „B“
8 6 1 1 16:5
3. Havířov
8 6 0 2 18:13
4. Určice
8 5 2 1 14:5
5. Hranice
8 5 2 1 12:5
6. Nový Jičín
8 5 2 1 16:9
7. Lískovec
8 5 1 2 17:7
8. Dolní Benešov 8 3 4 1 19:10
9. Karviná „B“
8 4 1 3 11:10
10. Valašské Meziříčí 8 3 1 4 15:14
11. Brumov
8 2 4 2 12:13
12. Mohelnice
8 2 3 3 8:7
13. Šumperk
8 2 3 3 11:12
14. Petrovice
8 1 5 2 9:7
15. Přerov
8 2 2 4 7:11
16. Otrokovice
8 2 2 4 18:14

608 706 148

sport @ vecernikpv.cz
sport@

URČICKÝ SEN POKRAČUJE I V DIVIZI

Ročníkem 2012/2013 Krajského přeboru Olomouckého
kraje prolétl tým Evžena Kučery
stejně hladce a s podobným
náskokem, jakým Usain Bolt
zvládá finálové souboje na sto
i dvě stě metrů, a ve velkém
stylu vstoupili fotbalisté TJ Sokol Určice i do premiérového
ročníku v moravskoslezské divizi. Z prvních tří duelů vytěžili
sedm bodů a dařilo se jim i dál,
výsledkem je tak hned sedm
výher, pět remíz a jen čtyři
porážky.
V nejvyšší krajské soutěži se
Určicím dařilo držet sedmnáctizápasovou sérii bez porážky
a vyneslo jim to nakonec
nedostižný náskok na čele.
O patro výše se sice k takovému číslu nepřiblížili, úvodních
osm zápasů ale znamenalo
hned tři výhry, čtyři remízy
a jediný bezbodový zápas na
půdě Opavy „B“.
Základem byla kvalitně odváděná defenzivní činnost, k níž
se i díky tomuto úsilí občas
přidalo rovněž štěstí. Průměr
jedné obdržené branky na zápas je toho jasným dokladem, nepatrně lépe je na tom

pouze druhý Slavičín. O toto
číslo se zasloužilo hned šest
uhraných nul a dalších šest
střetnutí, v nichž Určičtí inkasovali jen jedinkrát. Horší už
je to směrem dopředu, hlavními kanonýry jsou čtyřgóloví
záložníci Svozil s Vaňkem.
Mužstvo se dokázalo velice
dobře vypořádat s několika letními změnami, atmosféře v týmu
mohly kromě dosahovaných
výsledků pomoci i další dvě
skutečnosti. Zaprvé se od léta
může i v divizi hned pětkrát
střídat a šanci tak může dostat až šestnáct hráčů, zadruhé
pokračoval úspěšný trenér a na
veteránském futsalovém poli
okresní kanonýr v pravidelných
obměnách sestavy.
Ani jednu minutu tak na hřišti
nechyběli pouze stopeři Zbožínek
se Skopalíkem, do plného počtu
utkání dále naskočili ještě Aleš
Rus a Petr Matoušek, pouze jednou scházeli Tomáš Los a Dominik Bokůvka. V bráně dostali
naprosto stejný prostor Dragon
s Nejezchlebem a oba vychytali
alespoň dvě čistá konta, velká
variabilita panovala rovněž v záloze.

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
11 – Filip Racko (Havířov), 9 – Filip Labuda (Dolní Benešov), 7 – Martin Kovařík (Lískovec), Martin Výmola (Valašské Meziříčí), 6 – Tomáš
Gebauer (Opava „B“), Petr Švach (Slavičín), Martin Repa (Nový Jičín),
Lukáš Zaoral (Přerov), Richard Husovský (Dolní Benešov), Zdeněk
Horák (Valašské Meziříčí).

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
11 – Ján Moravčík (Nový Jičín), 10 – David Rybařík (Nový Jičín), 9 –
Dominik Plšek (Slavičín), 8 – Ondřej Adamík (Dolní Benešov), 7 – Tomáš Hrdlovič (Valašské Meziříčí), Petr Škuta (Petrovice), Lukáš Kubiena
(Karviná „B“), Adam Kušner (Hranice), Jakub Rozsíval (Dolní Benešov),
6 – Patrik Hochman (Určice), Bronislav Mlynář (Šumperk), Filip Macek
(Slavičín), Martin Kempný (Petrovice), Michal Juchelka (Dolní Benešov)

Hráči s červenými kartami:
1 – Radim Vaněk (Určice), Ondřej Školník (Brumov), Richard Husovský
(Dolní Benešov), Jozef Roman (Karviná „B“), Jiří Lokša (Nový Jičín), Matěj Žídek (Opava „B“), David Hrabal, Robin Přikryl, Martin Schlehr (všichni Přerov), Martin Macek (Šumperk), Tomáš Hrdlovič (Valašské Meziříčí)

Sumář podzimní části
sezony 2013 - 2014
pohled do divizních Určic

www.vecernikpv.cz

Určice – S uplynulou půlsezonou Určic panuje spokojenost
nejen na straně hráčů a realizačního týmu, ale i vedení tamější kopané. Na funkcionáře
sice čekaly nové povinnosti
a úkol sehnat více finančních
prostředků, díky pomoci obce,
okolních obecních úřadů a dalších sponzorů se ale vše podařilo. Předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Určice Květoslav
Petružela se tak mohl ohlížet
dozadu s pozitivními pocity.
„Měli jsme z toho velké obavy, podařilo se ale stmelit velice dobrý kolektiv, za což bych
chtěl poděkovat panu Kučerovi.
Dokázal tady vytvořit super partu,“ vyzdvihl šéf klubu.
O to více starostí nastane nyní při
snaze o udržení party pohromadě, ne všichni totiž zůstanou i pro
jarní část. „Měli jsme předběžné
jednání, kteří hráči nám odejdou a kteří přijdou. Do Vánoc
by měla být páteř hotová, jedná
se o tři hráče na odchod a čtyři
na příchod. Otázkou ale je, jestli
všichni hráči, které my chceme,
přistoupí na naše podmínky,“
podotkl s tím, že se Určicím
z vlastní iniciativy hlásí spousta
fotbalistů, ti ale často mají neakceptovatelné požadavky.
Jistotou je tak zatím jen odchod
Ivo Zbožínka. „Chtěl bych mu
ale hodně poděkovat. Pomohl
kolektivu a nechceme mu bránit. Jeho výkonnost je ještě
taková, že na Rakousko má
a přeju mu hodně štěstí, protože určické kopané opravdu pomohl a slíbil, že ještě bude pomáhat,“ šestatřicetiletý obránce
udělal na Petruželu velký dojem.

Druhým jménem, které je pravděpodobně na cestě z Určic, je
další kmenový hráč „eskáčka“
Aleš Rus, tomu se totiž podzim
nadmíru vydařil. „Asi půjde do
1.SK na zkoušku, ale někoho
by nám za něj dali výměnou.
Je to ještě v jednání, věřím ale,
že to dopadne jak pro 1.SK, tak
pro nás velice dobře,“ zůstává
předseda divizního nováčka
optimistou. „Spolupráce regionu musí být, výběr hráčů není
a mladí teprve dorůstají. Možná
během pěti let to bude dobré,
bez 'eskáčka' by se ale neobešly
Určice, Kralice a v budoucnu
možná ani Klenovice,“ doplnil.

Přijít může i bývalý
juniorský reprezentant
Mezi odchody se možná ještě
objeví jedno jméno, rozhodně
ale nepůjde o brankáře, u nich je
situace vyřešena. Stanislav Dragon a Miroslav Nejezchleb zůstávají. Na straně příchodů naopak zatím až tolik jasno není.
„Jednáme o dvou dobrých útočnících, kteří jsou gólově velice
disponovaní. Mají zkušenosti
z vyšších soutěží a z osmdesáti
procent jsme domluveni,“ prozradil Petružela, podle nějž by
se posilou mohl stát i hráč olomoucké Sigmy, jenž nastupoval
za juniorskou reprezentaci.
Určický tým ale není jen o cizích hráčích, vyrůstá v něm
i několik odchovanců. „Máme
jednoho výborného fotbalistu, počkáme si ale dva tři roky,
než něco většího vykrystalizuje.
Kluci se musí trochu otrkat, ale
říkám, že pokud tito chlapci budou mít zájem a budou poctivě

Evžen Kučera: „Je potřeba kádr doplnit o jednoho zabijáka“
Trenér Určic mohl rovnoměrně točit sestavou, uvítal by ale velkou posilu do útoku

Určice – Poprvé za svou poměrně krátkou trenérskou kariéru si Evžen Kučera vyzkoušel divizní
angažmá a stejně jako hráči uspěl. S podzimem
v Určicích mohl být navýsost spokojen a šestnáct
odehraných kol mu udělalo velkou radost, o to
problematičtější ale bude možná nyní udržet kádr
pohromadě. „Šlo to dobře, až moc dobře. Čekali
jsme větší problémy, protože čas není v létě moc
velký, ale příprava se nám podařila vcelku slušně
a hlavně partie kluků si sedla, to bylo to nejdůležitější.
Děkuji klukům, že mi připravili tak krásné fotbalové
okamžiky a doufejme, že to bude takto pokračovat
i dál,“ ohlížel se spokojeně za premiérou Sokola
Určice ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži.
Největší zbraň. Určice se po celý podzim mohly spolehnout na pevnou obranu v čele s oběma gólmany.
Foto: Jiří Možný
Ani jednomu z hráčů v modrobílých, nebo žlutých dresech
nechybělo nasazení a chuť do
hry, nováčkovské nadšení se
projevovalo i v hledišti. Popularita určického celku vedla
k tomu, že na jeho domácí zápasy si nacházelo cestu snad
i více diváků než na třetiligový
výběr 1.SK Prostějov.

V návštěvě je podporovala
nejen předváděná hra, ale i výsledky. Vždyť doma Určice
na podzim pětkrát vyhrály,
dvakrát remizovaly a až na
závěr s Přerovem 0:1 prohrály.
Pro jarní část se ale kolektiv
musí vyrovnat s dalšími změnami. Úkolem nebude pouze
najít skutečného kanonýra, ale

také zacelit mezery v obraně,
které vznikly odchody Ivoše
Zbožínka a pravděpodobně
i Aleše Ruse. Zda se to Filipu
Studenému či jiným hráčům
podaří, to se všichni příznivci
TJ Sokol Určice dozví od
neděle 23. března 2014 každý
následující víkend až do poloviny června.

předseda klubu Květoslav Petružela
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a další...

Fotbalisté Určic potvrdili postavení druhého nejlepšího klubu v regionu a jako divizní nováček mají za sebou velmi úspěšný podzim

„Vypadá to jako v pohádce,“ těší se z podzimu
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. prosince 2013

trénovat, tak budou hrát divizi
a někdo si jich všimne,“ podotýká Květoslav Petružela.
Díky postupu a úspěšnému
vystoupení v divizi se může
TJ Sokol Určice při skládání
rozpočtu spolehnout na stabilní
partnery, přibylo k nim i několik nových. „Snad ještě přibydou další, když se nám tak daří.
Obzvláště chci poděkovat všem
našim fanouškům, kteří k nám
jezdí z Prostějova i ostatních
obcí. Poděkování patří i okolním obcím, které nám také přispěly. Přejeme jim hodně zdraví a těšíme se na jejich krásné
návštěvy,“ váží si podpory.
Hlavním úkolem je nyní podle
Petružely přesto sehnat finance
na další půlrok, divize je totiž
oproti kraji o poznání nákladnější. „Projevuje se to na dopravě, navíc se častěji trénuje
a musíme hráčům platit cesťáky.
Strašně bych chtěl poděkovat
obecnímu úřadu Určice i okolSpokojený šéf. Podzimní část udělala Květoslavu Petruželovi velkou
ním obcím a sponzorům, kteří
radost, nyní se pracuje na tom, aby se podařilo i jaro. Foto: Jiří Možný
nemalým dílem přispívají na
to, aby něco tak pěkného bylo,“
Prostějov, a trenérům se podaři- vyvinula jinak a máme šestadvazmínil.
lo vytvořit kolektiv. 'B'-mužstvo cet bodů. Soutěž je ale vyrovnaCílem je sezonu důstojně potřebujeme, aby se v okresním ná a nemá vyloženého favorita,“
přeboru udrželo, přestože bude vypozoroval předseda Určic.
dohrát, pak se uvidí
možná reorganizace soutěže,“ Na jaře si tak přeje zůstat uproRadost mu dělají také ostatní poznamenal.
střed tabulky a sezonu důstojdružstva, určická kopaná totiž Přechod z kraje do divize zna- ně dohrát. „Pak se uvidí, jaké
neznamená jen divizní „A“-tým, menal větší povinnosti na za- budou další finanční možnosti.
ale i dorostenci, aktuálně třetí bezpečení pořadatelské služby Otevřeně říkám, že táhnout div krajském přeboru, dva žákov- i nutnost každý zápas natáčet, vizi není jednoduché. Vypadá
ské výběry a přípravka v okrese. stejně tak i soupeři museli po- to jako v pohádce, ale pohádka
„Velkou radost mi dělají pří- znat, s kým mají tu čest. „První má buď krásný, nebo smutný
pravky, žáci i dorostenci. Když zápas doma s Karvinou byl sou- příběh. Kdyby se nám podařilo
budeme chtít jít dál, na tomto peř velice rozčarovaný a jejich to, co my si myslíme, byla by
základě musíme stavět. Nemá- vedoucí mi říkal, že s takovou s krásným koncem,“ věří fotbame zase až tolik lidí, vypomáhá- hrou neuspějeme a budeme do- lový předseda v naplnění oddíme si ale s Čechovicemi i 1.SK stávat pět šest gólů. Situace se ale lových představ.
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Jiří Možný
Nebojujete o záchranu,
jak jste se obával, ale patříte k tomu nejlepšímu. Kde
spatřujete hlavní body, že se tolik dařilo?
„Tím nejdůležitějším je, že si kluci
sedli. Příprava probíhala v pořádku
a některé zápasy, ač jsme nebyli
lepší, tak jsme vyhráli. Viz první
zápas s Karvinou, kde bychom
v případě porážky nemohli říct nic,
protože Karviná nás přehrávala.
Tam jsme si začali uvědomovat,
co znamená mistrovské utkání
v divizi. Díky výhrám sebevědomí
kluků narůstalo a narůstalo a bylo
to podpořeno samozřejmě i kvalitou hráčů, co k nám přišli a mužstvo zkvalitnili.“
Kdybyste měl porovnat
krajský přebor a divizi,
v čem to bylo stejné a v čem jiné?
„Je tam rapidní rozdíl mezi prací
v oddílu. Nechci říkat, že krajský
přebor je něco nízkého, ale zázemí
a vše kolem je úplně jinde. Mezi
každou soutěží je mezera, ale mezi
krajem a divizí je obrovská. Naše
vedení a obec pro to musely během krátké doby udělat maximum
jak po stránce hřiště, tak po stránce
zabezpečení a za pochodu jsme to
zlepšili. To je jedna věc a druhá je
ve hře. Dá se nahnat fyzička, ale
kvalita hry je úplně jinde. Do kraje
je to kopaná, poté už fotbal.“
Spatřoval jste pokroky
i u vlastních hráčů?
„Samozřejmě. Všichni se zlepšují
a rozdíl musí být vidět. Od doby,
co mužstvo začali v krajském přeboru stavět pánové Jareš, Kovář
a Pitron, tak se vyvíjelo. Když jsem
přišel já, tak jsme skončili sedmí,
druzí a první. Kvalita hry šla nahoru, dařilo se to průběžně doplňovat
a mužstvo někam spělo. V poslední sezoně krajským přeborem až
na několik výjimek proběhlo, bylo
na tom velmi dobře. Ale znovu
podotýkám, kluci rostou. Ať je to
Patrik Hochman, David Javořík,
který nikdy velký fotbal nehrál.
Kluci se prostě zlepšují a mají na
to, aby se ještě dál zlepšovali.“
Dařilo se vám zvládat vyrovnané zápasy a třeba i
na jednu branku jste vyhrávali.
Z čeho to vyplývalo?
„Musíme zaprvé říct a přiznat si to,
že jsme měli hodně štěstí. Ono to
k tomu možná patří, když je mužstvo připraveno. V některých zápasech hrálo velkou úlohu, soutěž je
totiž nesmírně vyrovnaná. Od druhého do posledního místa je totiž
rozdíl snad sedmi bodů. Stačí dvakrát prohrát, oni dvakrát vyhrají

a jste v sestupovém pásmu. Zápasy takové byly, i třeba s posledními
Otrokovicemi jsme mohli v půlce
prohrávat 0:4. Neprohrávali jsme
a pak jsme dali gól na 1:0. Štěstí tam bylo, ale kluci mu vždy šli
naproti.“
Jak jsou na tom tedy hráči z hlediska psychické
vyspělosti a schopnosti zvládat
obtížné situace?
„Díky tomu, že se tyto zápasy většinou zlomily v náš prospěch, tak
sebevědomí roste a pak můžete
prohrávat 1:0 i 2:0 a někde v hlavách kluků je zakořeněno, že jsou
schopni to zlomit. Také byly vidět
rozdílné zápasy, že třeba první poločas vypadala hra relativně horší,
ale druhá půlka už byla někde jinde.
Něco jiného ovšem je, kdyby byli
v útlumu.“
Podle statistik máte druhou nejlepší obranu, jaký
k tomu vedl recept?
„Vyloženě betonářsky nehrajeme, ale je to naše priorita a chtěli
jsme to v této fázi na tomto stavět. Věděli jsme, že mužstva
budou velmi kvalitní a za měsíc dva se toho během přípravy
nedá moc zvládnout. Chtěli jsme
tedy hrát se zajištěnou defenzivní činností, ale napadat a chodit
do rychlých protiútoků. Nehledě
k tomu, že máme sice kvalitní útočníky, nejsou to ale zabijáci. Cílem
tedy bylo hrát do otevřené obrany,
abychom měli víc času. Ve většině
zápasů se nám to podařilo, byly ale
i zápasy, kdy jsme soupeře do hodně gólovek pustili a jednou jsme
prohráli 4:1.“
V opačném směru se vymyká vaše výhra 4:0 nad
Havířovem...
„To byla souhra všeho. Zaprvé nás
Havířov podcenil a nevešel do zápasu s největším nasazením. Nám
se před tím podařil zápas s Karvinou a sehráli jsme výborný duel
v Mohelnici a zpočátku měli
soupeři v podvědomí, že jsme
nováček. Postupem času se to
změnilo, protože zjistili, co jsme
schopni hrát, a připravili se už na
nás připravit. Do té doby jsme pro
ně byli dost velká neznámá a zápas
s Havířovem nám vyšel po všech
stránkách. Co jsme si vytvořili gólovku, to byl gól, zápas jsme zvládli velmi kvalitně.“
Podařilo se tedy nahradit
hráče, kteří v létě kádr
opustili?
„Kraj i divize jsou jiná soutěž. Někteří hráči skončili kvůli zaměstnání, jiní kvůli školním povinnostem.
Toto byly hlavní důvody, jinak by
pokračovali a chtěli by si to zkusit.

Posily, co přišly, byly stejně kvalitní nebo i kvalitnější. Výsledky
zatím hovoří za vše. V této soutěži
jsou potřeba kvalitní hráči, takže
jich na hostování bude víc, protože oddíl nemá na to, aby je koupil.
Prioritou je tu kluky udržet, i když
vím, že některé už neudržím. Hodně nám pomáhá 'eskáčko' a doufám, že nám pomůže i dál.“
Co podle vás udělá s týmem dlouhá zimní pauza?
„Nemusí udělat nic a může udělat
hodně. Naším největším úkolem
je nyní snažit se mužstvo udržet
pohromadě s pokud možno co
nejméně změnami. Když nějaké
přijdou, tak se je musíme snažit
kvalitně doplnit. Jsem tu čtyři
roky a za tu dobu měl fotbal až
na začátek poslední půl sezony
v kraji jen samé plusy. Říká se,
j musí,, douže jjednou útlum ppřijít
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Dominik BOKŮVKA
Patrik HOCHMAN
Petr MATOUŠEK
David PEKAŘ
Martin SVOZIL
Radim VANĚK
Tomáš ZAPLETAL

hlavní trenér určického Sokola EVŽEN KUČERA
o zvládání vyrovnaných zápasů
Dělala vám podobnou radost i záloha?
„Podařilo se nám ji dobře poskládat, ať hrajeme na čtyři, nebo
na pět záložníků. Ať je to Patrik
Hochman, Pekař, u něho trvalo
trochu déle, než se do zápasů
zapojil, ale jeho tréninková
morálka je vynikající, ani na jednom tréninku nechyběl. Taky
se to promítlo a poslední zápas
s Karvinou odehrál velmi kvalitní.
Martin Svozil má i na vyšší soutěž,
výborně doplnil dvojku VaněkMatoušek. Matoušek nám půl
roku v kraji chyběl, a kdyby byl,
vypadalo by to jinak. To jsou kluci,
kteří odvedou neskutečné penzum
práce. Dále Dominik Bokůvka
i Tomáš Zapletal, jenž přišel
z Hněvotína. Všichni jsou velmi
kvalitní a někdy záložní řadu tak
přehrávali, že soupeř nedokázal
nic udělat.“
Jak si vedl útok bez Petra
Vodáka?
„Bylo to pro mě tehdy velké
zklamání, že Petr jako určický
odchovanec nepokračoval dál,
ale bylo to jeho rozhodnutí.
Každý hráč je nahraditelný, je
ale pravda, že kdybychom měli
hráče takových kvalit, tak jsme
měli o pět šest bodů víc. Nechci
ale říct, že bychom měli problémy v útočné fázi. Petr Haluza
přišel z Čechovic a je to bojovník,
neskutečné, kam strčí nohu, hlavu,
až někdy na úkor toho, že neodehraje všechny zápasy. Přechod
z I.A do divize je velký, ale
zhostil se toho dobře a když
vydrží, bude pokračovat i dál.
U Tomáše Losa kvality jsou.
Víťa Kopečný se také zapojil,
máme i odchovance Určic Petra
Halouzku. Přece jen ale s útočnou fází nemůžu být tak spokojen.
Není to však jen o útočnících.“
Co z toho plyne pro zimní
přípravu?
„Je potřeba kádr doplnit aspoň
o jednoho zabijáka, který gólů
dá hodně. Tam máme trošku
rezervu. Sem tam jsme sice hráli
jen na jednoho, ale doma na dva

a gólovky měli. Bude to jedna
z priorit, posílit o útočníka takových kvalit, jaké měl Peťa
Vodák, který dá z ničeho gól.
Teď se ale zdá, že se budu muset
dívat i po hráčích na jiné posty.“
Cílem pro jaro je stále pouze záchrana?
„To je to nejdůležitější a prioritou
je stále nehrát o záchranu, aby
byl v mančaftu klid, a v pohodě
jsme si odtrénovali a bavili se
fotbalem. Jsme nováček a útlum
může přijít. Doufám, že přijde co
nejpozději, aby konec sezony byl
v klidu, může se to ale stát. Teď už
se soupeři na nás připraví a bude
to těžké. Vědí, jakou máme obranu, jaké máme hráče. Důležité
bude chytnout začátek. Když se
nám podaří první čtyři, pět kol
neprohrát, tak by problémy se záchranou být nemusely.“
Kdy začnete s přípravou
na jaro?
„Sezona je dlouhá, skončili
jsme až teď na konci listopadu. Jsem zastáncem toho, že
je zbytečné začít hned 1. nebo
2. ledna. Začínáme ve druhé
polovině ledna, i to je na můj
vkus brzy, minule jsme začínali
ještě o týden později a kvůli
počasí jsme stejně začali soutěž
o tři týdny později. To se klidně
může stát i v divizi. Do té
doby nemá nikdo individuální
plán, ale hráči sami vědí, že
20. ledna nezačneme v rukavičkách, ale prvních čtrnáct dní
je fyzicky velice náročných.
Všichni však hrávají sálovku a
většinou navíc mají natrénováno.“
Dojde opět i na společné
soustředění?
„Všechno je o penězích.
Nejhorší varianta je v domácích
podmínkách, ale může se to
klidně stát. Nechci říct, že se nám
to neosvědčilo, ale divize je nějaká soutěž. S trénováním začneme čtyřikrát týdně, dvakrát venku, jednou posilovna a jednou
tělocvična. Zápasů máme v plánu pět nebo šest.“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 760 Kč

TJ Sokol Určice – hráčské statistiky
za podzimní část 2013

Michal JÁN 13
David JAVOŘÍK
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Ivo ZBOŽÍNEK

„Díky tomu, že se tyto zápasy většinou zlomily v náš prospěch,
tak sebevědomí roste a pak můžete prohrávat 1:0 i 2:0 a někde
v hlavách kluků je zakořeněno, že jsou schopni to zlomit.“

fejme, že teď ještě nepřijde. Budeme se snažit, aby kluci zůstali
v optimální pohodě a byli připraveni fotbal odehrát. Kdyby na nás
totiž nějaký velký útlum přišel,
mohlo by se klidně stát, že bychom
opravdu hráli o záchranu. I když
jsme čtvrtí a je to krásný výsledek,
tak stačí v této soutěži dva zápasy
prohrát a mohou být velké problémy. Pak psychika může jít dolů
a bude zle.“
Během podzimu jste sestavu dost točil, bylo to znát
na atmosféře v mužstvu?
„Díky výsledkům se sestava dala
motat. To má jednu hroznou výhodu, že všech šestnáct hráčů
je ve hře a po sezoně mi všech
osmnáct včetně brankařů řeklo,
že tu chtějí zůstat. To pro mě bylo
nejpodstatnější. Z toho důvodu
se ta sestava motala. Je pravda,
že kdybychom měli záchranářské problémy, tak by se ustálila
základní jedenáctka, ale ať tam
hrál, kdo tam hrál, každý si vždy
odehrál svoje a kupodivu až na
jeden dva zápasy vždy nastoupili
ti nejlepší. Pak byl velký problém
některé zase posadit na lavičku.
Kluci mají chuť dál pracovat, po
této stránce je to dobré.“
Jak si vedly jednotlivé
řady?
„U brankářů je to bezkonkurenční,
oba dva jsou na divizní soutěž
nesmírně kvalitní. Jeden má lepší
vybíhání, druhý hru s balonem,
ale každý z mančaftů mi muže
oba brankáře závidět. V obranné
řadě nemám co vytknout ani jednomu, ať je to Javořík, Ján, Aleš
Rus. Ten se velice dobře zapojil
do soutěže, na můj vkus až moc
dobře, protože o něj s největší
pravděpodobností přijdeme. Co
říct na oba stopery? Na divizní
soutěž jsou až moc luxusní, jsou
velmi dobří nejen při zápase, ale i
na trénincích. Prakticky mi dělali
asistenty a některé tréninky vedli
i oni, aby se kluci naučili něco jiného než to, co mají zažitého ode
mě. Obranná řada tak byla gró
mančaftu.

PODZIMNÍ TABULKY MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ

Platí pouze
18. a 19. prosince

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

POŘÁD JEŠTĚ UŠETŘÍTE...
více ve vánoční příloze
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REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Evžen KUČERA
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL

Petr HALOUZKA
Petr HALUZA
Vít KOPEČNÝ 11
Tomáš LOS
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Poznámka:

Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut,
vstřelených branek (u brankářů vychytaných nul), žlutých

a červených karet

PŘEHLED TRESTŮ JEDNOTLIVÝCH KLUBŮ MSFL
Brůmov
Dolní Benešov
Havířov
Hranice
Karviná „B“
Lískovec
Mohelnice
Nový Jičín
Opava „B“
Otrokovice
Petrovice
Přerov
Slavičín
Šumperk
Určice
Valašské Meziříčí
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Divizního nováčka by mohl

posílit hráč Sigmy Filip Studený
„Registruji zájem z Prostějova
i Určic, zatím ale nevím, co
bude. V Sigmě mám smlouvu do roku 2015 a záleží,
kam mě budou chtít pustit.
V Prostějově je konkurence
velká a chtěl bych hrát víc, než
jsem hrál dosud,“ sdělil samotný hráč.
Zájem o něj potvrdil sekretář
Určic Petr Kouřil, podotkl však,
že je to pouze jedna z variant. „Vše je v jednání a nic není
vyřízeno. Trenér si vyhlédl určité
typy a je to potenciální posila.
Napřed si ale musí 1.SK Prostějov
dořešit kádr,“ poznamenal.

Služeb talentovaného mladíka by se
ale nerad vzdával i generální sportovní manažer „eskáčka“ František
Jura, jenž věří, že se dohodne se
Sigmou. „Kdybychom se nedohodli, což se také může stát, byla
by to škoda. Nezabalil to po pár zápasech a pracoval dál, má velkou
šanci hrát pravidelně,“ zmínil.
Jednou z variant podle něj je, že
by se devatenáctiletý hráč rozehrál v divizi, upozornil však, že
jím vedený výběr sehraje do jara
celkem devět přáteláků, takže
bude mít dost příležitostí, porvat
se o místo v sestavě pro Moravskoslezskou fotbalovou ligu už
nyní. „Až v polovině přípravy
někdy koncem února si řekneme,
jak kdo na tom je,“ doplnil.

TAKÉ LETOŠNÍ VÁNOCE
PROŽIJTE S...
WWW.VECERNIKPV.CZ
Prostějov nikdy nespí! sledujte, co je nového...

Lední hokej
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. prosince 2013

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC NOVÝ JIČÍN

2:0

Hokejisté Prostějova nadále hájí první příčku druholigové tabulky

2:0

Branky a nahrávky: 28. Stejskal (Venkrbec, Luňák), 31. Venkrbec (Stejskal), 48.
Luňák (Stejskal, Venkrbec), 50. Coufal (Kryl, Kořínek). Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0.
Diváků: 976.

Sestava lhK jestřábi

Ve středu se popral Kučera, o víkendu Jedlička i David Jurík

O. Kocián
Jedlička,
Kumstát
k 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, Kryl, Coufal

Sestava HC NovÝ JIČÍN:
Šrámek – Gebauer, Rejžek, Kacíř, Kabeláč, Pelikán, Lehečka, Cabák, Vašut, Sprušil, Putmiorz, Macháček, Horák, Dusík, Chvostek F.,
Hanák, Vnenk, Zedník, Chvostek M., Heža, Uhlár. Trenér: Aleš Flašar.
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HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:2

1:0

Branky a nahrávky: 51. Škutchan (Varga Mar.) – 8. Stejskal (Venkrbec, Luňák),
13. Antončík (Belay), 14. Coufal (Polák, Luňák), 25. Stejskal (Luňák, Polák), 31.
Belay (Antončík). Střely na branku: 24:30. Rozhodčí: Obadal – Wesley, Blaha.
Vyloučení: 6:7. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci:

Sestava HC Bobři Valašské Meziříčí:
J. Slovák I – Zábojník, Hartmann, Heča, Kvapil, Matušenko, Tomiga,
Kubáč, Martiník, Prycl, Kundera, Škutchan, D. Varga, Martin Varga, Miroslav Varga, Randýsek, J. Slovák II, Pavlas, Deutsch. Trenér: Jan Vavrečka.

Sestava lhK jestřábi

Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

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

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 27. KOLE
Tým

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

Ve středu i v sobotu se musel prostějovský výběr obejít bez beka
Marka Kaluži a dvacetiletého zadáka bude pravděpodobně postrádat až do konce sezony. „Už byl na
operaci s postranními vazy a ještě
ho čeká jedna operace s jinými
vazy. Osobně jsem střet neviděl,
prý se nejednalo o nic velkého,
bohužel to ale odneslo koleno,“
smiřoval se s dlouhodobou ztrátou jednoho ze svých hráčů Petr
Zachar. Pozitivní zprávou je pro
něj naopak návrat Erika Knesla
zpět do hry, připraven je také Jan
Kolibár.
V sobotu se na ledě neobjevil ani
Martin Kryl, v jeho případě za to
ale nemohou zdravotní problémy,

nýbrž školní povinnosti. „Martin
má zápočtový týden a musí se
učit, požádal nás tedy o více volna.
Místo něj tak nastoupil Marek Indra,“ vysvětlil Zachar.
Uplynulé dva duely také kromě
celkem deseti branek nabídly
spoustu vyloučení. A došlo i na
pěstní souboje. Ve středu si to
rozdali Frank Kučera s Dušanem
Pelikánsem a oba inkasovali dvě
plus dvě minuty, o tři dny později pak Robert Jedlička s Davidem
Juríkem a jejich dva soupeři v
dresu Valašského Meziříčí vyfasovali trest pět minut plus do konce
utkání.
„Soupeř vyskákal komplet na led,
ale kluci si to nenechali líbit a zapojila se do toho snad polovina
mužstva. Bylo správné, jak se k
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24. kolo: VHK Vsetín – SHK Hodonín 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Branky: 12. Ševčík
(Vrba F., Kubo), 48. Kývala (Podešva, Žák), 53. Vaněk (Kajaba, Mikšovský)
– 33. Špok (Kříž, Rybalkin). Diváci: 722 * HC Slezan Opava – HC Bobři
Valašské Meziříčí 9:0 (4:0, 1:0, 4:0). Branky: 5. Mosler (Wolf, Černý), 10.
Kysela (Herman), 11. Kysela (Polok, Tichý), 19. Měch (Černý, Wolf), 26.
Galvas (Tichý, Polok), 41. Černý (Měch, Wolf), 50. Vítek (Měch, Tichý), 50.
Chalupa (Herman, Pavelek), 58. Vítek. Diváci: 570 * LHK Jestřábi Prostějov
– HC Nový Jičín 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Branky: 28. Stejskal (Venkrbec, Luňák),
31. Venkrbec (Stejskal), 48. Luňák (Stejskal, Venkrbec), 50. Coufal (Kryl, Kořínek). Diváci: 976 * HC LVI Břeclav – HC ZUBR Přerov 4:5 (3:2, 0:2, 1:1).
Branky: 8. Haman (Dora, Kučera), 12. Průdek (Piskoř), 12. Haman (Průdek),
45. Bolfík – 4. Goiš (Sedlák), 14. Šťastný (Janota), 22. Ditrich (Vlček), 25. Haloda (Sedlák), 51. Haloda (Sedlák, Školoud). Diváci: 220 * HC RT TORAX
Poruba – VSK Technika Brno 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Branky: 36. Chaloupka
(Hruzík), 45. Haas (Zachar), 49. Zachar (Kilnar), 57. Kilnar (Zachar, Haas) – 48.
Zábranský (Brzobohatý). Diváci: 157 * HC Frýdek-Místek – HC Orlová 1:5
(0:2, 1:2, 0:1). Branky: 29. Prokop (Kolařík, Franek) – 2. Galgonek (Blatoň), 4.
Galgonek (Badžo, Blatoň), 34. Galgonek (Blatoň), 35. Diviš (Vydra), 53. Szajter
(Diviš). Diváci:Neuvedeno.
27. kolo: HC RT TORAX Poruba – HC Orlová 9:2 (3:1, 2:0, 4:1). Branky: 2. Chaloupka, 6. Seidler (Prokop), 13. Wolf (Zachar), 25. Vrána (Javín), 35.
Seidler (Haas), 42. Vrána (Wolf, Seidler), 44. Zachar (Haas, Kilnar), 50. Seidler
(Prokop, Zachar), 54. Chaloupka (Slavík) – 3. Pavliš (Plášek), 48. Blatoň (Hegegy). Diváci: 273 * SHK Hodonín – VSK Technika Brno 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).
Branky: 19. Charvát (Špok, Pokorný) – 12. Havíř (Benýšek), 19. Zábranský, 26.
Jurča (Štindl), 30. Brzobohatý (Fadrný). Diváci: 1058 * HC ZUBR Přerov –
VHK Vsetín 1:2 po s.n. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1). Branky: 26. Šťastný – 31. Kajaba
(Vaněk), rozh. náj. Vaněk. Diváci: 1338* HC Nový Jičín – HC LVI Břeclav
3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Branky: 1. Zedník (Kacíř), 9. Uhlár (Hanák, Kabeláč), 62.
Kabeláč (Hanák) – 22. Haman (Kovář), 49. Kovář (Piskoř, Kučera). Diváci: Neuvedeno * HC Bobři Valašské Meziříčí – LHK Jestřábi Prostějov 1:5 (0:3,
0:2, 1:0). Branky: 51. Škutchan (Varga Mar.) – 8. Stejskal (Venkrbec, Luňák),
13. Antončík (Belay), 14. Coufal (Polák, Luňák), 25. Stejskal (Luňák, Polák),
31. Belay (Antončík). Diváci: Neuvedeno* HC Slezan Opava – HC Frýdek-Místek 12:4 (5:0, 2:2, 5:2). Branky: 2. Svoboda (Vítek, Polok), 9. Chalupa
(Baďura), 10. Měch (Galvas), 15. Černý (Měch), 20. Wolf (Měch, Tichý), 24.
Měch (Černý), 37. Herman (Baďura, Chalupa), 42. Tichý (Polok), 43. Černý
(Měch), 49. Polok (Tichý), 54. Měch (Černý, Wolf), 59. Mosler – 25. Sluštík O.
(Kolařík, Čintala), 30. Ovšák, 49. Gajda (Vacula, Kopun), 52. Gogolka (Ovšák,
Gajda). Diváci: 523.
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Prostějov/jim

Kořínek, Knesl,
Švaříček, Veselý

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ



Díky druhému šestibodovému týdnu v řadě patří Jestřábům i týden před Vánoci první pozice ve
východní skupině druhé ligy. Tým Petra Zachara
a Martina Kužílka si dokázal poradit s dvěma týmy
z dolních pater tabulky a proti Novému Jičínu ani
Valašskému Meziříčí nezaváhal, v pozitivním světle
se vedle ofenzivy ukázala také obrana, když za sto
dvacet minut dovolila soupeři pouze jednou skórovat.

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

O. Kocián
Jedlička,
Kumstát,
k K
Malý Polák,

JESTŘÁBI SE NOVÉHO JIČÍNA ANI BOBRŮ NEZALEKLI
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107:60
104:75
95:77
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83:82
79:88
84:107
71:93
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75:107
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64
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49
46
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39
35
35
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28
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Kam příště....
28. kolo, středa 18. prosince, 18:00 hodin: HC Orlová - HC Slezan Opava,
LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek, HC Lvi Břeclav - HC Bobři
Valašské Meziříčí, VHK Vsetín - HC Nový Jičín (17:30), VSK Technika Brno
- HC ZUBR Přerov, HC RT TORAX Poruba - SHK Hodonín.
29. kolo, sobota 21. prosince, 17:00 hodin: HC ZUBR Přerov - HC RT
TORAX Poruba (20.12., 18:00), HC Slezan Opava - LHK Jestřábi Prostějov (20.12., 18:00), SHK Hodonín - HC Orlová, HC Nový Jičín - VSK
Technika Brno, HC Bobři Valašské Meziříčí - VHK Vsetín, HC Frýdek-Místek - HC Lvi Břeclav.

DO VAŠÍ SCHRÁNKY
více nalistujete ve vánoční příloze

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pořádek musí být. S Novým Jičínem ani Valašským Meziříčím nepřipustili Jestřábi výrazné komplikace a brali všech šest bodů.
Foto: Jiří Možný
tomu postavili,“ potěšilo kouče, že
si prostějovští hokejisté nenechali
líbit ostré zákroky domácích. „Po
polovině utkání se to řezalo, ale
snad se to obešlo bez zranění, nikdo z hráčů si nestěžoval,“ doplnil.
I přes zisk šesti bodů je stále souboj mezi Prostějovem a Porubou
na prvním místě nerozhodný,

odděluje je pouze rozdílné skóre.
„Poruba má nejlepší brankářskou
dvojici v soutěži, s průměrem dva
góly na zápas. Je to velká jistota
vzadu, což se projevuje i vepředu.
Potvrdili to již loni, takže to není
žádná náhoda, navíc mužstvo ještě
doplnili a posílili,“ okomentoval
zkušený trenér vyrovnaný stav.

V následujících dnech sehrají Jestřábi poslední dvě střetnutí v letošním kalendářním roce, pak bude
čas na krátký odpočinek.
„Těším se na zápasy. I proto, že po
nich budu moci být konečně doma
s rodinou,“ pousmál se trenér vedoucího mužstva druholigové tabulky Petr Zachar.

PŘEDVÁNOČNÍ HOKEJOVÁ SOUTĚŽ
VYHRAJTE S HOKEJOVÝMI JESTŘÁBY
A PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM
Prostějovský Večerník jakožto
hlavní mediální partner prostějovského hokeje pro vás ve spolupráci
s oddílem LHK Jestřábi Prostějov
připravil předvánoční soutěž o trojici lákavých cen. Soutěž sloužící
rovněž jako poděkování fanouškům za dosavadní podporu probíhá
od pondělí 16. do středy 18. prosince do 18.00 hodin a hlavní výhrou
je replika dresu, šála Jestřábů a roční předplatné Večerníku. Druhý vylosovaný získá šálu Večerníku a půlroční předplatné Večerníku, třetí
šťastlivec se může těšit na jestřábí
kšiltovku a kompletní hokejový servis díky čtvrtletnímu předplatnému
Prostějovského Večerníku.

Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí mít dobrý
odhad a znát správnou odpověď na níže položenou otázku,
zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak
jen čekat, zda-li se právě na
vás usměje štěstí při losování
z osudí...

Své odpovědi či tipy zasílejte
na e-mailovou adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „JESTŘÁBI“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo
582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do
sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v reSOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
dakci do STŘEDY 18. PROKOLIK BRANEK PADNE SINCE, 18.00 hodin. Trojici
VE STŘEDEČNÍM UTKÁNÍ výherců budeme telefonicky
28. KOLA DRUHÉ HOKEJO- kontaktovat hned na druhý
VÉ LIGY MEZI MUŽSTVY den, tj. ve čtvrtek 19. prosince.
LHK JESTŘÁBI PROSTĚ- Takže, nezapomeňte uvádět na
JOV A HC FRÝDEK-MÍSTEK. sebe nejlépe mobilní spojení...

Frýdek se oklepává z dvanácti inkasovaných branek

Prostějov/jim – Již dva dvouciferné příděly museli v letošní
sezoně strávit hokejisté Frýdku-Místku. Poprvé se tak stalo
na začátku října, kdy Slezané
prohráli v Prostějově 10:1,
podruhé o právě skončeném
víkendu, kdy schytali od
Opavy porážku 12:4. Nyní
se frýdeckomístečtí hráči
představí opět na Hané,
konkrétně se tak stane ve středu
18. prosince od 18 hodin.

Hostům patří v průběžné tabulce druhé ligy osmá příčka
s minimálním mankem na
šestý Přerov. Poslední příčku
zaručující účast ve vyřazovacích
bojích si zatím Frýdek-Místek
s přehledem drží, devátá Břeclav
má totiž šestibodové manko
a desátý Nový Jičín je o další
jeden bod zpět.
Tým ze Slezska má téměř
shodnou bilanci na domácím
i soupeřově ledě. Nutno podot-

knout, že domácí utkání hraje
v Porubě. Doma tak Frýdek
získal osmnáct bodů, venku
jen o bod méně. Stalo se tak po
tříbodových výhrách 8:2 v Orlové, 4:2 ve Vsetíně, 5:4 v Porubě
a 4:3 v Břeclavi a vítězství 6:5 na
nájezdy v Novém Jičíně.
Největší slabina Slezanů tkví
v defenzivě, o čemž svědčí
nejen dva již zmíněné debakly,
ale i výsledky 1:6 v Opavě, 2:6
s Hodonínem, 5:6 v Přerově.

Hned desetkrát pak toto mužstvo
dostalo v utkání aspoň pět
branek. Tuto hranici se v obou
případech podařilo překonat
prostějovským Jestřábům, kteří
po vysoké domácí výhře 10:1
uspěli i na Ostravsku. Díky
brankám ve druhé půlce zápasu
vyhráli 5:2.
O čtyřiaosmdesát nastřílených
branek se postarala zejména
trojice Jakub Mach, Petr Slovák
a Marek Ivan. První jmenovaný

byl dlouho nejlepším střelcem
týmu a aktuálně má na kontě
deset zásahů, druhý ještě
nedávno kraloval oddílové
produktivitě díky vyrovnané
bilanci tref a asistencí. Oba dva
už ale předstihl pětatřicetiletý
veterán, jenž se pomalu blíží
k hranici třiceti kanadských
bodů. Z obránců je nejpilnější
Milan Ovšák, jenž je aktuálně
nejlepším nahrávačem celého
mužstva.

Rok uzavřou Jestřábi v Opavě

Prostějov/jim – Dvoutýdenního zápasového volna si budou
moci od pátku 20. prosince či
od soboty 21. prosince 2013
do soboty 4. ledna 2014 užívat
druholigoví hokejisté. Jestřábi
Prostějov se s tímto kalendářním rokem rozloučí, v prvním
ze dvou termínů, hned v pátek
od šesti večer předvedou své
umění na ledě Opavy.
Hráči Slezanu dokázali v posledních dnech využít slabších výsled-

ků Hodonína a vytáhli se zpět na
třetí pozici. To je asi maximum,
čeho mohou v základní části
dosáhnout, vedoucí duo je totiž
v patnáctibodovém trháku. Bitva
o bronz ale bude ještě velice napínavá, mezi Opavou, Technikou Brno a Hodonínem je pouze
čtyřbodový rozdíl. V domácí bilanci je ale Opava téměř nejlepší
ze všech, za Jestřáby a Porubou
zaostává o jediný bod, s osmašedesáti nastřílenými góly se navíc

dělí s Prostějovem o vedení.
Výběr Karla Suchánka se dokázal vymanit z třízápasové série
bez tříbodového zisku z poloviny listopadu a z posledních pěti
utkání jich získali hned jedenáct.
Slezanům se také nebývale daří
v ofenzivě, v prosinci totiž dokázali zdolat 8:4 Přerov a v minulém
týdnu nejprve 9:0 Valašské Meziříčí a poté i 12:4 Frýdek-Místek.
Dušan Šafránek vychytal díky
spolupráci s obranou již čtyři

čistá konta – kromě duelu s Valmezem i proti Přerovu, Novému
Jičínu a Technice Brno. Jednou
se mu podařilo vychytat i téměř
všechny prostějovské zakončovatele a podílel se tak na výhře
5:3.
Odveta již Jestřábům vyšla lépe,
na domácím ledě a před více než
dvanácti stovkami diváků zvítězili 3:2. Opava sice velice brzy
vedla 2:0, po první pauze ale dokázali domácí snížit a v závěreč-

né třetině i vyrovnat. I tehdy se
předvedla zejména úderná trojice
Stejskal-Luňák-Venkrbec.
Opavané se při střílení branek
spoléhají zejména na Tomáše
Měcha, Petra Wolfa a Tomáše
Poloka, z obránců podporují
ofenzivu nejvýrazněji Josef Tichý a David Galvas. Defenzivě
naopak pomáhá dřívější extraligový útočník Zdeněk Pavelek,
jenž chvíli tvořil úderné trio
i v Prostějově.

Lední hokej, box

Novojičínské hradby byly půl zápasu neprostupné
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/jim – Téměř osmadvacet minut hry si prostějovští
hokejisté museli počkat, než poprvé překonali gólmana Nového
Jičína Lukáše Šrámka. Hostům
se podařilo o několik dní dříve
překvapit Opavu a uzmout jí
všechny tři body, a také na Hané
nepůsobili odevzdaným dojmem.
Tým Aleše Flašara sice nakonec
inkasoval čtyřikrát a sám ani
jednou neskóroval, domácí si ale
výhru museli vybojovat a bylo to
pro ně nesrovnatelně těžší než o
týden dříve proti Hodonínu.
O osudu střetnutí rozhodla až nejúdernější formace Jestřábů. Vladimír Stejskal, Lukáš Luňák a Matouš Venkrbec se postarali o první
tři branky domácích a díky jejich
příspěvku tak vedoucí tým tabulky
dokráčel k nakonec jasnému vítězství. To svým třetím čistým kontem
v sezoně podpořil i gólman Jestřábů
Ondřej Kocián.
V hostující sestavě nechyběl ani
bronzový medailista z mistrovství
světa 1998 a byli to právě hosté,
komu po úvodní Venkrbcově příležitosti patřil začátek. Hosty povzbudilo i brzké vyloučení Pavla
Kumstáta a po několika nahozeních
se v první gólovce ocitl Robin Gebauer. Po přihrávce zprava pálil na
zadní tyč, Kocián ale dokázal puk
vyrazit, dorážku pak nedovolila
dobruslující obrana.
Jestřábi kontrovali nájezdem Franka
Kučery krátce po vypršení vlastní
početní výhody, gólman soupeře si
ale s kličkou poradil. Došlo tak na
druhý okamžik, kdy při domácích
stála i trocha štěstí – Lehečka se na
chvíli ocitl volný na brankovišti a
dostal přihrávku zpoza brány, nedokázal ji však nasměrovat mezi tři
tyče.
Na opačné straně kontrovala nejúdernější trojice Jestřábů i celé dru-
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„Byli jsme po celé utkání lepší, velkým problémem pro nás ale byl brankář hostí Šrámek, jenž chytal velice dobře. Dlouho nám trvalo, než jsme
ho překonali, pak jsme se zklidnili. Myslím si, že jsme po zásluze vyhráli.
Vstoupili jsme dobře do utkání, od začátku jsme měli šance, bohužel jsme
je ale neproměnili. Bylo to však jen otázkou času a kluci to vydrželi. Až
v závěru zápasu jsme udělali dvě nebo tři hrubice, jinak jsme zápas měli
pod kontrolou. S obranou tedy spokojenost, odehráli jsme dobrý zápas i v
Přerově, kde ale přišlo nešťastné vyloučení a gól v závěru. Musíme jít stejně
do dalších zápasů a věřit, že obranná fáze se nám bude zlepšovat.“

ALEŠ FLAŠAR – HC Nový Jičín:
„Přijeli jsme k silnému týmu, je to lídr soutěže. Myslím si, že se nemusíme stydět za náš výkon, dlouho jsme vzdorovali, ale převaha Prostějova byla velká
a po druhé brance kluci trochu ztratili sebevědomí. Nemáme se ale za co stydět.
U mužstva jsem teprve týden, ale kluci se snaží a sleduji, že se zlepšují v obranné
činnosti. Svědčí o tom i minulý výsledek s Opavou, to je velice silný tým, dokázali jsme je ale doma porazit. Musíme bodovat hlavně doma, a co se podaří
venku, to bude jen dobře. Čeká nás ještě tvrdá a těžká cesta. Škoda, že se nám
nepodařilo vstřelit aspoň jednu branku. Prostějov je silný tým, mohu jim jen popřát, ať jim to vyjde v play off a jdou dál. Taky je ale ještě čeká kus těžké cesty.“

hé ligy, první střelu však Š
Šrámek
vyrazil a i s Luňákovou dorážkou
z pokleku si brankář Nového Jičína
věděl rady. Své šance tak ani jeden
tým nevyužil a po víceméně rozhárané první třetině plné spousty
nepřesností i nedůslednosti na obou
stranách platil stav 0:0.
V úvodu druhé třetiny se nejprve
musel několikrát v krátké době
činit Lukáš Šrámek, při Kabeláčově vyloučení už ale na vše nestačil.
Vladimír Stejskal uplatnil důraz na
brankovišti a Venkrbcovu přihrávku
umístil do brány – 1:0. Zvýšit mohl
o chvíli později Jan Veselý, jenž se
z postu obránce vydal na výlet až k
soupeřově bráně, orazítkoval však
jen tyčku. Druhou branku tak na přelomu první a druhé poloviny utkání
zařídil až Matouš Venkrbec, když
obelstil zbytek obrany i gólmana.
Proti Novému Jičínu se v útoku činila i trojice Antončík-Belay-Kučera,
všechny jejich pokusy ale bezchybně lapil vysoký gólman hostí. Na
druhé straně se rýsovalo nebezpečné
přečíslení, které však záhy skončilo
nepřesnou střelou, do kabin se tak
šlo za stavu 2:0.
A dvě trefy si domácí schovali i do
poslední části. Než k tomu ale došlo, vytáhli se ještě oba muži v mas-

kách. Únik
Stejskala s Luňákem
Ú
při Venkrbcově vyloučení ještě ke
střele nevedl, neuspěl ani Kučera.
Z utkání pak pro krvavé zranění
musel odstoupit Martin Belay a
Jestřábi tak dohrávali s jedenácti
útočníky.
Střelcem se stal až výstavní ranou
Lukáš Luňák. Na levý kruh dostal
přihrávku přesně na hůl a s pořádným nápřahem se z první trefil přesně do šibenice – 3:0. Dvě a půl minuty nato pak využil přesného pasu
od Martina Kryla Viktor Coufal. Od
modré čáry bruslil sám na gólmana
a po blafáku do bekhendu na něj zívala odkrytá brána – 4:0.
Hostujícího brankáře poté opět
nechal vyniknout Frank Kučera.
Svou viditelnou frustraci poté využil k pěstnímu souboji s Dušanem
Pelikánem. I v regulérní bitce ale
prohrál a zbytek utkání sledoval po
vyloučení na dvakrát dvě minuty z
trestné lavice.
Necelá tisícovka diváků tak kromě
čtyř branek do sítě Nového Jičína
aplaudovala i zpestření známému
spíše ze zámořských soutěží. Na
vývoji duelu to již nic nezměnilo a
Jestřábi tak z posledních šesti domácích střetnutí vytěžili plný počet
osmnácti bodů.

Ohlédnutí za nedávným MČR 2013 v boxu

Petr Novotný: „Chyběla tomu zlatá třešnička
Prostějovští se vrátili se šesti medailemi, po oddechu je čeká soustředění

Prostějov/jim – Co do počtu
získaných
cenných
kovů
skončilo boxerské mistrovství
republiky pro oddíl BC DTJ
Prostějov úspěšně, při výčtu pěti
stříbrných a jedné bronzové
medaile však kouči Petru Novotnému přeci jen trochu scházel nějaký ten titul.
„Šampionát se konal v jičínském
Masarykově divadle, takže se
jednalo o velice kulturní prostředí.
Sám na to mám vzpomínky z roku
1999, bohužel však nepřišlo moc
lidí. Chyběla tomu zlatá třešnička,
ale některá rozhodnutí byla
sporná,“ vracel se k třídennímu
klání Novotný s tím, že se ukázalo,
jak je v boxu podstatné domácí
prostředí.
Na jediné akci se o zlato utkali
muži i ženy, zatímco mezi muži
šlo o čistě český šampionát,
ženské kategorie se mohly
zúčastnit i Slovenky. Ve hře tak
podle Novotného je i možnost,
že by za rok šlo o open akci
i v mužských duelech.
„Bylo to první mistrovství bez
helem, ale obešlo se bez vážných
zranění, až na jednu rozbitou hlavu.
Některá utkání skončila před limitem, ale představili se ti nejlepší
u nás,“ popisoval prostějovský
trenér dění ve středních Čechách.

Příjemně překvapil. Tomáš Vaněček prošel až do finále, nestačil až na Daniela Táborského.
Foto: internet
Někdejší mistr republiky tak
mohl vyhlížet možné posily pro
extraligové souboje. Na konci
února se totiž uskuteční čtvrté
kolo a ještě před tímto termínem by chtěli boxeři BC DTJ
Prostějov podporovaní městem
Prostějovem a Olomouckým
krajem zvládnout své odložené
střetnutí v Plzni.
„Vše je v jednání. Definitivní termín i jména. Velice dopředu se
dere Láďa Lengál, i ve finále měl
vyhrát. Řekl si o místo a byl by
adekvátní náhradou za Roberta
Bilíka, kdyby on nemohl. Ve

skvělé formě se ukázal i Tomáš
Bezvoda,“ jmenoval některá
jména.
Jen pro připomenutí, Miroslav
Šerban získal stříbro po finálové
porážce se Zdeňkem Chládkem,
stejně tak dopadli Vladimír Lengál
proti Patriku Klimentovi, Tomáš
Bezvoda proti Stanislavu Stárkovi,
Tomáš Vaněček s Danielem Táborským a Dominik Musil se Stanislavem Starkem. V semifinále pak
skončila cesta Jana Mužíka, jenž tak
bral bronz.
Nejnižší mužskou hmotnostní
kategorií byla ta do šestapadesáti

kilogramů, zejména v lehčích vahách se přesto někteří dobří boxeři
účastnit nemohli. Může za to pravidlo Mezinárodní boxerské federace (AIBA), která zakázala start
bez helem kadetům a juniorům.
„Je to škoda, ale to tak bývá a nedá
se nic dělat. Je to nařízení AIBA a
navíc na šampionátu byli přítomni
komisaři z Kanady a Švýcarska,“
zmínil.
Nyní se boxeři dočkali krátkého
volna, hned na začátku ledna se
ale vydají na týdenní soustředění
a pak se už opět rozjede kolotoč extraligových či prvoligových zápasů.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Lov Bobrů skončil po třiceti minutách Aleš Knesl: „Naštěstí to dobře dopadlo“
Ve Valmezu měli Jestřábi odpracováno již v půlce zápasu
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
Valašské Meziříčí, Prostějov/jim
– V jasnou záležitost se proměnil
sedmadvacátý duel Jestřábů
v aktuálním ročníku. Na ledě
Valašského Meziříčí prostějovští
hokejisté brzy prokázali, kdo
je lídrem druhé ligy, a díky
produktivitě v úvodních dvou
třetinách si připsali již devatenáctý tříbodový zisk v druholigové
sezoně. Kousek od druhého
čistého konta za sebou byl Ondřej
Kocián, o neprůstřelnost ho
připravil až deset minut před
koncem domácí Škutchan.
Do hostující sestavy se místo Martina Kryla vrátil uzdravený Marek
Indra, jenž utvořil společně s Davidem Juríkem a Viktorem Coufalem
čtvrtou formaci, hlavní slovo si ale
opět ponechala nejúdernější trojice
Jestřábů.
Hned ve druhé minutě sice putoval na trestnou lavici Šimon
Antončík a opakovala se tak situace ze středečního domácího duelu
Prostějova s Novým Jičínem, lídra
tabulky to ale nedostalo pod tlak
a Kocián se příliš obávat nemusel.
Hladkou cestu za vítězstvím nastartoval již v osmé minutě Vladimír
Stejskal. Využil možnosti být sám
před gólmanem a zužitkoval nahrávky Venkrbce s Luňákem – 1:0.
Téměř okamžitě poté dostal dvě
minuty Juraj Jurík, s Jestřáby to
ale opět nic neudělalo a se všemi
střelami si Ondra Kocián věděl rady.
Naopak první vyloučení domácích
Bobrů se neobešlo bez trestu. Krátce po Juríkově návratu na led se nedovoleného zákroku dopustil Miro-

„Do poloviny zápasu jsme byli stoprocentně lepší, pak už to nemělo s hokejem nic společného. Domácí přitvrdili, několikrát tam byly hokejky v
obličeji. Vytvořili si pár šancí, ale pouze po našich zbytečných oslabeních
v první třetině, při hře pět na pět se jim to podařilo až ve třetí třetině, kdy
už se to řezalo, a klukům jsem říkal, ať raději ustoupí.“
slav Varga a opět díky důrazu před
bránou skóroval Šimon Antončík.
A ze strany hostí to v první části
ještě nebylo vše, ani ne minutu po
Antončíkovi přidal třetí branku
Viktor Coufal, jehož nahození od
modré prošlo až do brány – 0:3.
Úvod druhé třetiny patřil domácím.
Nejprve si před prostějovskou
bránou vytvořili závar, poté jeden
z útočníků Valašského Meziříčí šel
sám na gólmana. A hosté se opět
nevyvarovali několika faulů, po tom
prvním z druhé dvacetiminutovky
jel Martiník trestné střílení. Bekhendová klička mu však nevyšla a stav
0:3 se nezměnil. Platilo to ovšem jen
minutu a půl. Sekáním se provinil
domácí Tadeáš Kundera a Vladimír
Stejskal zakončil kombinaci čtvrtou
brankou.
I za nepříznivého skóre na domácí
nezanevřeli jejich diváci, Valaši se
dočkali alespoň dílčího vítězství – ve
dvojici pěstních soubojů. Padly tak
celkem čtyři tresty na pět minut plus
do konce utkání a pokračovalo se dál.
Domácí to ale povzbudilo pouze
nakrátko, z druhé poloviny utkání totiž stihlo uběhnout pouze
čtyřiadvacet sekund a Jestřábi
přidali svůj pátý zásah. Po závaru před bývalým gólmanem
Prostějova Jiřím Slovákem uspěl
Martin Belay – 0:5. V závěru
třetiny ještě dostali možnost početní
výhody i hosté, tentokrát s ní ale
nenaložili gólově.

Úvod závěrečné třetiny začali
lépe prostějovští hráči. Šestou
branku mohl přidat Lukáš Luňák,
nezamířil ale přesně. Při vyloučení
Knesla se v oslabení sám před
Slovákem ocitl Venkrbec, ani on
však neskóroval.
Již za stavu pět na pět se musel
předvést i Ondřej Kocián, několika
těžkými zákroky ale svému týmu
pomohl. Z čistého konta se ale přece
jen radovat nemohl. Luňákův trest
totiž hned v první minutě potrestal
Roman Škutchan – 1:5. Poté už se
stav až do konce zápasu nezměnil,
měnil se pouze počet trestů.
Nejprve ve stejném čase dostali
dvě trestné minuty hostující Kučera
za vražení a domácí Deutsch
za hrubost, hra čtyři na čtyři nic
nebezpečného nepřinesla. A v závěrečných minutách ještě inkasoval
čtyři minuty Marek Randýsek.
Hosté tak získali další tři body
znamenající udržení první pozice,
naopak domácí se z posledního
místa neodlepili. Nepomohl jim
k tomu ani obránce Michal
Tomiga, jenž stabilně nastupuje.
Naopak další prostějovský hráč
Tomáš Stráněl se v utkání neobjevil
a v sestavě Bobrů se již neobjevil
ani Zdeněk Novosad. Naposledy
doma v tomto kalendářním roce se
představí Jestřábi ve středu večer
proti Frýdku-Místku, o dva dny
později pak sehrají svůj poslední
prosincový duel v Opavě.

LUKÁŠ KRAJÍČEK LETÍ DO SOČI

(dokončení ze strany 17)
Tým sestavený Aloisem Hadamczikem do turnaje vstoupí ve čtvrtek
večer v pražské O2 Areně, od 18.30
hodin přivítá výběr Finska. Pak se
přesune na jihozápad Ruska, kde
nastoupí v sobotu proti Švédsku a v
neděli proti domácí eskadře.„Chci
si zahrát lepší hokej a snad vyhrát
nějaký zápas… Za každých pár dní
v Česku jsem rád a vidět se s klukama je vždy příjemné,“ těší se.
Vicemistr světa a finalista Stanley
Cupu s napětím vyhlíží konečnou
nominaci pro únorovou olympiá-

du, i díky svým téměř šedesáti
reprezentačním startům a pravidelným účastem na mezinárodních akcích se naděje nevzdává.
„S trenérem jsem se bavil a říkal,
že šanci mám. Bude záležet na
tom, jak odehraji tento turnaj, ale
v NHL i jinde v Evropě je spousta
kvalitních obránců. Bylo by super,
kdybych se tam dostal, ale pokud
to nevyjde, tak z toho nebudu
dělat žádnou vědu,“ sdělil s tím,
že je zvědavý, jak se pořadatelům
podařilo olympijský areál zkrášlit.
O blížících se vánočních svátcích

nemá KHL přestávku, ale díky
šťastnému rozlosování bude moci
předloňský vítěz extraligy strávit
pár dní s rodinou. „Hrajeme až
27. prosince, takže se po reprezentaci vrátíme do Minsku, kde si
uděláme Vánoce a užijeme si to.
Manželka se synem jsou od poslední reprezentační akce v Česku,
protože dvakrát po osmi dnech
jsme hráli venku, takže jsem rád,
že se konečně uvidíme. Bude to
příjemné,“ těší se Lukáš Krajíček
na příjemné zpestření hokejových
povinností.

Prostějov/jim – Po takřka dvouměsíční pauze se mohl zpět do
ostrého zápasu vrátit Aleš Knesl. Urostlý obránce Jestřábů
vynechal celkem třináct utkání
a na ledě se objevil až při derby
v Přerově, domácí comeback si
odbyl o čtyři dny později ve vítězném duelu s Novým Jičínem.
„Fyzicky jsem se cítil skvěle, herně to ještě nebylo ono. Už minulý
zápas se mi hrálo docela dobře,
ale stále tomu chybí vyhrání.
Doufám, že to brzy přijde a bude
to lepší,“ podělil se o pocity bezprostředně po závěrečném hvizdu
potvrzujícím výhru 4:0.
Byl tak přímým účastníkem bitvy,
v níž dlouho platil nerozhodný
stav 0:0, ten změnily teprve početní výhody. „Hráli odzadu, jejich
gólman chytal výborně. Měli jsme
dost šancí, ale neproměnili jsme
je. Naštěstí to ale dobře dopadlo,
za což jsme rádi,“ oddechl si po
vydřených třech bodech.
Svým výkonem se tak podílel
na třetím čistém kontě Jestřábů v
sezoně, podíl na tom připisuje i
práci Jiřího Vykoukala, někdejšího
předního obránce. „Pan Vykoukal
po nás zejména chce, abychom
komunikovali, to je základ všeho.

Před zápasem jsme s ním měli sezení a snažili jsme se pak jeho rad
využívat,“ zmínil Knesl. „Věnuje
se obranné
anné fázi a je dobře, že je tu
častěji. Jednou týdně to bylo dobré, teď je to ale lepší,“ doplnil.
Aleš Knesl vytvořil obranný
pár společně
polečně s Jakubem
Kořínkem
kem a obnovenou spolupráci
polupráci si
zatím pochvaluje. Hráli
ráli jsme
spolu již před
tím, než jsem
se zranil.
nil. Hraje
se mi s ním dobře,
vyhovíme
me si a doufám,
že spolu
lu budeme hrát i dál,“
doufá třiadvacetiletý
řiadvacetiletý bek.
Nyní se po zdravotní stránce
cítí stoprocentně
oprocentně fit a rameno
drží, jak
ak má. Předchozí týdny
mu ale ubíhaly pomalu a těšil se,
až se bude moci zapojit zpět do
hry. „Nehrál
Nehrál jjsem téměř sedm
týdnů, bylo to dlouhé. Čtrnáct dní
jsem byl
yl doma, pak jsem začal pomalu rehabilitovat.
ehabilitovat. Postupně jsem
začal trénovat
rénovat sám a pak s klukama. Bylo
ylo to hrozné, když jsem nemohl hrát
hrát, ale nedalo se s tím nic
dělat,“ vrátil se ve vzpomínkách
do nedávné minulosti.

Proti Novému Jičínu vypozoroval
slabší návštěvu a přičítal to zejména středečnímu termínu a menší
atraktivitě soupeře. I
za nečekaně nízkou návštěvu pod
jednu tisícovku
byl ale rád a

podcenit,“ uvědomoval si obránce,
jenž zatím čeká na svou první prostějovskou branku.
Po sérii atraktivních duelů s celky
ze špice tabulky nastalo období
zápasů s týmy ze spodních pater,
kam patří vedle Nového Jičína,
rovněž Valašské Meziříčí a Frýdek-Místek.
„Jsou to sice soupeři méně atraktivní, musíme ale hrát stopro-

„Pan Vykoukal po nás zejména chce,
abychom komunikovali, to je základ všeho.
Před zápasem jsme s ním měli sezení
a snažili jsme se pak jeho rad využívat.“
mladý obránce prostějovských Jestřábů ALEŠ KNESL
o spolupráci s někdejším úspěšným bekem

uspávacího duelu se neobával.
„Měli jsme ráno
před zápasem mímí
tink. Tyto týmy hrají zezadu a musíme je přehrávat, hlavně je nesmíme

centně zezadu. Oni budou dobře
bránit
a my musíme k tomu
b
zodpovědně přistoupit. Věřím,
že všechny zbývající zápasy v
tomto roce vyhrajeme a budeme na prvním místě,“ neztrácí
optimismus. O sportovním přání
pod
p vánoční stromeček má tak
jasno:
„Abychom byli první,
j
všichni byli zdraví a dařilo se
nám.“

„Jsem jejich druhý táta, musím je vychovávat,“
popsal Marián Kacíř svou roli v Novém Jičíně
Prostějov - I novojičínský hokej má svého Pavla
Kumstáta – bývalého reprezentanta a bronzového
medailistu z mistrovství světa 1998 Mariana Kacíře.
Již devětatřicetiletý veterán se po mnohaletém působení v různých soutěžích v České republice, Kanadě,
Spojených státech, Německu, Finsku, Švédsku,
Polsku, Itálii a naposledy Rakousku rozhodl s hokejem
v létě skončit, nechal se však ještě přemluvit a v polovině
listopadu se stal novou posilou týmu. Útočník, jehož si
v draftu 1993 z jednaosmdesáté pozice vybrala Tampa
Bay Lightning, naskočil proti Jestřábům do svého teprve
pátého zápasu, pět asistencí ale nerozšířil.
„Jsem tu přesně měsíc a teď to
začíná klapat. Je tu nový trenér a kluZápas byl velice dlouho ci si berou k srdci to, co říká. Začíná
vyrovnaný, co chybělo k pracovat na tom, co jsme neměli, a
tomu, abyste to byli vy, kdo půjde snad to bude lepší a lepší.“
Proč jste si vybral právě
do vedení?
Nový Jičín?
„Asi poslední krok a možná i štěstí.
Oni byli trošku před námi. Prostějov „Já jsem už s hokejem po štaci v
je na tom hodně dobře a kromě Kitzbühelu v létě skončil. Byl jsem
hokeje se hráči nemusí ničemu se ale podívat na zápase a s vedením
věnovat a mají hodně naježděno. jsem se tak nějak dohodl, že to zkuNaši kluci pracují, ale vzdorovali sím a ppokud budu fit, tak začnu.“
Je změna spojená s
jsme
celkem dlouho. Škoda.“
j
příchodem Aleše Flašara
V Novém Jičíně jste
poměrně krátce, jak zatím pozorovatelná?
„Ano. Jednak je to o kondici, jednak
svůj pobyt hodnotíte?
Jiří Možný

jsou kluci mladí a potřebují někoho,
kdo tomu rozumí, kdo to hrál, kdo
jim něco předá a něco je naučí. Aby
pochopili, že to s nimi myslí dobře,
že to dělá pro ně. Jen tak dál.“
Jste
jednoznačně
nejzkušenějším hráčem
týmu, jakou v něm plníte roli?
„Já jsem jejich druhý táta, musím
je vychovávat (úsměv). Je vidět,
že kluci chtějí hrát, ale že spoustu
zápasů prohráli. Teď už se do šatny
těší, před měsícem to bylo takové
smutné. Teď se už těšíme na tréninky,
y, víme, že nám to něco dá.“
Před
zápasem
s
Prostějovem vám chyběl
jen kousek na osmou pozici. Jaké
jste si dali kolektivní cíle?
„Chceme začít vyhrávat, to se zatím
nedařilo a prohrávalo se. Je potřeba
Foto: Jiří Možný
jít krůček po krůčku, zbývá téměř
Takže
nyní
hrajete
dvacet zápasů. Snad nám to vydrží
vyloženě pro radost?
a snad to půjde.“
Jaký dojem na vás zatím „To ne, určitě chci vyhrávat, vždy
jsem byl takový blázen. Když se
druhá liga udělala?
„Dneska to byl určitě nejlepší zá- vyhrává, je i radost.“
pas, navíc proti nejlepšímu soupeři.
Hokej je ale hezký všude, když se
jezdí a nahrává. Když se to tahá a
sóluje se, tak vás to netěší.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Basketbal

76 LIONS JINDŘICHŮV HRADEC
78 ORLI PROSTĚJOV
poločas: 29:44
čtvrtiny: 17:26,12:18, 25:19, 22:15
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

46/16:32/18
7:6
31/23:41/24
42:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

9:11
33:26
8:5
13:12

Rozhodčí: Hošek, Kurz, Jeřáb.
Diváci: 500.

Sestava a body Lions Jindřichův Hradec:
Tracey Brian Vincent 26, Pavlík Jan 16, Ringgold Michael 13, Vošlajer
Tomáš 13, Fröhde Michal 3, Rolls Mitchell Aaron 3, Vach Roman 2, Kysela
Jiří 0, Novák Martin 0, Novák Pavel 0, Sahan Filip 0, Šlechta Petr 0

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva
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Dlouho vyhlíženou herní pauzu si na konci roku dopřejí basketbalisté Prostějov. Své utkání 20. kola soutěže proti Nymburku, které je na programu 18. prosince, si předehráli už v listopadu. Proto je čeká krátká
přestávka. Další mistrovský zápas na ně čeká až 29.
listopadu. „Od začátku sezony jedeme v zápřahu bez
pauzy. Ostatní soupeři si už přestávku užili. Teď je řada na nás a musím uznat, že už ji potřebujeme,“ uvedl
trenér Prostějova Zbyněk Choleva.
Orli ale nebudou zahálet. Ještě
týden budou trénovat a nepůjde
o žádné odpočinkové hrátky.
„Potřebujeme něco naběhat.
Chceme hrát rychle a na to se

musíme připravit. Na kondici
chceme zapracovat,“ plánuje
kouč Orlů.
Přestávka přichází v dobrém
okamžiku také kvůli zdravotnímu stavu nejlepšího střelce
týmu Pavla Slezáka, který se

zranil v průběhu utkání proti
Děčínu. Týmu chyběl ve dvou
zápasech a mimo hru bude ještě
nějakou dobu. „Pokud všechno
půjde dobře, mohl by být připravený naskočit už do střetnutí proti Svitavám. Ale nechci
předbíhat,“ přiblížil aktuální
stav klíčového hráče Choleva.
Vedle tréninku budou hráči
přece jen také chvíli odpočívat. Vánoční svátky oslaví
v klidu a do kabiny se vrátí 26.
Jasné vítězství. Prostějovští basketbalisté si s Opavou tentokrát
prosince, kdy je čeká večerní
poradily a vrátili jim porážku. Upevnili si tak druhou příčku tabulky.
trénink. „Delší volno si dovolit
Foto: Milan Fojt
nemůžeme, ale i krátká pauza
bude dobrá,“ míní prostějovský svátcích problémy s nadváhou. se hráči budou hlídat a žádné
kormidelník, který se neobává, „Záleží na tom, jak dobře ma- potíže tohoto typu nebudou,“
že jeho svěřenci budou mít po minky napečou. Ale myslím, že dodává Choleva.

Prostějov/lv – Po domácí ztrátě
s Děčínem čekal na basketbalisty Prostějova tým Jindřichova
Hradce. Soupeř z dolní poloviny
tabulky byl ale nakonec více než
vyrovnaným soupeřem, a i když
hosté po první polovině utkání vedli patnáctibodovým náskokem
44:19, tak se domácím ve druhé
polovině podařilo díky dobrým
trestným hodům a zkušenostem
Pavlíka vyrovnat na 76:76 necelou minutu před koncem.
Necelých dvacet vteřin před koncem se k dlouhé dvojce odhodlal
Bohačík a jeho pokus přinesl
Prostějovu vítězství 78:76.

Orlům se vstup do utkání vydařil,
když byli na obou polovinách
hřiště aktivnější než soupeř.
Okamžitě se ujali vedení a začali
budovat svůj náskok. Ten rostl
sice velmi pomalu, ale nakonec
se týmu podařilo vyhrát první
část devítibodovým rozdílem
26:17, na který navázali ve druhé
části a znovu náskok navyšovali.
Zejména díky dobré kombinační
hře a trestným hodům Dušana
Panduly se posouvali pomalu
vpřed, až dosáhli dvě minuty
před koncem první vedení 43:24.
V této fázi přišlo první zaváhání,
po kterém domácí snížili na
29:44.
To druhé přišlo v úvodu třetí
periody. Jindřichův Hradec dal
pět bodů v řadě a jeho nápor
nezastavil ani oddechový čas.
Soupeř Prostějova byl v této fázi

v útoku aktivnější, získával fauly
a trestal je přesnými trestnými
hody. V deváté minutě se dostal
na rozdíl třech bodů 52:55, ale
tento atak Hanáci odrazili a vrátili
se do osmibodového vedení po
dvojce Kohouta a trojce Marka.
Před závěrečnou čtvrtinou vedli o
devět bodů 63:54, a když zvýšili
na 66:56, vypadalo to, že si nakonec bez větších problémů dojdou pro vítězství. Pak ale přišly
dvě trojky soupeře v podání Pavlíka a Rollse a domácí se vrátili
do hry. Po šestkách Vošlajera
a Traceyho Lvi snížili ve 37
minutě na 72:73. Čtyřicet vteřin
před koncem utkání dokonce
domácí Pavlík svojí dvojkou o
desku vyrovnal na 76:76 a vše
spělo do dramatické koncovky.
V té se uvolnil Bohačík a stanovil
konečné skóre.

Prostějov/lv – V posledním
letošním utkání na domácí
palubovce Orli uspěli. Přes
drobné problémy v úvodu
porazili nebezpečnou Opavu 70:58 a oplatili soupeři
porážku z první čtvrtiny základní části.
Samotný úvod utkání byl jako
na houpačce. Nejdřív Ondra
Kohout dvakrát skóroval a
zařídil vedení 4:0, pak hosté
osmi body v řadě výsledek otočili. Úvodní čtvrtina z domácí
strany nebyla příliš přesvěd-

čivá. Orli vedli 11:10, po sérii
2:12 ale šla Opava do trháku
(13:22). V tu chvíli se naštěstí
probudil Švrdlík s Pandulou a
stáhli na 20:24 po první periodě.
Aktivitu ze závěru první čtvrtiny si Hanáci přenesli i do
druhé části, ve které rychle výsledek otočili. Dobré nájezdy,
získané fauly a výborné trestné hody přinesly v 16. minutě
vedení 37:28. Nárůst náskoku
pak ještě pokračoval, až hráči
Prostějova dosáhli maxima třinácti bodů po Kohoutově dvojce a dvouciferné vedení udrželi
i v polovině utkání - 45:35.
Po obrátce domácí ještě více
přidali v obraně. Soupeře nepustili do zakončení a sami se

tlačili do útoku. V ofenzivě jim
navíc pomohl zlepšený doskok
a ve 22. minutě to bylo 52:35.
Opava přešla k zónové obraně, přesto se dvakrát z dlouhé
vzdálenosti prosadil Marko a
jeho body znamenaly odskočení na 65:46.
Soupeř se ale ani v závěrečné
části nechtěl vzdát a stále pomýšlel na dvoubodový zisk.
Přetrvávající zónová obrana
soupeře znamenala postupné
snižování našeho náskoku.
Slezané se přesto nedokázali
přiblížit více než na dvanáct
bodů. Nepomohlo jim ani 22
prostějovských ztrát. Orli si
koncovku pohlídali a díky
tomu udrželi druhé místo v
soutěži.

Prostějov/lv

BK OPAVA

42/20:32/14
5:5
18/15:20/15
40:26

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

12:6
25:21
11:12
22:14

Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Holubek
Diváci:

Sestava a body Prostějova:
14
13
122
10
10
6

Mix v krátké pauze: odpočinek i dobíjení baterek

ORLI PROSTĚJOV

čtvrtiny: 20:24, 25:11, 20:11, 5:12
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Prostějovští basketbalisté si zařídili klidné Vánoce...

Vítězství na jihu Čech zařídil poslední střelou Bohačík

poločas: 45:35
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

28
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. prosince 2013
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK OPAVA:

koše Mattoni nbl v číslech:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 19. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

7
18
18
17
17
16
17
17
18
19
18
18

7
13
12
11
11
10
9
7
6
6
5
3

0
5
6
6
6
6
8
10
12
13
13
15

618:402
1441:1266
1476:1356
1403:1306
1330:1324
1322:1213
1381:1356
1284:1338
1343:1454
1437:1550
1340:1589
1325:1546

100,0
72,2
66,7
64,7
64,7
62,5
52,9
41,2
33,3
31,6
27,8
16,7

KAM PŘÍŠTĚ
20. kolo, středa 18. prosince 2013, 18:00 hodin:
Nymburk - Prostějov (předehráno 70:64), Kolín - USK Praha (17:45),
Děčín - Ústí nad Labem, Opava - Svitavy, Pardubice - Ostrava, Jindřichův
Hradec - Brno (19:00)
21. kolo, středa 29. prosince 2013, 18:00 hodin:
Svitavy - Prostějov (16:00), Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec (17:00),
Ostrava - Kolín (17:30), USK Praha - Děčín (17:30), Brno - Opava, Pardubice - Nymburk

Karel FOREJT - BK Jindřichův Hradec:
„Především za druhý poločas musím tým
pochválit. Prostějov byl velký favorit,
kterého jsme pořádně potrápili. Škoda, že
jsme do přestávky nabrali velkou ztrátu.
Kluci to ale nezabalili a dokázali dokonce vyrovnat. Koncovka
byla trochu o štěstí. Když budeme v takových výkonech
pokračovat, výsledky přijdou.“
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„V prvním poločase se nám dařilo a získali jsme slušný náskok. Komplikace přišly
na konci 20. minuty. Soupeř proměnil tři
trestné hody, po pauze dal několik trojek a
vrátil se do zápasu. Měli jsme problém na
doskoku a to nám hlavně v obraně nepomohlo. K tomu nám nešly trestné hody. Ty body chyběly. Přesto jsme dokázali vyhrát,
i když to byly nervy až do konce.“

Zlepšený doskok zabrzdil rozjetou Opavu

Šiřina Jakub 16, Blažek Jakub 14, Dokoupil Petr 6, Dukanovič Milutin 6,
Sokolovský Ladislav 6, Kramný Radim 4, Vlček Kryštof 4, Gniadek Martin
2, Kvapil Miroslav 0, Palát Michal 0, Tóth Ladislav 0

18. kolo: Ostrava - USK Praha 104:70 (26:12, 48:28, 76:50). Nejvíce bodů: Číž 21,
Folker a Willman po 15, Ruach 14, Jurečka a Alič po 13, Zbránek 11 - Slavík 15, Šotnar
12, Chán 10. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Komprs. Fauly: 18:22. Trestné hody:
24/18 - 15/9. Trojky: 12:7 * Kolín - Brno 86:82 (19:25, 39:48, 62:68). Nejvíce bodů:
Mitchell 20, Machač 18, Ličartovský 16, Horák 11, Lewis 10 - Geiger 22, Cvetinovič
14, Bašta a Marič po 13. Rozhodčí: Kučera, Baloun, Znamínko. Fauly: 22:21. Trestné hody: 27/22 - 22/17. Trojky: 10:9 * Děčín - Svitavy 99:79 (28:22, 48:41, 69:61).
Nejvíce bodů: Stria 23, Bartoň 17, Venta 13, Soupkup 10 - Kyles a Kornowski po
16, Jelínek 10. Rozhodčí: Vondráček, Galajda, Blahout. Fauly: 19:25. Trestné hody:
19/16 - 15/8. Trojky: 7:5 * Ústí nad Labem - Pardubice 89:81 (12:22, 40:31, 56:48).
Nejvíce bodů: Steffeck 24, Šteffel 22, Lewis 20, Mitchel 15 - Nelson a Sanders po
15, Muirhead a P. Bohačík po 12, Kotas 10. Rozhodčí: Hruša, Kec, Linhart. Trestné
hody: 20/14 - 25/18. Fauly: 17:24. Trojky: 9:9. Diváci: 850 * Jindřichův Hradec Prostějov 76:78 (17:26, 29:44, 54:63). Nejvíce bodů: Tracey 26, Pavlík 16, Ringgold
a Vošlajer po 13 - Pandula 19, Marko, J. Bohačík a Kohout po 14. Rozhodčí: Hošek,
Kurz, Jeřáb. Fauly: 33:26. Trestné hody: 31/23 - 41/24. Trojky: 7:6.
19. kolo: USK Praha - Pardubice 58:71 (14:22, 30:43, 41:55). Nejvíce bodů: Slavík 13, Mareš 11, Chán 10 - Muirhead 18, Kotas 13, Nelson 10. Rozhodčí: Kučera,
Kučerová, Heinrich. Fauly: 21:20. Trestné hody: 19/11 - 20/13. Trojky: 5:4 * Svitavy
- Jindřichův Hradec 91:74 (23:22, 38:40, 60:52). Nejvíce bodů: Kyles 27, Jelínek
18, Sedlák 17, Teplý 13, Moravec 10 - Ringgold 21, Rolls 16, Frohde 11, P. Novák 10.
Rozhodčí: Paulík, Kec, Blahout. Fauly: 22:34. Trestné hody: 40/32 - 24/15. Trojky:
3:7 * Brno - Děčín 108:87 (30:27, 58:47, 80:67). Nejvíce bodů: Geiger 42, Marič 18,
Zachrla 13, Bašta 12, Semerád 10 - Stria 22, J. Houška 13, Soukup 10. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Benda. Fauly: 26:26. Trestné hody: 26/19 - 27/17. Trojky: 15:6 *
Prostějov - Opava 70:58 (20:24, 45:35, 65:46). Nejvíce bodů: J. Bohačík 14, Kohout
13, Pandula 12, Marko 10 - Šiřina 16, Blažek 14. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Holubek. Fauly: 25:21. Trestné hody: 18/15 - 20/15. Trojky: 5:5.

Očima trenérů

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Na začátku to nevypadalo dobře. Soupeř
dobře střílel. Dokázali jsme ale přidat
v obraně a to se na výsledku projevilo. Jsme
rádi, že se nám podařilo utkání zvládnout,
protože Opava je nepříjemný soupeř. Oproti
posledním zápasům se nám podařilo zlepšit doskakování, a i když
jsme udělali několik zbytečných ztrát, stačilo to na vítězství.“
Pavel BUDINSKÝ - BK Děčín:
„Porážka nás pochopitelně mrzí, výkon ale
nebyl špatný. Utkání se lámalo ve druhé
čtvrtině, kdy jsme neudrželi slibný náskok.
Prostějov se uklidnil, dostal do pohody a pak
se projevila jeho kvalita. Náš problém byl
v útoku, dali jsme málo bodů. Přešli jsme
některé dobré střelecké pozice, stále máme na
čem pracovat.“

KAŽDÉ PONDĚLÍ

jen
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 600 Kč

DO VAŠÍ SCHRÁNKY

16. a
Platí

osince
17. pr

„JSEM ZPĚT,“ hlásí kapitán Prášil
Prostějov - Po více než půl roce můžou Orli
počítat se službami svého kapitána Jaroslava
Prášila. Zkušený křídelník se vrátil po vleklém
zranění a poprvé nastoupil do zápasu proti
Děčínu. Další minuty přidal v Jindřichově Hradci
a proti Opavě. „Jsem úplně v pořádku jako před
zraněním,“ hlásí Prášil.
Ladislav Valný
Sedm měsíců je dlouhá
doba. Jak jste prožíval
své zranění?
„Nejhorší je, když sedíte na střídačce a nemůžete týmu pomoci.
Tento pocit zná každý, kdo sportoval a měl zdravotní potíže. Byla
to nepříjemná doba. Jediná výhoda byla v tom, že pauza probíhala
také v rámci letní přestávky.“
Cítíte se naprosto v pořádku?

„Musím to zaklepat. Noha drží.
Můžu hrát a trénovat bez jakéhokoli omezení. To je důležité. Teď
to chce chytit zápasový rytmus.“
S kondicí žádné potíže
nemáte?
„Není to ještě úplně ideální, ale
vzhledem ke krátké pauze, kterou
teď máme, se to zlepší. Každý
den se cítím lépe.“
Na začátku sezony jste
plánoval návrat na začátku listopadu. Proč se nasazení
do utkání oddálilo?

Foto: internet
„Nemělo smysl nic uspěchat. Už
jsem byl připravený před utkáním
s USK, ale natáhl jsem si sval a byl
z toho další týden pauzy. Snad už
jsem si zdravotní problémy vybral
na dlouho dopředu.“
Co říkáte průběhu ligy?
Je hodně vyrovnaná?
„Zatím přinesla celou řadu překvapivých výsledků. Několikrát
jsme klopýtli také. Ale sezona je
dlouhá. Věřím, že na jejím konci
budeme stejně spokojení, jako v
té minulé.“

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV

Sport

FUTSAL V ČÍSLECH
1.A TŘÍDA

neděle 15. prosince 2013, Kostelec na Hané
AC ZAVADILKA 2000 „A“ – FC ANDĚL Prostějov 0:5, AC VYPRAHLO Konice – SK
ARISTON Prostějov 92 „A“ 4:8, MECHECHELEN Prostějov – FC ANDĚL Prostějov
2:3, SK ARISTON Prostějov 92 „A“ – BOTAFOGA Prostějov 3:0, AC VYPRAHLO
Konice – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 1:3, BOTAFOGA Prostějov – MECHECHELEN
Prostějov 2:4, SK ARISTON Prostějov 92 „A“ – FC ANDĚL Prostějov 4:0, AC ZAVADILKA 2000 “A” – BOTAFOGA Prostějov 6:2, MECHECHELEN Prostějov – AC
VYPRAHLO Konice 5:2, FC RELAX Prostějov „A“ – DYNAMO Zdětín 4:2, SK GRIFFINS 98 Prostějov – ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 3:2, DYNAMO Zdětín – ŽE-STAV
Nezamyslice n.H. 2:5, FC RELAX Prostějov „A“ – SK GRIFFINS 98 Prostějov 3:1,
SK GRIFFINS 98 Prostějov – DYNAMO Zdětín 8:1, ŽE-STAV Nezamyslice n.H. – FC
RELAX Prostějov „A“ 2:2.

Průběžná tabulka:
1. FC ANDĚL Prostějov
9
8
0
2. FC RELAX Prostějov „A“
9
6
2
3. SK GRIFFINS 98 Prostějov 9
5
0
4. AC ZAVADILKA 2000 „A“ 6
4
1
5. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 9
4
1
6. SK ARISTON Prostějov 92 „A“6
4
0
7. AC VYPRAHLO Konice
9
3
0
8. MECHECHELEN Prostějov 6
2
0
9. BOTAFOGA Prostějov
9
1
0
10. DYNAMO Zdětín
6
0
0

1
1
4
1
4
2
3
4
8
6

40:18
39:19
31:31
19:13
29:24
26:16
25:37
18:20
10:36
9:32

24
20
15
13
13
12
9
6
3
0

2.A TŘÍDA

neděle 15. prosince 2013, Nezamyslice
ZDĚTÍN – FC MASUCKER 7:2, FK AGRO Čehovice – FC LABENECH 3:5, FC LABENECH – ZDĚTÍN 1:7, FC MASUCKER – FK AGRO Čehovice 1:6, FC LABENECH – FC
MASUCKER 4:1, ZDĚTÍN – FK AGRO Čehovice 5:3.

Průběžná tabulka:
1. MK BRODEK u PV
5
5
0
2. TORPEDO Prostějov
6
4
1
3. SOKOL ZDĚTÍN
5
4
4. FC RELAX Prostějov „B“
5
4
0
5. FC LABENECH
5
2
0
6. FK AGRO Čehovice
6
1
1
7. SOKOL BEDIHOŠŤ
5
1
0
8. FC MASUCKER
6
1
9. INDIANA Plumlov
5
0
2

0
1
0
1
3
4
4
0
3

31:12
15
35:18
13
1 33:19 12
27:13
12
13:27
6
22:24
4
19:39
3
5 11:33 3
13:19
2

2.B TŘÍDA

sobota 14. prosince 2013, Kostelec na Hané
ATLETICO Smržice – FC HVOZD 1:5, SEXMERALDA Prostějov – FC MENPHIS
5:1, FC HVOZD – BVD 2:4, FC MENPHIS – ATLETICO Smržice 1:1, FC HVOZD –
SEXMERALDA Prostějov 4:2, BVD – ATLETICO Smržice 4:2.

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

5
5
6
6
5
5
5
6
5

4
3
3
3
1
1
1
1
0

0
2
2
1
2
2
1
1
3

1
0
1
2
2
2
3
4
2

25:12
15:10
23:22
23:19
12:11
9:14
12:18
17:25
8:13

12
11
11
10
5
5
4
4
3

LIGA VETERÁNŮ

neděle 15. prosince 2013, Němčice nad Hanou
NĚMČICE n.H. – AC ŠTIKA Prostějov 2:4 (1:1), Návrat 2 – Roba, Staněk, Rozehnal,
Hupšil, FC ŽELEČ – POKOP Domamyslice 1:3 (0:2), Hlačík – Cigr 2, Šatínský, SEZAKO Prostějov – AC ŠTIKA Prostějov 4:0 (2:0), Přikryl 2, K. Spáčil, Trávníček, BEXIM
PALETTEN – NĚMČICE n.H. 6:4 (3:2), Navrátil 4, Gréza 2 – Návrat 3, Olšanský, POKOP Domamyslice – SEZAKO Prostějov 3:3 (2:1), Milar, Karafiát, Cigr – Směšný,
Bílý, K. Spáčil, NĚMČICE n:H. – FC ŽELEČ 3:2 (2:1), Návrat 3 – Kubíček 2, FC RELAX
Prostějov – BEXIM PALETTEN 5:3 (1:2), Voráč 2, Ohlídal 2, Uličný – Slouka 2, Navrátil, OTINOVES – POKOP Domamyslice 1:2 (0:0), Grmela – Novotný, Cveček, AC
ZAVADILKA 2000 – MAČKALSTAV 3:1 (1:1), Valný, Šťastný, T. Kučera – Albrecht,
FC LITRPŮL – FC RELAX Prostějov 3:5 (1:3), Bureš 2, Stančík – Voráč 2, J. Kiška 2,
Ohlídal, OTINOVES – MAČKALSTAV 5:0 (2:0), Parák 3, Grmela 2, AC ZAVADILKA
2000 – FC LITRPŮL 0:2 (0:1), Stančík, Bureš.
1. FC RELAX Prostějov
3. SEZAKO Prostějov
3. AC ŠTIKA Prostějov
4. POKOP Domamyslice
5. BEXIM PALETTEN
6. FC LITRPŮL
7. OTINOVES
8. NĚMČICE n.H.
9. AC ZAVADILKA 2000
10. FC ŽELEČ
11. MAČKALSTAV

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. prosince 2013

Průběžná tabulka:
7
7
0
7
6
1
8
5
0
7
4
2
7
4
1
7
4
0
7
3
0
8
2
0
7
1
2
8
1
0
7
0
0

0
0
3
1
2
3
4
6
4
7
7

48:18
37:10
21:23
15:9
38:22
24:25
16:22
22:33
11:26
19:32
11:42

21
19
15
14
13
12
9
6
5
3
0

Viktor Vrážel dojel pátý v bodovačce Helis s Lichnovským

Praha, Prostějov/oš,jim –
V pátek třináctého se v hale
v Praze-Motole konala Velká
cena Hlavního města Prahy
a při této příležitosti se odjelo
i Mistrovství ČR v bodovacím
závodě kategorie muži Elite,
které se kvůli počasí nemohlo uskutečnit v původním
srpnovém termínu na prostějovském velodromu. Trenér
Michal Mráček do Prahy
přivezl čtveřici Viktor Vrážel,
Luděk Lichnovský, Josef
Maňoušek a Jakub Filip, jenž
se po vleklých zdravotních
komplikacích pomalu vrací
k závodění.
Nejvíce z prostějovských borců
se podle papírových předpokladů
dařilo Viktoru Vráželovi, který
potvrdil velice slušnou formu.
V mistrovské bodovačce obsadil

celkové páté místo, když stupně
vítězů kompletně opanovali jezdci Dukly Praha. Mistrem republiky se stal Vojtěch Hačecký, před
Martinem Bláhou a Milanem
Kadlecem.
Svůj domácí šampionát v bodovačce jely i ženy, jejichž startovní
pole doplnily juniorky. Z mistrovského titulu se radovala matadorka Martina Růžičková, která
na druhé a třetí místo odsunula
sestry Emu a Sáru Kaňkovské z
Mapei Cyklo Kaňkovský.
Mezi juniorkami se představila
i Eva Planičková. Ta dosud
startovala v dresu Bikesport
team Mohelnice, už se však
již připravuje s prostějovským
týmem a od 1. ledna 2014
oblékne žluto-modrý dres. Velmi
nadějná závodnice se na dráze
svezla poprvé teprve před dvěma

týdny, přesto obsadila šesté místo,
když za sebou nechala i podstatně
zkušenější závodnice.
Součástí Velké ceny hlavního
města Prahy byl také vylučovací
závod. V něm Vrážel obsadil
sedmé místo, Lichnovský skončil
desátý, Filip třináctý a Maňoušek
patnáctý. Zvítězil Jiří Hochmann
před Janem Dostálem a Milanem
Kadlecem.
V mládežnickém omniu obsadila ve sloučené kategorii
žáků, žaček a kadetek Veronika Pěčonková druhé a
Ema Cetkovská třetí místo,
další z prostějovských žáků
Jan Klečka skončil dvacátý.
Mezi kadety se dařilo Martinu
Šmídovi, jenž bral stříbro, mezi
juniory nenašel přemožitele
Luděk Helis a Dan Chytil se
umístil na místě pátém.

Házenkář Gazdík na operaci nemusí
Prostějov/jim – Bez dvou
úderných spojek Jiřího
Kosiny a Štěpána Gazdíka dohrávali podzimní
část házenkáři Sokola II
Prostějov. U prvního z nich
byla nutná operace a poté
nastalo období absolutního
klidu, druhý jmenovaný
se podrobil důkladnému
vyšetření až v uplynulém
týdnu a jeho stav půjde spravit konzervativní léčbou.
„Do konce roku má absolutní
klid a nemůže nic dělat, pak
se uvidí. Operace alespoň
nyní nutná nebude, dostal
léky a jeho stav se zlepšil,“
sdělil prostějovský kouč Alois Jurík. Osobně věřím, že

bude mít pro zimní přípravu
k dispozici kompletní kádr,
nyní si mohou i ostatní hráči
užívat krátkého odpočinku.
Lépe než házenkářům Sokola II, kteří jsou sedmí,
se bude trávit zimní pauza
jejich kolegům z Kostelce.
Ti přezimují druzí a před
vedoucí Olomouc by je posunulo jen o devět branek
lepší skóre. Na této pozici setrvají minimálně do poloviny
února, kdy přijde na řadu
dvanáctý díl jihomoravské
skupiny druhé ligy.
Podrobné
ohlédnutí
za
jedenácti
podzimními
koly třetí nejvyšší domácí
házenkářské
soutěže

Tabulka po podzimní části:
1. Olomouc
11
19
2. Kostelec na Hané 11
19
3. Hustopeče
11
18
4. Maloměřice
11
15
5. Ivančice
11
13
6. Velké Meziříčí 11
13
7. Prostějov
11
9
8. nSokolnice
11
7
9. Juliánov
11
7
10. Telnice
11
5
11. Kuřim
11
4
12. Brno „B“
11
3
společně s vyhlídkami regionální dvojice do zbytku
sezony a novinkami z obou
táborů přineseme v polovině
ledna.

Kušisté Savany doma na výhru nedosáhli

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
- Prvním závodem odstartovala
v kostelecké městské sportovní
hale zimní kušistická sezona.
Závodníci domácí Savany se
museli obejít bez výsledkových
stálic v mužské, ženské i seniorské kategorii, přesto dosáhli na
tři cenné kovy.
Zlata se sice kostelečtí zástupci
nedočkali,
přesto
mohli
stavit alespoň dvě stříbra
a jeden bronz. O jedno ze
dvou druhých míst se mezi
muži postaral Josef Nedělník.
Téměř bezchybně střílející
Dalibor Lhotský byl poměrně
v nedohlednu, konstantními
výkony a celkem sedmatřiceti
trefenými desítkami se ale
s velkým přehledem hned
za ním umístil předseda
pořádajícího oddílu.
Kostelecký výběr se nyní potýká
se zdravotními problémy, kromě
Josefa Nedělníka se tak z jejich
řad představili již pouze tři kadeti. Lukáš Andrés svůj výkon

Nový talent. Řady kosteleckých kušistů rozšířila v letošním roce i kadetka Karolína Hynková.
Foto: Savana KK Kostelec na Hané
stupňoval a mocně dotahoval
Františka Nemochovského, na
otrokovického závodníka ale nakonec dva body ztratil a skončil
stříbrný. Hned za ním se po dvou
vyrovnaných
třicetišípových
kolech umístil Dominik Fifka,
svůj premiérový halový závod
absolvovala nakonec pátá Karolína Hynková.

Druhý díl Českého poháru
halového se uskuteční v sobotu 7. prosince pod patronací
Sportovního klubu polních
kuší Suché Lazce v Opavě,
další tři závody pak uspořádá
opět kostelecký oddíl a halová
sezona vyvrcholí březnovým
mistrovstvím republiky v Otrokovicích.

Výsledky Kostelecké halovky:
Muži: 1. Dalibor Lhotský (Opava) 589 bodů (295+294), 2. Josef Nedělník (Savana KK Kostelec na Hané) 576 b.
(286+290), 3. Karel Hyjánek (Otrokovice) 537 b. (274+263).
Ženy: 1. Kateřina Štětkářová (Otrokovice) 575 b. (288+287), 2. Sabina Kubesová 571 b. (280+291), 3. Kateřina Volná
(obě Suché Lazce) 457 b. (225+232).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 570 (285+285), 2. Zdeněk Janda (Otrokovice) 547 b. (271+276), 3. Oldřich Kubesa
(Suché Lazce) 494 b. (233+261).
Junioři: 1. Jan Krejča 557 b. (272+285), 2. Jana Šilhánová (oba Otrokovice) 551 b. (273+278).
Kadeti: 1. František Nemochovský (Otrokovice) 510 b. (262+248), 2. Lukáš Andrés 508 b. (251+257), 3. Dominik
Fifka 483 b. (242+241), 5. Karolína Hynková (všichni Savana Kostelec na Hané) 407 b. (209+198).
Mimo soutěž: 1. František Baborák (Světí) 572 b. (285+287).

desátí ve Švýcarsku

Curych (Švýcarsko), Prostějov/jim,oš – Mezinárodní
premiéru v kategorii do třiadvaceti let si v uplynulém týdnu odbyla nová dvojice SKC
TUFO Prostějov Luděk Helis
a Luděk Lichnovský. Dráhařské šestidenní „Sixday-Nights
Zürich“ v nejlidnatějším městě Švýcarska se cyklisté z Prostějova pravidelně zúčastňují
a kouč Michal Mráček mohl
být spokojen i letos, mladé duo
se totiž na úvod prezentovalo
umístěním v nejlepší desítce.
Talentovaný pár spolu v letošním roce vybojoval titul mistrů
republiky v bodovačce dvojic,
Lichnovský pak od září postoupil
do kategorie mužů U23, zatímco
Helis může ještě jeden rok závodit mezi juniory. Oba dva startovali na šestidenních závodech vůbec poprvé, a do Curychu přijeli
především sbírat zkušenosti.
Ve středeční první etapě postihl
Helise pád a kluci tak úvodní
den skončili s jednou rundou

ztráty, i vinou toho se nakonec
po sobotní závěrečné etapě
umístili na celkovém desátém
místě. Na deváté Maxima Froidevauxe ze Švýcarska a Philémona Marcel-Milleta z Francie
jim chyběl právě jeden okruh.
V Curychu startoval i další zástupce prostějovské cyklistiky,
a sice Christopher Imrek. Ten
vytvořil čistě rakouskou dvojici s nezkušeným Dennisem
Wauchem, a skončili hned za
Helisem s Lichnovským jako jedenáctí. Vítězství pro sebe ukořistili Nizozemci Didier Caspers
a Melvin van Zijl, s jedním kolem ztráty skončili za nimi druzí
Švýcaři Frank Pasche a Lukas
Spengler, bronz připadl Dánům
Eliasi Helleskovi se Simonem
Bigumem.
Jezdci SKC mají v plánu zúčastnit se ještě šestidenních
v Brémách a Berlíně a trenér
Michal Mráček věří, že se jeho
svěřencům podaří vyjet i ještě
lepší umístění.

Vánoční Drahanská
se jede již poosmé
Prostějov/oš,jim – Tak jako
k Vánocům neomylně patří
zdobení stromečku, pečení
cukroví či stavění betlémů,
tak je pro mnohé nadšence
tradiční součástí Štědrého
dne i Vánoční Drahanská.
Již osmý ročník zdolávání
trasy ze Žárovic do Drahan
pěšky či na čemkoliv nemotorovém se tak nezadržitelně
blíží, uskuteční se už příští
úterý 24. prosince.
Zájemci se již nyní mohou
registrovat, a to na webu
http://drahanska.skcprostejov.
cz. „Startovné se stejně jako
v minulosti neplatí, akce je pro
účastníky zdarma. Nepočítámli gulášek a pivko v pohostinství 'U Pepíčka',“ zve k účasti
Petr Zatloukal z pořádajícího
SKC TUFO Prostějov.
Výdej startovních čísel pro
všechny, kteří se neváhají v době
předvánočního shonu zastavit,

setkat se s přáteli a udělat něco
pro své zdraví, bude probíhat v
Žárovicích od devíti hodin. Start
chodců pořadatelé naplánovali
na půl desátou, v případě běžců
to bude o pět minut později,
u cyklistů ještě o dalších pět minut
později. Účastnit se je možné
i na netradičních dopravních
prostředcích, vyloučeny jsou
však ty motorizované.
Cíl závodů bude stejně jako
v posledních dvou letech nikoliv u dobře známé závory, ale
až u pohostinství „U Pepíčka“
v Drahanech. Prodloužení
trasy až do Drahan se totiž
organizátorům osvědčilo, odpadly problémy s dopravou
a závodníci tak na vyhlášení
čekají v teple hospody. Stejně
jako v minulosti se akce koná
pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Aloise Mačáka, jenž bude
samozřejmě rovněž startovat.

Atletické šatny již stojí
Prostějov/jim – Prostějovští
atleti v letošním roce dokončili výstavbu atletických šaten
v ulici Lidická na pozemku,
který přímo sousedí se školním
hřištěm RG a ZŠ města Prostějova. Právě to je nyní útočištěm atletů. Půlmilionem v
loňském roce a dalšími sto tisíci
korunami v letošním roce se na
akci podílelo město Prostějov,
dalších celkem 450 tisíc korun
poskytl Olomoucký kraj.
„Atletický klub ze svých prostředků zaplatil dva miliony korun, které získal od Sportovního
klubu Prostějov jako vyrovnání
za prodej části atletických pro-

storů na sportovním stadionu ve
Sportovní ulici 1. Po neúspěšných pěti pokusech vybudovat
v našem městě 400metrovou
regulérní atletickou dráhu se
musíme spokojit s atletickou dráhou 333metrovou a s neúplným
atletickým vybavením,“ podotkl
k investici předseda prostějovských atletů Milan Čečman.
Jak dodal, Atletický klub Prostějov děkuje všem, kteří finančně
podpořili vykoupení pozemku a
stavbu šaten a pomohli tak atletickému klubu, který se zaměřuje
hlavně na mládež, vybudovat
důstojné sociální zázemí pro jeho
činnost.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Oděvářky“ zvládly dvojutkání proti Olomouci a Zlínu
Olomouc, Prostějov/jim – Basketbalistky TJ OP Prostějov se
naladily zpět na vítěznou notu.
V závěrečných dvou střetnutích v tomto kalendářním roce
daly zapomenout na předchozí
ztrátu ze Šumperku a zejména díky vydařeným druhým
poločasům si poradily jak s
„béčkem“ Olomouce, tak s rezervou Zlína. Tomu dokonce
nadělily pořádný výprask –
zvítězily o čtyřiačtyřicet bodů.
„Byli jsme favoritem, Olomouc
i Zlín ale hraje i vyšší soutěž
a nikdy dopředu nevíte, koho postaví. Holky to ale zvládly a podařilo se nám vyhrát,“ těšil se ze
čtyř získaných bodů kouč TJ OP
Željko Živkovič.
V úterý večer čekal na prostějovské košíkářky přesun do
nedaleké Olomouce. V plánu
nebyla cesta na vánoční trhy či
nákupy dárků, ale na střetnutí

osmého kola oblastního přeboru.
Domácí tým měl do té doby
na kontě pouze jedno vítězství,
o poločasové pauze se ale zdálo,
že k druhému není až tak daleko.
Prostějovské hráčky sice lépe
zvládly úvodní čtvrtinu a dostaly
se do několikabodového náskoku,
druhá část první půle jim ale příliš
nevyšla a na světě byl obrat a mírný náskok olomouckých vysokoškolaček.
„Olomouc nastoupila jen s šesti
hráčkami, zatímco nás bylo dvanáct. Naše mladé holky ale první
poločas prospaly. Během dalších
deseti minut ale rozhodly a
skóre odpovídalo dění na hřišti,“ potěšilo Živkoviče zvládnuté střetnutí.
Třetí čtvrtina totiž znamenala,
že se domácí hráčky nedokázaly téměř vůbec prosadit a šest
nastřílených bodů je doslova
tristních. Naopak hostující bas-

ketbalistky zaznamenaly svůj
nejlepší příspěvek za celý zápas
a z mírné ztráty naráz bylo třináctibodové vedení.
Drama z duelu proti Šumperku
se neopakovalo a svého náskoku se již prostějovské hráčky
nehodlaly vzdát. Jejich vedení
se tak nejenže nesnižovalo, ale
díky neutuchající střelecké potenci ještě navyšovalo. Ve výsledku to tak dalo výhru o téměř
dvacet bodů.

SK UP Olomouc „B“ –
TJ OP Prostějov 45:64
(8:14, 17:9, 6:21, 14:20)
Sestava a body Prostějova:
Fialová 15, G. Svobodová 10,
Švécarová 10, M. Krátká 9, N.
Svobodová 6, Kalábová 6, K.
Krátká 2, Konečná 2, Hrabov-

ská 2, Zatloukalová 2, Chytilová, Tilšarová. Trenér: Željko
Živkovič.
Jen den po výhře nad Olomoucí
se tým Željka Živkoviče představil doma v tělocvičně ZŠ Dr.
Horáka proti rezervě druholigového Zlína. Tento duel měl zcela
jiný průběh a domácí zástupkyně měly od počátku navrch,
otázkou byl jen konečný rozdíl
ve skóre.
„Od začátku jsme hráli agresivně a vycházeli jsme z dobré
obrany, v první půli se nám ale
tolik nedařilo v útoku. Nakonec se ale skóre hodně navýšilo a zahrály si všechny hráčky.
Tento rok tak končíme krásně,“
užíval si drtivou výhru kouč prostějovského výběry.
Jeho svěřenkyně zvládly druhý
poločas s velkým přehledem
a devítibodový náskok se jim
podařilo téměř zpětinásobit.

O body se postarala celá sestava
čítající deset dívek, každá z nich
dala aspoň jeden koš.
„Do střeleckých pozic jsme se
dostávali i v první půli, ale Zlín
dobře bránil. Pak jsme dali několik jednoduchých košů, dařilo se nám a byli jsme v laufu. Je
znát, že holky trénují čtyřikrát,
pětkrát v týdnu, dokázali držet
vysoké tempo,“ měl Živkovič
jen slova chvály.
Děvčata také postupně nabírají zkušenosti, ať už v soubojích mezi ženami, či v juniorské lize a kadetské extralize. Nejstarší hráčce je
totiž teprve pětadvacet let,
většina je však podstatně mladších. „Starší pomáhají mladším
a panuje výborná atmosféra.
Holky jsou pracovité a jdou
to tréninků i zápasů s radostí,
trenérská změna pro ně možná
byla novým impulzem. Podě-

kování za podporu patří i rodičům,“ popisoval stavební kameny současný trenér vedoucího
týmu tabulky. „Oděvářkám“ se
tak daří udržovat náskok na
čele pětičlenné tabulky, druhý
Krnov je sedm kol před koncem o tři výhry pozadu, navíc
s Prostějovem obě dosavadní
bitvy prohrál. „Soutěž bychom
měli v klidu vyhrát a pak se uvidí. Možná postoupíme přímo,
možná se bude hrát ještě baráž,
to se teprve dozvíme,“ nastínil
Živkovič dění, které nastane v
závěru března po skončení čtyřkolové soutěže.
Do té doby si přeje dostatek formy a pevné zdraví, s těmito dvěma atributy již změnu na čele
neočekává. Další kolo na cestě
do druhé ligy čeká na Prostějov
v pátek 17. ledna, kdy se v tradičním čase od 20 hodin utkají
doma s Krnovem „B“.

TJ OP Prostějov – SKB
Zlín „B“ 73:29 (11:7,
11:6, 29:7, 22:9)
Sestava a body Prostějova:
Fialová 14, Kalábová 11, Chytilová 10, M. Krátká 10, G. Svobodová 7, Konečná 7, N. Svobodová 6,
Švécarová 4, Tilšarová 2, Hrabovská 2. Trenér: Željko Živkovič.

Průběžná tabulka
oblastního přeboru:
1. TJ OP Prostějov
9 8 1 635:477
17
2. TJ Loko Krnov „B“
8 6 2
624:542 14
3. TJ Šumperk „B“
8 5 3 513:425
13
4. SK UP Olomouc „B“
9 1 8 465:620
10
5. SKB Zlín „B“
8 1 7
380:553
9
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Prostějovský tým se loučí se základní skupinou Ligy mistryň
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VOLEJBALISTKY ZÍTRA HOSTÍ HVĚZDNÝ ISTANBUL!

RC CANNES

Proti jednomu z aktuálně nejsilnějších klubů Evropy
budou ženy VK bojovat o čtvrtfinále CEV Cupu

VK PROSTĚJOV

Čas: 1:11 hodin
Rozhodčí: Groenewegen (Niz.) a Di Giacomo (Bel).
Diváků: 2100
1. set: 25:23 22 minut 2. set: 25:16 23 minut
3. set: 25:20 26 minut

Sestava RC Cannes:
Antonijevic, Bokan, Rasic, Centoni, Grothues, Ssuschke-Voigt, libera
Arcangeli a Ortschitt Střídaly: Yaneva, Van de Vyver, Partenio, Aelbrecht. Trenér: Yan Fang.

Sestava Prostějova:
ějova:
Kossányiová
Borovinšek
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Střídaly: Soares, Markevich, Růžičková

Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

Připraveny byly: Hutinski, Melicharová
Trenérská dvojice:

SK UP OLOMOUC

Čas: 2:00 hodin
Rozhodčí: Kovář a Slezák.
Diváků: 700
1. set: 20:25 26 minut
2. set: 25:17 23 minut
3. set: 20:25 26 minut 4. set: 25:21 28 minut
5. set: 12:15 17 minut

předvánoční duel proti Olympu Praha

Tinklová, Mátlová, Rutarová, Napolitano Šenková, Kojdová H.,
Tomašeková, libero: Dreksová, Střídaly: Kojdová, P., Rašková, Uhrová,
Murčinková, připravena byla: Košická.

Prostějov/son – Letošní kalendářní rok vrcholí pro
naše volejbalistky nesmírně
těžkou zápasovou sérií. Během osmi dnů musejí Agelky
sehrát čtyři maximálně náročná utkání s velmi silnými
soupeři, přičemž na konci
této až vražedné šňůry čeká
domácí mač 13. kola UNIQA
extraligy ČR 2013/14 proti PVK Olymp Praha. Ten
je na programu ve čtvrtek
19. prosince od 17.00 hodin
v hale Sportcentra DDM
Prostějov.
Právě Olymp byl v minulé sezóně největším konkurentem
Hanaček při cestě za obhajobou národních titulů, musely
jej překonat ve finále Českého poháru i ligové soutěže.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
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Carter

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

2014 CEV DenizBank
Volleyball Champions League Women
výsledkový servis
5. kola a průběžné tabulky
Základní skupina A
Základní skupina D
RabitaBaku–VolleyBeziers3:1(15, RC Cannes – VK AGEL
-23, 10, 25), SC Drážďany - Omi- Prostějov 3:0 (23, 16, 20), Ecčka Omsk 1:3 (21, -15, -20, -18).
zacibasi Istanbul – SC Schwerin
3:0 (15, 17, 15).
1. R. Baku
5 0 15:3 14
1. E. Istanbul 5 0 15:0 15
2. Omsk
4 1 14:4 13
2. Cannes
3 2 9:6 9
3. Drážďany
1 4 4:13 3
3. Prostějov
2 3 6:11 6
4. Beziers
0 5 2:15 0
4. Schwerin
0 5 2:15 0
Základní skupina B
Dynamo Moskva – Igtisadči
Baku 3:0 (23, 17, 18), CZ
Bělehrad – Meccanica Piacenza
1:3 (-18, 21, -19, -15).
1. D. Moskva
2. Piacenza
3. I. Baku
4. Bělehrad
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Základní skupina C
Dames Gent – Atom Sopoty
0:3 (-23, -14, -21), Dinamo
Bukurešť – Vakifbank Istanbul
0:3 (-23, -21, -17).
1. V. Istanbul
2. Sopoty
3. Bukurešť
4. Gent
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15:1
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Základní skupina E
Azeryol Baku – Galatasaray Istanbul 2:3 (21, -22, 21, -15, -14),
Prosecco Conegliano – Busto
Arsizio 3:0 (20, 15, 24).
1. G. Istanbul
2. Conegliano
3. A. Baku
4. B. Arsizio

případně aby Igtisadči Baku doma
podlehlo 0:3 či 1:3 Bělehradu.
Nejpravděpodobnější rozhodně je
první varianta a vyloučit se nedá
ani naplnění druhé, zatímco o třetí
se dá uvažovat pouze teoreticky.
Vyjde alespoň jedna?
„Nikdy jsem nebyl příznivcem
přehnaného spekulování a tuhle zásadu neporuším ani
tentokrát. My se musíme
soustředit jen sami na sebe, na

Loučení s končícím rokem 2013 obstará

SestavA SK UP Olomouc:

Hutinski

Nešlo to. Prostějovské volejbalistky sice trápily domácí Cannes v jednotlivých setech, ale nakonec v
nich nic nevytěžily a hladce podlehly Francouzskám 0:3.
Foto: www.vkprostejov.cz
úterý se maximálně nachystat a odvést co nejlepší výkon,
jakého jsme schopni. Víc prostě
udělat nemůžeme, zatěžovat
si hlavy přemýšlením co by
kdyby je zbytečné. A holkám
to zdůrazním, je potřeba se plně
koncentrovat jen na naše vlastní
utkání,“ řekl Čada jasně. Odmítl rovněž tezi, že Eczacibasi
s jistotou prvenství ve skupině
přistoupí k prostějovskému mači

na půl plynu. „Tohle se nedá
vůbec předpokládat. Naopak si
myslím, že budou chtít i pošesté
zvítězit 3:0 a neztratit v základní
části soutěže ani set, což se povede jen málokdy.“
Každopádně fandové VK AGEL
si mohou v úterý večer na vlastní
oči užít bitvu svého družstva
s opravdovým top týmem starého
kontinentu plným volejbalových
hvězd z celého světa!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV

Malesevic

setů dvakrát prohráli 0:3 a Istanbul si s francouzským celkem
v obou vzájemných utkáních
poradil stejně jasným poměrem,
což o něčem svědčí. Eczacibasi
prostě má nejvyšší mezinárodní
kvalitu, které je velmi složité
čelit. My se o to samozřejmě
pokusíme, do zápasu dáme
všechno. A uvidíme, na co to
bude stačit,“ odtušil hlavní trenér
vékáčka Miroslav Čada.
Pokud jeho družina dle očekávání
podlehne 0:3 (případně i 1:3), musí
ji mezi elitní osmičku CEV Cupu
posunout aspoň jeden příznivý
výsledek ve střetnutích nepřímých
konkurentů o dosažení téhle mety.
Možnosti jsou tři, konkrétně
Agelky potřebují: buď aby
Drážďany nezvítězily v Beziers
3:0 či 3:1, nebo aby Dabrowa Gornicza jakkoliv prohrála v Bacau,

Prostějov/son
Oba týmy mají před vzájemným
duelem jisté své konečné umístění
v pořadí grupy. Ale zatímco turecký gigant už bez ohledu na
úterní rezultát nepřijde o prvenství ani o nic jiného podstatného,
český soubor ještě usiluje o přesun
ze třetí příčky do čtvrtfinále CEV
Cupu. Aby si tohle právo sám
zařídil a nemusel spoléhat na
příznivé výsledky v ostatních skupinách, musí žhavému adeptovi
na účast ve Final Four letošní Ligy
mistryň vzít alespoň dvě sady.
„Porážka 2:3 by byla naprosto
vynikající, nemluvě o případném
vítězství. Ale pokud objektivně
porovnáme sílu obou hráčských
kádrů, není taková senzace příliš
reálná. Vždyť my jsme s Cannes
navzdory vyrovnanosti několika

libero: Jášová
Malesevic

Své účinkování v 2014 CEV DenizBank Champions
League Women uzavřou volejbalistky VK AGEL
Prostějov domácím zápasem proti velkému favoritovi Eczacibasi VitrA Istanbul, který v dosavadním
průběhu základní skupiny D ještě neztratil ani set.
Nesmírně kvalitního soupeře Hanačky vyzvou
v úterý 17. prosince od 18.00 hodin, a to tradičně
v hale Sportcentra DDM.
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Základní skupina F
Dabrowa Gornicza – Dynamo
Kazaň 0:3 (-22, -21, -20), Volero
Curych – Stiinta Bacau 3:1 (16,
23, -26, 23).
1. Kazaň
5 0 15:1 15
2. Curych
3 2 11:10 9
3. D. Gornicza 1 4 7:12 4
4. Bacau
1 4 4:14 2

Minimálně polovina vzájemných duelů předchozího ročníku se přitom změnila v dost
vyrovnané bitvy a jednou
PVK dokonce favorita porazil
(7. března v nadstavbě 3:1). Jinak ale vékáčko svou roli vždy
zvládlo, což platilo také o dosud jediném střetu v letošní extralize. Dohrávka 4. dějství na
sklonku listopadu v hlavním
městě skončila příznivým výsledkem 1:3 po sadách 27:25,
20:25, 19:25 a 20:25.
Pro Pražanky to byla jedna
z pouhých dvou zatímních
porážek, neboť padly už jen
v Olomouci zkraje listopadu
hladce 3:0. „Stejně jako loni
Olymp potvrzuje své kvality,
s téměř nezměněným hráčským kádrem je stále dost ne-

bezpečný. A jeho nepříjemnost
pro nás roste tím, že do posledního utkání tohoto kalendářního roku půjdeme po třech
opravdu těžkých bitvách. Série
Cannes, Olomouc, Istanbul
a PVK skutečně stojí za to,“
pousmál se hlavní trenér Agelek Miroslav Čada.
Minulé loučení s končícím
letopočtem navíc ženstvo VK
nezvládlo, když těsně před Vánocemi 2012 podlehlo doma
Frýdku-Místku 0:3 a přišlo
tím o dlouhatánskou šňůru
112 výher nad českými protivníky. „Jenže tenkrát jsme byli
zdravotně rozbití, zatímco teď
máme k dispozici kompletní
tým. Proto by se nic podobného nemělo opakovat,“ věří
Čada.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

JEN 760 Kč

Platí pouze 18. a 19. prosince
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

Představení posledního soupeře
VK AGEL v Champions League 2013/14
ECZACIBASI VITRA ISTANBUL
Země: Turecko.
Rok založení: 1966.
Klubové barvy: oranžová, bílá a modrá.
Domácí hala: Spor Salonu Kemerburgaz.
Největší úspěchy: 28x vítěz turecké ligy (včetně 17x za
sebou!), 9x ve finále evropských pohárů, triumf v Poháru
vítězů evropských pohárů (1999), 3x 4. místo v Lize mistryň
(2001, 2002, 2009).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 2. kolo
play off (2013), 1. kolo play off (2012) a 2. kolo play
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Prezident: Faruk Eczacibasi
Generální manažer: Cemil Ergin.
Hlavní trenér: Lorenzo Micelli.
Asistent trenéra: Alper Hamurcu.
Hráčský kádr: nahrávačky Denise
e Hanke
ke (číslo
(čí
čísl
sl 10
slo
sl
10,
Německo, 24 let, 183 cm, 77 kg), Asuman Karakoyun (číslo
8, Turecko, 23 let, 180 cm, 70 kg) a Arelya Karasoy (číslo
14, Turecko, 17 let, 181 cm, 71 kg), blokařky Maja Poljak
(číslo 18, Chorvatsko, 30 let, 194 cm, 78 kg), Christa Harmotto (číslo 13, USA, 27 let, 188 cm, 74 kg), Büsra Cansu
(číslo 9, Turecko, 23 let, 188 cm, 80 kg), Selin Uygur (číslo
5, Turecko, 21 let, 186 cm, 68 kg) a Hande Baladin (číslo 4,
Turecko, 16 let, 189 cm, 74 kg), smečařky Senna JogunicaUšič (číslo 1, Chorvatsko, 27 let, 190 cm, 75 kg), Yimei Wang
(číslo 7, Čína, 25 let, 190 cm, 80 kg), Helena Havelková (číslo
16, Česko, 25 let, 186 cm, 70 kg), Esra Kirici-Gümüs (číslo
12, Turecko, 31 let, 182 cm, 77 kg) a Seyma Ercan (číslo 15,
Turecko, 19 let, 187 cm, 72 kg), univerzálka Neslihan Darnel
(číslo 17, Turecko, 30 let, 187 cm, 71 kg), libera Gülden Kuzubasioglu (číslo 2, Turecko, 33 let, 167 cm, 58 kg) a Buse
Kayacan (číslo 11, Turecko, 21 let, 176 cm, 60 kg).
Vzájemný zápas v Lize mistryň 2013/14 (základní skupina D):
Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov 3:0 (15, 14, 21).
Očima kouče VK Miroslava Čady: „Eczacibasi potvrdil roli
největšího favorita naší skupiny a je žhavým kandidátem
na postup do Final Four. Má obrovskou motivaci uspět
v pohárové Evropě a na všech postech sestavy špičkové
reprezentantky různých zemí, opravdové hráčské hvězdy.“

Tři „Agelky“ čeká zkraje ledna kvalifikace o MS 2014
Prostějov/son – Bez tří hráček se pravděpodobně bude
muset obejít družstvo našich
volejbalistek v přípravě na
druhou polovinu této sezóny.
Hned tři plejerky VK AGEL
Prostějov totiž figurují v širší
nominaci reprezentace žen
ČR na kvalifikační turnaj
o postup na mistrovství světa
žen 2014, který proběhne od
3. do 5. ledna v Bulharsku.
Nahrávačka Pavla Vincourová,

smečařka Andrea Kossányiová
i libero Julie Jášová pařily jak
při letní World Grand Prix, tak
během podzimního evropského
šampionátu do základní sestavy
českého národního výběru a dá
se tedy očekávat, že je italský
kouč Carlo Parisi zařadí také do
své užší nominace. Což by znamenalo, že trenér “Agelek” Miroslav Čada bude trio klíčových
svěřenek postrádat více než týden
tréninkového procesu.

Příprava
“vékáčka”
po
Vánocích odstartuje nejspíš
hned 27. prosince a její úvod
se kryje se začátkem tréninkového kempu Parisiho
týmu. Vincourová, Kossányiová i Jášová tak po svátcích
zamíří k nároďáku a zpět ke
svému klubovému kolektivu
se připojí asi v úterý 7. ledna.
Samotné zápasy třídenního
turnaje kvalifikace o MS 2014
na Balkáně jsou totiž na pro-

gramu 3. až 5. 1., přičemž Češky
se postupně střetnou s Běloruskem, domácím Bulharskem
a Slovenskem. Účast na mistrovství v příštím roce vybojuje pouze vítěz skupiny a další
dva celky s nejlepší bilancí na
druhých místech ze všech pěti
grup.
„Myslím, že cíle by neměly
být jiné, než postoupit, a to
nejlépe z prvního místa, jelikož
potřebujeme lepší pozici pro

následné rozlosování samotného turnaje. Trenér Parisi je
u našeho národního týmu již
delší dobu, myslím, že jeho
práce se na naší hře již viditelně
projevuje. Záležet ale také bude
na tom, kdo nakonec bude
v lednu kvalifikaci hrát, zda
nebudou zranění a podobně.
Ale cíl by měl být rozhodně
postup,“ řekla k ambicím družstva ČR prostějovská reprezentantka Julie Jášová.

Volejbal

Většinu zápasu v Cannes hrály Agelky vyrovnaně,
přesto favoritovi po boji podlehly hladce nula tři
Yan Fang (hlavní trenér RC Cannes):

„Po dvou jasně prohraných zápasech s Istanbulem jsem velice šťastný za tohle
důležité vítězství i postup do play off. Prostějov byl hodně těžkým soupeřem a díky
tomu dosahovalo tempo hry kromě druhého setu dost vysoké úrovně.“

Bodový vývoj - první set:
1:0, 1:3, 4:4, 4:6, 7:8, 7:11,
9:11, 11:12, 13:13, 15:14,
17:15, 17:17, 20:18, 22:19,
22:21, 23:23, 25:23. Druhý
set: 2:0, 4:1, 6:2, 8:3, 8:6,
12:6, 15:7, 15:9, 18:9, 19:14,
21:14, 22:16, 25:16. Třetí set:
1:1, 3:1, 6:2, 6:6, 7:8, 8:10,
11:12, 11:16, 13:16, 16:17,
17:19, 19:19, 25:20.
Cannes, Prostějov/son - K jistotě
přesunu do čtvrtfinále CEV Cupu
potřebovaly volejbalistky VK
AGEL Prostějov získat na palubovce RC Cannes dva sety. A právě
k ovládnutí takového počtu sad během utkání 5. kola základní skupiny D v 2014 DenizBank Champions
League Women směřovaly, když
v zahajovacím i třetím dějství sváděly s předpokládanými vítězkami
naprosto rovnocennou bitvu. Leč
nevydržely, což rezultovalo v jasný
výsledek 3:0, který se vůbec nemusel zrodit. O dalším osudu našeho
družstva v probíhajícím ročníku
evropských pohárů tak definitivně
rozhodnou až závěrečné duely ve
všech grupách Ligy mistryň.
Hanačky si nedělaly žádnou hlavu
s nervozitou a do střetnutí vlétly na

Nadia Centoni (kapitánka RC Cannes):

„Měly jsme jediný cíl: zvítězit a vybojovat tím postup. To se povedlo, i když se nám
v některých fázích utkání nedařilo a musely jsme otáčet nepříznivý stav. V rozhodujících chvílích jsme však byly celkově lepší, což rozhodlo.“

Miroslav Čada (hlavní trenér VK AGEL Prostějov):

„Po herní stránce nás domácí výrazně předčili jen ve druhém setu, jinak jsme favoritovi byli vyrovnaným soupeřem a místy Cannes dokonce přehrávali. Škoda ztraceného vedení v úvodní i třetí sadě, určitě jsme tady měli na lepší výsledek než 0:3.“

Solange Soares (kapitánka VK AGEL Prostějov):

Bojovaly. Přestože se svěřenkyně Miroslava Čady nad sítí činily, co to
jde, na francouzského giganta to nestačilo. Foto: www.vkprostejov.cz
křídlech odvahy nadnášených zdravou dávkou sebevědomí. Výborným
podáním dostávaly soupeřky pod tlak,
jistě přihrávaly, skvěle blokovaly. Neustále tak vedly a díky dvěma tříbodovým šňůrám brzy utekly na slibných
7:11. Pak ale domácí tým přidal, zatímco vékáčko začalo chybovat včetně několika omylů zbytečně laciného
charakteru. To byla voda na mlýn do
té doby nejistého RC, jenž s posílenou psychikou skóre postupně otočil
(15:14), následně šel do vlastního
minitrháku 22:19. Jenže prostějovské
bojovnice zdaleka nesložily zbraně a
vzápětí srovnaly na 23:23! Škoda, že

dramatickou koncovku zvládly přece
jen lépe členky francouzského souboru – 25:23.
Vydřený závěr úvodní sady pomohl
Cannes nabrat ještě vyšší herní rychlost, což se odrazilo v jednoznačném
startu druhé části (8:3). Agelky kupily
nepřesnosti ve všech činnostech a
přestaly se tolik prosazovat útočně,
naopak hostitelkám skoro vše vycházelo. Nezastavilo je ani snížení na 8:6,
neboť stejně jako v prvním vzájemném duelu řádila kapitánka Centoni a
vysoký standard odváděly i všechny
její parťačky. Rozjetému favoritovi
naše děvčata v této fázi zápasu moc

„Od začátku bylo vidět, že jsme se na tento těžký zápas dobře připravily. Většinu
času se nám dařilo předvádět kvalitní výkon, ve prospěch soupeře ale rozhodl o
něco úspěšnější útok a hlavně mnohem lepší obrana v poli, kde Cannes vyčapalo
spoustu míčů.“
nestačila (15:7), teprve série čtyř bodů
za sebou z 19:10 na 19:14 dostala Čadovy svěřenky z nejhoršího. Na obrat
však už bylo příliš pozdě, navíc ani
poslední fáze setu českým mistryním
nevyšla – 25:16.
V přestávce před třetím dějstvím
kouč VK opět zdůrazňoval nutnost
maximálního riskování, ovšem tyhle pokusy znovu narážely buď na
vlastní nedokonalé provedení, nebo
na enormní kvality protivnic. Ztracenou půdu pod nohama AGEL našel
až za stavu 6:2, kdy perfektně zaservírovala Kossányiová a kompletní
mančaft Prostějova náhle fungoval na

jedničku. Díky mohutnému obrození
nejenže hostující družina bleskově
otočila na 8:10, ale v razantním náporu pokračovala plynule dál (11:16).
Bohužel i tento super úsek měl omezenou dobu životnosti a nepříjemně
brzy vyprchal. Domácí kolektiv přitom zachraňovala tahounka Centoni,
přes kterou nahrávačka posílala téměř
všechny ofenzivní akce se stoprocentní úspěšností. Vyslankyně z ČR
rázem vůbec nestíhaly, a byť u břehů
Středozemního moře sahaly po zisku
hned dvou setů, neurvaly ani jeden.
Síla papírově favorizovaného RC se
nakonec projevila – 25:20 a 3:0.

Hanácké derby v Olomouci mělo vysokou úroveň,
Agelky drama nakonec vydřely těsně v tiebreaku!
Bodový vývoj - první set:
1:0, 1:3, 3:5, 5:5, 5:9, 6:15,
16:16, 16:18, 18:19, 18:21,
20:22, 20:25. Druhý set: 2:0,
4:1, 4:3, 6:5, 10:5, 10:7, 11:9,
16:10, 19:13, 19:15, 22:15,
24:16, 25:17. Třetí set: 2:0,
4:1, 4:3, 7:5, 7:10, 9:12, 11:12,
14:13, 14:16, 16:16, 16:21,
20:25. Čtvrtý set: 0:1, 2:1,
5:5, 12:5, 12:9, 14:10, 14:12,
16:13, 16:17, 19:17, 19:19,
24:20, 25:21. Pátý set: 3:0,
3:2, 5:2, 6:3, 6:7, 8:7, 8:9, 9:11,
10:14, 12:15.
Olomouc/son - První bod v UNIQA
extralize 2013/14 ztratily prostějovské volejbalistky, ale hrozbu premiérové porážky od českého celku v probíhající sezóně odvrátily.
V dohrávce 12. kola elitní soutěže
ČR však k výsledkovému nezdaru nebylo daleko, neboť celek UP
Olomouc na vlastní půdě potvrdil
svou letošní nebezpečnost velmi
kvalitním výkonem. Díky tomu

fandové aplaudovali výbornému
duelu se šťastnějším vyústěním pro
VK AGEL, který mírně zvýšil své
tabulkové vedení.
Malesevic sice poslala úvodní servis do spodní poloviny sítě, ale jinak Agelky zvládly důležitý vstup
do střetnutí dobře. Hned otočily
na 1:3, vyrovnání soupeře bryskně zrušily čtyřbodovou šňůrou
(5:5 – 5:9) a veskrze perfektním
výkonem jednoznačně kralovaly.
Zastavit velký nápor hostí dokázalo úpéčko až za stavu 6:15,
aby se vzápětí samo dostalo na
koně. Naprostý herní obrat umožnila Mátlová svým výborným
podáním, náš tým vinou špatné
přihrávky úplně vypadl z role
a jeho značný náskok se rychle
rozplynul (16:16)! P rostějovské
plejerky svou krizi včas zažehnaly, zbytek zahajovací sady dostaly
komplexnějším pojetím zpět pod
kontrolu – 20:25.
Olomoučanky však předchozím
vzepětím nabraly solidní tempo,
do nějž se vrátily zkraje druhé
části. A stačilo pár nejistot na
straně VK (zejména příjem drhnul), aby skóre poskočilo z 6:5
na 10:5. Extrémně často bodovala hlavně Napolitano, zatímco
Čadovy svěřenky sčítaly chyby.
Z defenzivy se vymanily pouze
chvíli během dílčího dotažení
manka (11:9), poté znovu vládly

rozjeté protivnice (16:10). A to
nemilosrdně až do hladkého závěru – 25:17.
Favoritovi druhý set vůbec nevyšel, tudíž akutně potřeboval co
nejdřívější zlepšení všech činností. Leč zbrzdit utržený olomoucký
vagón dávalo moře práce a nešlo
to okamžitě, start do třetího dějství opět patřil SK (4:1). Impuls
přišel teprve v následující pasáži
duelu zásluhou výrazného zkvalitnění přihrávky, servisu i obrany, rázem se vývoj zase otočil o
sto osmdesát stupňů (7:5 – 7:10).
Od té chvíle zaplněné a bouřící
hlediště sledovalo oboustranně
výtečný volejbal s mnoha krásnými výměnami i dalšími zvraty
(14:13, 14:16, 16:16). Rozhodl
pětibodový trhák při podání Hutinski na 16:21, koncovku už si
útočně bodující AGEL v čele s
údernou Carter pohlídal – 20:25.
Čtvrtý díl hodnotného dramatu
jej vrátil do kolejí rovnocenné
bitvy, než Teplého družina uprchla mohutným náporem z 5:5 na
12:5! Snoubení smečovaného
servisu Tinklové a řady padáních zákroků v poli (především
Dreksové) byl vskutku smrtící.
Z útlumu lídryním tabulky pomohlo rovněž účinné podání Malesevic (12:9), což mělo určitou
důležitost. Naše holky se totiž
dostaly na dostřel, trpělivě ukra-

jovaly ze své ztráty a krátce po
půlce setu dokonce získaly vedení
16:17. Bohužel tuto psychologickou výhodu nevyužily, naopak
vlastními hrubkami spadly zpátky
pod deku oživené euforie hanáckých rivalek – 25:21.
Povzbuzená Olomouc přetavila
svou pozitivní energii v lepší nástup do tiebreaku, potíže papírově
silnějším sokyním dělaly hlavně

nepříjemnými plachtami (v tomto
ohledu vynikala Mátlová – 3:0).
Pokud však měly Agelky přihráno, dokázaly samy tlačit a křesat
jiskry výsledkové naděje (6:3 –
6:7). Na české poměry výborný
zápas v jiskřivé atmosféře gradoval závěrem rozhodujícího pátého
setu, ve kterém přece jen slavila
úspěch větší síla a jistota prostějovských bojovnic – 12:15 a 2:3!

Jiří Teplý
(hlavní trenér SK UP

uložili řidiči povinné přestávky, které
netrpělivé fanoušky připravily o potřebné minuty, do toho první zácpa ve
Vyškově, následně přes „hopsenstrasse“ na D1 (tak je údajně naše zkornatěná silniční tepna nazývána germanofilními profesionálními řidiči), v
Praze také nepatrné zpomalení a pak
neuvěřitelná „Stau“ v Berlíně, která
dala znát, že Berlíňané ještě stále mohutně využívají automobily pro cestu
do práce i z práce. A pak v duchu latinského Finis coronat opus (závěr korunuje dílo) byl jediný dálniční sjezd do
Schwerinu uzavřen. K čemu takovou
třešničku na dortu přirovnat? Jako by
vás při cestě z Brna do Prostějova pustili až v Olšanech na výjezdu. To když
víte, že končí první set, není příjemné
zjištění. Z celé volejbalové podívané
se tak stala instantní polévka, neboť
prostějovská ekipa měla možnost vidět jen

Pozdě,e!
ale přec

dva sety. Ty však byly takovým koncentrátem volejbalové radosti a úspěchu, že zalití horkým vědomím dobře
odvedeného fanouškovského výkonu
umožnilo nakonec spokojeně pozdravit všechny hráčky a přesunout se do
hotelu.
Ten byl až v tom „zpropadeném“
Berlíně. Cesta byla prostějovským
fanouškům zkrácena výkladem o následujícím dni, který patřil procházce
touto stále se rozvíjející německou

metropolí. Vedoucí zájezdu Jan Zatloukal rovněž upozornil všechny
citově nevyhraněné páry, aby se nepouštěly do žádných větších akcí.
Postele v hotelu mají pověst, že vržou.
A zjišťují to i unavení turisté, kteří se
zmůžou jen na to, že po náročném dni
do postele lehnou. Jak poznamenal
nejznámější z fanoušků Ivoš Slavíček:
„Musel jsem během noci svého syna
vždycky upozornit, že se budu na posteli obracet, aby ho to nevzbudilo.“ Je
pravda, že každý pokoj řešil „vrzající“
problém po svém. Tu zabraly špunty
do uší, tu jiným pomohl tvrdý spánek.
Pokoj venkovského ředitele Pavla Kováře a jeho dlouholetého souseda Petra
Kyši jakoby chtěl narušit padesát let
staré berlínské přísloví, že „hlavou zeď
neprorazíš“, a tak jejich matrace skončily na zemi. Tím byla intenzita vzru
snížena na lokální minimum.
Na všechny peripetie předchozího
dne se však zapomnělo, ráno čekala
účastníky zájezdu vydatná snídaně a
pak už náročná procházka Berlínem.
Cesta byla promyšlena racionálně –
z východu na západ. Alespoň tak to
bylo v naší společnosti posledních
dvacet let zvykem. Bez ohledu na
politická vyznání kohokoliv je to
z turistického hlediska nejlepší možné řešení. Chtě nechtě ponurá nálada
východního Berlína se ještě zcela
nevytratila, gigantická „perestrojka“
po západoněmecku pro změnu změnila zcela háv moderního města, ač i
předtím nebylo zatíženo komunistickým stigmatem. A tak v době, kdy
vyvrcholila hospodářská přestavba
na východě Evropy, na jejím západě
začala přestavba skutečná. V Berlíně

12. kolo: Frýdek-Místek - Slavia Praha 3:0 (22, 16, 14).
Nejvíce bodů: Holišová 14, Gambová 11, Kubová 10, V. Závodná 8 - Adlerová 12, Hanzlová 10, Ančincová a Vašutová
po 7 * Olymp Praha - Ostrava 3:1 (27, -21, 13, 15). Nejvíce
bodů: Kvapilová 21, Mlejnková 18, Hodanová 14, Mudrová 10 - Starzyková 18, Michalkiewiczová 14, Polášková a
Zemanová po 7 * KP Brno - Přerov 3:2 ((-22,, 15,, 12,, -22,,
8). Nejvíce bodů: Širůčková 20, Michalíková 17, Vyklická
13, Toufarová 11 - Dedíková 20, Gálíková 12, Nucová 12,
Holičová 7 * SK UP Olomouc - VK AGEL Prostějov.
j
2:3
(-20, 17, -20, 21, -12). Nejvíce bodů: Napolitano Šenková 27,
Mátlová 16, Rutarová 12 - Maleševičová 18, Markevičová a
Carterová po 15.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. Prostějov

Z

12 12 0

2. Olomouc

13 10 3

3. Olymp Praha

12 10 2

4. Frýdek-Místek
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8

4

5. KP Brno

12

8

4

6. Ostrava

12

5

7

7. Šternberk

12

5

7

8. Přerov

12
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9. Slavia Praha
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Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru 3:0
a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

kam příště...
13. kolo, čtvrtek 19. listopadu 2013, 17:00 hodin:
Olomouc - SG LD Brno (předehráno - 3:0), Ostrava - KP Brno, Přerov Frýdek-Místek, Prostějov - Olymp Praha, Slavia Praha - Šternberk
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Olomouc):

„Oba týmy na tom byly před utkáním podobně, neboť podlehly v evropském
poháru kvalitním soupeřům a porážky chtěly odčinit. Z této touhy se zrodil
velice atraktivní zápas pro diváky. My jsme po pomalejším rozjezdu předváděli dobrý volejbal, pouze nám vinou zdravotních komplikací chyběla lepší
možnost prostřídat. Škoda těsné prohry, protože Prostějov dnes byl k poražení
a ke konci měl i trochu štěstí. Se získaným bodem jsem spokojený jen tak napůl z toho důvodu, že nám k vítězství nechybělo mnoho. Přesto holky zaslouží
pochvalu za to, jak se rvaly.“

Miroslav Čada
(hlavní trenér VK AGEL Prostějov):

„Zápas měl vysoké parametry, obsahoval nádherné výměny a Olomouc potvrdila, že letos bude naším velkým soupeřem. My jsme náročnou bitvu zvládli spíš
silou vůle. Domácím jsme totiž dali šanci hrát vyrovnaně a tím pak bylo složitější
vše zvládnout. Rozhodl náš lepší útok, který jsme dokázali v rozhodujících okamžicích zlepšit i díky tomu, že se prosazovalo víc hráček. Trvale vyšší úspěšnost v zakončení však měla jen Sonja Borovinšek. Pozitivum vidím v týmové
schopnosti zvládnout tak vypjatý a nelehký boj, kdy jsme zdaleka nepodali svůj
maximální výkon.“

Zpráva o výpravě prostějovských fanoušků do Schwerinu
Příznivci volejbalistek VK Prostějov se se svým klubem dostali
už leckam. Za holkami doletěli do
Cannes, přes zátoku Zlatý roh docestovali i do Asie, přečkali trpké
chvilky v nabuzené chorvatské Rijece a nejednou zavítali i do rozlehlé
země našich polských sousedů. Tuto
zimu čekala hrstku prostějovských
nejvěrnějších cesta tam, kde své
idolky ještě nepovzbuzovali – v samotném Německu.
Prostějov totiž v předminulém týdnu
letěl do Schwerinu obhajovat své zasloužené vítězství u nás doma, když
největšího soupeře základní skupiny
porazil 3:1. Nyní chtěl tento výsledek
zopakovat a bylo jasné, že v početné
divácké kulise, která pravidelně na ligu
mistrů ve Schwerinu chodí, bude příjemné slyšet i prostějovský hlas. Ono
totiž slyšet při oddechových časech
brněnské hantec je sice lahodná melodie pro ucho, ale jistou herní kuráž lze
získat i díky hřmící hanáčtině z tribuny.
A hřmět mělo. Z Prostějova totiž vyjelo 29 největších rowdies. Kdyby
autobus patřící firmě Hellas line chytla policejní hlídka, nevěděla by, zda
stopla soubor hanáckých písní a tanců
či rockovou skupinu s alternativními
nástroji. Výzbroj dvou bubnů, mnoha
trumpet, vuvuzel, řehtaček a paruk
nevěstil nic všedního. Jen ty hanácké
kroje chyběly…
Ač cesta do Německa probíhala bez
potíží, jak se tenčila časová rezerva,
tak stoupala zlatá horečka i adrenalin
účastníků. Aby také ne. Vždyť hrozilo, že se vůbec zápas nestihne. Proti
fanouškům z Prostějova se spikli snad
všichni. Nejdříve zákonodárci, kteří
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po pádu jeho zdi vyrostlo zcela nové
Postupimské náměstí, které s tím
předválečným má společný jen název
a pak také první semafor v Evropě,
který zde jako jediný zůstal.
Ale německá metropole toho má v nabídce mnohem víc: pozůstatky Berlínské zdi zvané East Side Gallery, červená radnice, televizní věž vysoká tolik
metrů, co má rok dní, Berlínský dóm,
Muzejní ostrov či Reichstag. Symbolicky pouť prostějovských fanoušků
uzavřela Brandenburská brána, kterou
viděli jako poslední berlínský monument, když toto pozoruhodné město
opouštěli. I když místo typických medvědů, které byly doposud znakem Berlína, by se na novém erbu města mohl
vyjímat spíše stavební jeřáb, musí se
Berlínu uznat, že každého zasáhne.
Vždyť tohle město je velkou galerií
historie 20. století.
Na závěr jsem si navykl poděkovat
třem Petrům. Peteru Gogovi za to, že
na realizaci zájezdu výrazně spolu-

www.vecernikpv.cz

Mládežnický lazaret VK
bojoval ze všech sil, ale
body získaly jen kadetky
Prostějov/son - Vlna zdravotních lapálií našich mladých volejbalistek
kulminovala s přicházejícím koncem základní části obou extralig. Poslední desáté dvoukolo tak prostějovské juniorky i kadetky odehrály
v nadmíru kombinovaném složení, přesto se mladšímu výběru Agelek
podařilo dvakrát zvítězit v Přerově a potvrdit tím své prvenství po
dlouhodobé fázi. Juniorský tým VK naopak nestačil velmi silnému
Královu Poli, ovšem postup do nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo
měl už také zajištěn z dřívějška.

pracoval, Petru Chytilovi, který celou
akci posvětil a schválil, a také svatému
Petrovi, jenž přihrál skvělé počasí. Při
této příležitosti musím však své poděkování zredukovat a nechat v něm
jen první dva – světské Petry. Ten
třetí totiž, kdyby byl v nebeské vládě
ministrem, tak svůj mandát neobhájí.
Nejen, že cestu v Německu nechal
celou propršet a v Berlíně nás obdaroval nejmrazivějším větrem, který tato
zima bude mít, ale na závěr nás nechal po dálnici svézt spolu s orkánem
Xaverem, který jsme přivezli až za
hranice naší země. Navíc mám trošku
podezření, že v nebeské vládě dostal i
rezort dopravy. Neumím si totiž jinak
představit, že by v této „Božské“ vládě takových bazilišků bylo víc. Proto
si dovolím mu prostřednictvím tohoto
článku udělit poslední varování, neboť
hlas prostějovských fanoušků je nejen
hřmící, ale také velmi zásadový.
Autor je šéfem Fanklubu
VK AGEL Prostějov.

JUNIORKY

KADETKY

VK AGEL Prostějov – KP Brno 1:3
(-14, -12, 16, -13) a 1:3 (20, -10, -15, -19)
Sestava v prvním utkání: M. Zatloukalová, Mlčáková, Valášková, Přibylová, Lakomá, Stavinohová, libero Uličná
- Klusáková.
Sestava v druhém utkání: M. Zatloukalová, Mlčáková, Přibylová,
Lakomá, Klusáková, Stavinohová,
libero Uličná – L. Zatloukalová, Kratochvílová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mička:
„Proti hodně kvalitnímu soupeři, který
má v kádru několik členek SG Brno
hrajícího extraligu žen, jsme kromě
dvou setů zaostávali ve všech herních
činnostech. Projevilo se, že jsme kvůli
mnoha absencím nastoupili v dost nekompletní a nezvyklé sestavě, navíc se
během střetnutí ještě zranila Vendula
Valášková. Některé holky musely bojovat na jiných postech, než jsou zvyklé, což na silné Brno asi nemohlo stačit.
Přesto si myslím, že náš výkon měl být
navzdory komplikované situaci celkově lepší. Jenže děvčata místy přestávají
plnit pokyny a zbytečně ztrácejí koncentraci, v čemž je dlouhodobě naše
slabina. Základní cíl postoupit do finálové skupiny se nám každopádně povedlo splnit, ale do nadstavby bohužel
půjdeme s jediným získaným bodem.
Nejdůležitější teď bude dát mančaft
přes svátky zdravotně dohromady.“

PVK Přerov –VKAGELProstějov 2:3
(15, -16, 20, -21, -9) a 1:3 (16, -14, -22, -14)
Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Skládalová, Valášková,
Lakomá, Ryšavá, Stavinohová, libero Adamčíková - Klusáková.
Sestava v druhém utkání: Hubrová, Skládalová, Valášková, Lakomá,
Ryšavá, Stavinohová, libero Adamčíková – Klusáková.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Doufal jsem, že se nám hráčky začnou
uzdravovat, ale místo toho na marodku
ještě přibyly nemocná Sarah Cruz a
ve druhém přerovském duelu zraněná
Adéla Stavinohová. Naštěstí jsem pro
sobotní dvojzápas vyřídil hostování
Tereze Skládalové z béčka, díky čemuž
jsme nakonec oba souboje zvládli se ctí.
Holky si sice musely zvykat na odlišné
posty i celkově jinou sestavu, což nějakou dobu trvalo, ovšem ve většině setů
byl výkon družstva dobrý. V prvním
utkání děvčata výborně zabrala od stavu 1:2 na sady a v odvetě se nepovedl
jen zahajovací set, kdy bylo nutné tým
adaptovat na aktuálně vzniklou absenci
Stavinohové. Podařilo se, celý kolektiv
v daném složení mohu pochválit za
překonání všech problémů. Díky tomu
máme pro nadstavbovou část extraligové soutěže skvělou výchozí pozici
a snad se zlepší i momentálně špatný
zdravotní stav.“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview seč spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS a šéfem prostějovského tenisu - 2. díl

„Nedávno jsme si s týmem řekli, že to potáhneme, co to půjde,“
říká s úsměvem o svých spolupracovnících Miroslav Černošek

Prostějov - Po předkrmu z minulého vydání vám v dnešním čísle Večerníku nabízíme chutné menu, které vytváří
druhý díl velkého rozhovoru s Miroslavem Černoškem.
Mimo jiné spolumajitel TK PLUS a boss prostějovského
prostějovského tenisu se tentokrát zamýšlel právě nad
chodem marketingové společnosti, jeho osazenstvem, ale
i nejdůležitějšími partnery a zákonitostmi, které jsou potřeba ke kladnému ekonomickému výsledku. Exkluzivně pro
nejčtenější regionální periodikum nám všemi odvětvími
respektovaný manažer odpověděl i zprávy z pod pokličky
firmy či osobní záležitosti spojené s jeho nedávnou svatbou. V dalším, již třetím pokračování, které vám přineseme
na přelomu odcházejícího roku 2013 a nového letopočtu
2014 se nejvyšší muž řady odvětví a velký podporovatel
kultury podívá blíže na projekty, které jeho společnosti pořádaly, aby v tom závěrečné dezertu prozradil našim čtenářům něco málo z plánovaných akcí pro příští rok.
Petr Kozák

Mnohokrát již bylo také řečeno, že dlouhodobě úspěšná spolupráce je také leckdy otázkou osobních vztahů. Je tomu tak i v
současnosti? A dá se říct, že v tomto
směru sklízíte plody ovoce, které jste si
zaseli kdysi před dvaceti roky?

V první části našeho rozhovoru
jste zmínil sportovní, ale i ekonomické úspěchy marketingové společnosti TK PLUS. Čím si to vysvětlujete, že se držíte na vrcholu sil i přesto,
že řada jiných, na první pohled silnějších agentur, odpadává či má větší „To by měl asi za mě, jakožto majitele
firmy, říct někdo jiný... (úsměv). Urpotíže?
čitě ale máte pravdu. Sklízíme ovoce
„Ten recept není na první pohled nijak ze stromů, které jsme zasadili hodně,
složitý. Snažíme se pracovat s firma- hodně dávno. Uvedl bych při této přími velice dlouhodobě, hledat u nich co ležitosti konkrétní a aktuální příběh. Já
chtějí vidět, slyšet i to, čím se chtějí třeba jsem v roce 1992 začínal se společností
jen pochlubit. Naším krédem je nabízet Agrofert a panem Babišem. Když se on
jim sporty či akce, které jsou nosné pro osobně objevil o dva roky později při temanagement její firmy a poselství jejich nisovém turnaji Nokia Cup, spousta lidí
obchodním partnerům. A jsem rád, že u se mě ptala, co je to za firmu Agrofert a
klíčových firem se nám to daří. Napří- kdo je pan Babiš?! Od té doby jsme spoklad v případě atletického mítinku Zlatá lu ušli velký kus cesty a dnes je to jedna z
tretra již máme na příští rok podepsány největších holdingových firem. Většina
všechny hlavní partnery a v podstatě to našich akcí na centrkurtu pak probíhá
portfolium zůstává naprosto konstantní. v Agrofert Aréně a od roku 1997 hrajePodobné je to i u dalších našich projek- me pod hlavičkou TK Agrofert, pod níž
tů. Jsem navíc zastáncem názoru, že ze jsme získali již stovky a stovky mistrovvšech stran zmiňovaná ekonomická ských titulů či dalších úspěchů... Stejně
recese není takového druhu, že by fir- tak jsme začínali před zhruba patnácti

Propojený byznys. S pozicí titulárního partnera u tenisového klubu i místní arény
souvisí vztah Andreje Babiše (na snímku vlevo) a Miroslava Černoška. Buď u toho
budou oba, nebo spolupráce nebude...
Foto: archív Večerníku
my odcházely ze sportovního prostředí.
Každá firma prostě utnula pouze takové
investice, které se jim nezdají.“
Takže, nemusíte držet partnera
u akce zuby nehty...?
„To určitě ne. Zatím s námi nikdo nekomunikuje na téma, my bychom chtěli
skončit. Spíše se ptají, jestli se nedá něco
uspořit, jestli se nedá přijít s něčím novým, něco vylepšit, či případně přidat
nějakou přidanou hodnotu navíc. Vždy
je tam ale to podstatné: ´my chceme s
vámi pokračovat´! A toho si, upřímně
řečeno, velice vážíme.“
INZERCE

lety s panem Chrenkem a Třineckými
železárnami, následně pak společností
Agel. Kulaté dvacáté výročí jsme slavili s UniCredit Bank, která je titulárním
partnerem našeho tenisového turnaje.
Prostě je to v mnoha případě hlavně o
osobních vztazích a vzájemném respektu, který vede k prospěšné spolupráci.“
Čím si osobně vysvětlujete, že se
vám to daří?
„Řeknu to takhle. Když přednáším
sportovní marketing na některých
kongresech, přednáškách či přímo na
vysoké škole v Brně, tak hovořím o

Kamarád i partner. S Tomášem Chrenkem pojí Miroslava Černoška už více jak patnáctiletý vztah. Mají si co říct jak o obchodních
věcech, tak i o životních náležitostech. I proto se setkávají nejen pracovně.
Foto: archív TK PLUS
tom, že v něčem je podobný marketingu v automobilovém či stavebním
průmyslu, ale v něčem je to to takzvaný jemný personální byznys. Člověk
musí najít v sobě schopnost, vcítit se do
toho, co tvoji kamarádi a představitelé
špičkových firem chtějí vidět a slyšet.
Už jsem to naznačil, je nesmyl přijít na
firmu, kde je management tvořen hráči
golfu a nabídnout jim tenis... (úsměv).

„Dovolím si tvrdit, že jsem nijak razantněji do chodu firmy zasahovat nemusel.
Jsme tady již dostatečně zkušený a sehraný kolektiv, v němž každý ví, co je
jeho úkolem. Při této příležitosti musím
říct, že jsem rád za své rozhodnutí, které
jsem udělal v nedávné době, kdy jsem
do firmy vzal někdejšího výtečného deblistu Tomáše Cibulce. Od čtrnácti let
byl hráčem Prostějova a po konci pro-

„Dnes už nestačí mít skvělou marketingovou nabídku a perfektně
vypracovaný projekt,
je potřebné, dostat se k lidem
blíž a vědět, co jim nabídnout!“
prostějovský rodák MIROSLAV ČERNOŠEK
ví o marketingu takřka vše...

Já si vždycky předem dělám takovou
´dělostřeleckou´ přípravu a snažím se
o dotyčné firmě i jejich představitelích
vědět všechno potřebné. Dnes už nestačí mít skvělou marketingovou nabídku
a perfektně vypracovaný projekt, je potřebné, dostat se k lidem blíž a vědět, co
jim nabídnout!“
To všechno vede k tomu, že
marketingová společnost TK
PLUS je úspěšná a i rok 2013 budete
hodnotit pozitivně...
„Okomentuji to jen krátce. Co se týče
finančních výsledků, tak my budeme
určitě v černých číslech, což se v současnosti o řadě sportovních klubů i agentur
jednoznačně říct nedá. To neříkám z
pocitu nadřazenosti, ale naopak chci
zdůraznit, jak si přízně našich partnerů
vážíme. Stejně cenné je, že k dnešnímu dni máme již nasmlouváno zhruba
osmdesát procent finančního objemu,
který potřebujeme pro zajištění projektů a úspěšné účinkování v roce 2014!
Vzhledem k tomu, že máme ještě měsíc
do konce letopočtu stávajícího (rozhovor
byl pořízen zkraje prosince - pozn.red.),
je to výsledek práce, který svědčí o naší
promyšlenosti a o tom, že jsme se to
opravdu naučili dělat... “ (úsměv).
Když se podíváme přímo do
vaší kuchyně, co se událo za
končící rok 2013 nového? Musel jste
do fungování TK PLUS nějak výrazně zasahovat?

fesionální kariéry se skvěle adaptoval
na postu PR manažera. Musím jej skutečně pochválit, neboť odvádí skvělou
práci. Stal se pro mě velmi důležitým,
skoro nepostradatelným člověkem.
Souhrnně bych řekl, že poskládání
lidí se jeví jako takřka dokonalé. Petr
Chytil de facto řídí ekonomiku firmy
a zpracovává projekty, Petra má pod
palcem veškeré tenisové dění. Pod nimi
jsou Míša Ptáčků, David Lenců, Pepa
Váňů a zmiňovaný Tomáš Cibulec, řekl
bych, že je to tým, který se tu opravdu
sžil. Nedávno jsme si řekli, že tu káru
zkusíme táhnout co nejdál, to půjde...“
(smích).
V minulosti jste se nechal slyšet, že byste už i rád omezil své
pracovní nasazení a svým způsobem
své aktivity pomalu utlumil. Pak se
ale situace změnila a vy nadále zůstáváte v TK PLUS mužem číslo jedna!
Co se událo? A jak vidíte budoucnost?
„Já na to odpovím přímo. Ano, avizoval
jsem, že bych rád některé věci, jak říkáte,
utlumil a z jistých záležitostí se stáhnul do
pozadí. To, že se tak nakonec nestalo, k
tomu mě vedly dva důvody. Jeden firemní a jeden osobní. K tomu prvnímu můžu
říct, že jsem zjistil jistou komplikovanost
při předávání určitých vztahů a schopnosti přesvědčit inkriminované firmy, že
my jsme pro ně ti správní. Není to jednoduchá záležitost a v některých případech

to dokonce není ani vůbec reálné... A i
když musím v tomto směru ocenit práci
Petra Chytila a jeho lidí jako jsou Tomáš
Cibulec, Pepa Váňa, David Lenc, tak se
jisté přesuny nepodařily. Důvodem jsou
smlouvy, které jsou postaveny právě na
těch osobních vztazích, o níž jsme hovořili. Například smlouva s panem Babišem
na Agrofert Arénu je postavená, že dokud
tady budu, tak platí, jakmile už ne, tak ta
smlouva končí... Tím pádem jsem postaven do jasně určené situace. Ale jelikož
mě ta práce pořád baví a mám pocit, že
mě i stále naplňuje, není mé pokračování žádný problém (úsměv). Druhá věc
je
j můj osobní pohled. Jak se ví, změnil
j
jsem
partnerku, nedávno jsem se oženil
s Petrou Langrovou (dnes tedy již Černoškovou - pozn.red.), která tady taktéž
pracuje a má na starosti rozhodující tenisové projekty. A v rámci této skutečnosti
by bylo velice hloupé a nesystémové od
všeho odejít. Dá se říct, že vývoj událostí
v mém osobním životě mě nabil energií
a začalo mě to znovu více bavit. Myslím,
že s Petrem, Petrou, Davidem, Tomášem,
Pepou, Michalem Ptáčkem máme pořád
co nabízet a chci ukázat, že jsme ti, kteří
svoji práci skutečně umí dělat.“
Přesto se zeptám, přemýšlíte
při těch klidnějších večerech
nad tím, co bude? Co se stane, až pan
Černošek skončí?

„Je to složitá otázka a záležitost. Jak
říká jeden velice slavný filozof, hřbitovy jsou posety samými nenahraditelnými... (úsměv). Se vší skromností
říkám, že si uvědomuji, jak je moje role
důležitá. Proto si nějaké rozhodnutí, ale
i samotnou myšlenku skoro zakazuji!
Spíše se snažím, abych byl ve výborné
fyzické, zdravotní i duševní kondici
a dokázala tady pracovat co nejdéle.
Přál bych si totiž, aby s těmi lidmi, co
dennodenně pracuji a těmi firmami, s
nimiž jsme na jedné lodi, udržel všechno dobré co nejdéle. Když se ostatně
podívám právě k našim partnerům, tak
zjistím, že jsou to vesměs všechno pánové v mých letech. Ať už Jirka Kunert
z UniCredit Bank, který má jednašedesát, Andrej Babiš z Agrofertu bude mít
příští rok šedesát či Tomáš Chrenek,
který letos oslavil padesátiny. Jsou to
všechno lidé, kteří už něco, stejně jako
já, o životě ví. Jsme si tak blízcí nejen
profesně, ale i lidsky a názory na svět
a dění v něm. Nechci tedy říkat, že po
mně potopa, ale momentálně nedokáži
z tohoto vlaku vystoupit“ (úsměv).
Závěrem druhé části obsáhlého interview bych se zeptal,
jak se změnil váš život po svatbě s
Petrou Langrovou?
„Já už bych svůj osobní život nechtěl
příliš rozebírat. Chtěl bych říct snad
jen tolik. Nový vztah mě nabil energií
a přinesl mi poznání, že spolupracovat
s partnerkou i po stránce pracovní, má
spoustu výhod. Přiznám se, že jsem v
minulosti některé věci a tuto záležitost
viděl jinak. Dnes ale vím, že spolu
dva lidé mohou spokojeně žít i pracovat. Navíc vztah s Petrou se nenarodil
před třemi roky. Skoro dvacet let již s
ní pracuji jako s manažerkou, před tím
jsem s ní dělal jako s hráčkou. Známe
se tedy již hodně dlouhou dobu. Ona ví,
co ode mě může očekávat, já jsem se
naučil, co můžu očekávat od ní. Petra
mi navíc, stejně jako Petr Chytil, plní
důležitou roli navíc. Přivedl jsem je oba
do pražského prostředí, kde rozhodujícím způsobem generujeme peníze a
oba mě přesvědčili o tom, že jsou to ti, s
nimiž můžu do toho boje dnes a denně
jít. Mohu je tam ponechat i samostatně,
aniž bych měl strach, že by něco pokazili. A to jsou vždy hodně cenné skutečnosti, na kterých je pak možno stavět.“

kdo je
miroslav černošek
narodil se 27. dubna 1948. Má dvě dcery a čtyři vnoučata. Jeho druhou manželkou se nedávno stala Petra
Langrová, dnes již Černošková. Ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr. Podnikání ve sportu se
věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem v Prostějově, v roce
2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká
sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví. Česká sportovní se v současnosti podílí na řadě projektů, přičemž za více jak deset let
existence patří k lídrům ve své branži, a to nejenom v rámci tuzemska. Spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými hvězdami
včetně Jaromíra Jágra. Dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor a realizovala například basketbalové Final Four v Praze či
atletickou Zlatou tretru v Ostravě. Společnost se stará také o oba tenisové
reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými nyní dosahuje
historických triumfů. M. Černošek je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale
pořádá největší tuzemský tenisový turnaj Czech Open, kromě TK Agrofert
je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS také volejbalový oddíl VK AGEL.
Černošek je také autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou
Jágr Team. Dlouhodobě přednáší sportovní marketing, v současnosti na
Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

