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Generální øeditel nebyl jediný, kdo inkasoval
astronomické prémie. VÍME KDO A KOLIK!

DALŠÍ MANAŽEŘI OP

U SOUDU
BRALI VÍC NEŽ TUHÝ?
Brno, Prostějov/mls

Tohle prostě nemohlo dopadnout jinak než krachem! Jak se potvrzuje u soudu s Františkem
Tuhým, bývalý generální ředitel rozhodně nebyl jediným z manažerů Oděvního podniku, komu
k jeho dvousettisícovému platu připluly na konto miliony korun prémií. Třeba Jaroslav Kučera
si kromě platu výrazně přesahujícího sto tisíc korun odnesl v průběhu posledních let existence
někdejšího tuzemského gigantu i dalších asi dvaadvacet milionů korun odměn! Na „své“ si přišel i druhý muž OP Zdeněk Kořínek a fakticky všichni členové představenstva...
Večerník středeční jednání u Krajského soudu v Brně sledoval naživo. Nejzajímavější
výroky společně s komentářem redaktora si můžete přečíst na straně 13 dnešního vydání.
INZERCE
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Jakk si PROSTĚJOV připomenul
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25. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE

vše o 17. listopadu najdete na straně 7
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Odměn
a až...
22 000
000 Kč
Foto: archív Večerníku

19. listopadu 2014
od 8.00 do 17.00 hod.
zájemci o studium získají informace o škole,
Y]GČOiYDFtFKSURJUDPHFK a mohou si
prohlédnout budovu školy

www.sospo.eu

Krimi

168 hodin
s městskou policií
Volání o pomoc

Minulou středu 12. listopadu v ranních hodinách jeden
z obyvatel domu zaslechl
zneklidňující zvuky ze sousedního bytu, a proto o situaci uvědomil strážníky. Hlídka
dorazila na místo a uvnitř
panelového domu uslyšeli
volání o pomoc. Nakonec byl
oslovený muž schopen chůze
a dveře bytu otevřít. Vyšlo
najevo, že devětasedmdesátiletému důchodci není dobře.
Pro podezření na srdeční potíže byla přivolána záchranná
služba, lékař rozhodl o převozu seniora do nemocnice.

Zapomněl pět tisíc!

Nepříjemnost zažil muž, který
v sobotu 8. listopadu vybíral peníze z bankomatu
a v roztržitosti na ně zapomněl.
p
Částku pěti tisíc korun nalezla
žena, která je odevzdala na
oddělení informací nákupního
střediska. Přivolaní strážníci
hotovost převzali a uložili na
služebně. Na druhý den si přišel muž finance vyzvednout.
Ty mu nemohly být předány,
neboť nebyl schopen doložit,
že jsou opravdu jeho. V těchto
případech se peníze předávají bance a klient poté jedná
s peněžním ústavem o vydání.
Roztržitost při vybírání peněz
z bankomatu přináší spoustu
starostí, jako v tomto případě.

Chlupatý tulák

Předminulou sobotu 8. listopadu vpodvečer vyjížděli
strážníci na odchyt psa, a to na
ulici Plumlovskou. Na hlídku
již čekala žena, která psa odchytla a umístila do svého vozidla. Chlupatý tulák skončil
na služebně městské policie
v kotci, ale podařilo se zjistit
a zkontaktovat jeho majitele.
Ten si ihned pro něj přišel.
Přestupek byl vyřešen blokovou pokutou. Ta se za porušení vyhlášky na ochranu zvířat
proti týrání může vyšplhat až
na jeden tisíc korun.

Kolo vyměnil za lustr

Před dvacátou hodinou v sobotu 8. listopadu bylo přijato
na linku 156 sdělení od muže,
který měl před časem zapůjčit
své jízdní kolo kamarádovi,
ten mu ho ale nevrátil. Strážníci se po příjezdu na uvedené
místo setkali se dvěma podnapilými občany, kdy po rozhovoru vyšlo najevo, že včera
spolu popíjeli alkohol a přitom došlo ke směně jízdního
kola za lustr. V souběhu dění
na toto pozapomněli. K protiprávnímu jednání nedošlo
a hlídka pokračovala v plnění
dalších úkolů.

Prorazil si nádrž

Po sedmé hodině ráno předminulou neděli 9. listopadu projížděl
řidič dodávkyy
p j
Školní ulicí a přitom najel na
poklop šachty. Ten se vzpříčil tak nešťastně, že u vozu
došlo k proražení nádrže
s naftou. Znečištění vozovky
odstranili přivolaní hasiči.
Přítomni byli i policisté z oddělení dopravních nehod.

Záchod se nevyplatil

V sobotu 8. listopadu o půl
třetí ráno si návštěvník baru
odskočil na toaletu a přitom
zanechal dvě tašky s nákupem a osobními doklady bez
dozoru. Při návratu zjistil
jejich odcizení. Z důvodu
neznámého pachatele byl
hlídkou ppřevezen na služebnu Policie ČR k podání
oznámení.
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STOTISÍCOVÁ KRÁDEŽ u dopravců na „Martináčce“
„Po zlodějích intenzivně pátráme,“ ubezpečuje policie
Vlastním očím nevěřili minulý pátek ráno zaměstnanci a vedení dopravní společnosti se sídlem
v Martinákově ulici. Interiér jejich servisní haly byl
doslova vybílen po nájezdu zloděje, či spíše skupiny
pachatelů. Z haly zmizelo vše, co bylo z kovu, chmatáci pak nepohrdli ani součástkami teplovzdušné
techniky, zářivkami a jako „bonus“ si odnesli i tři kotle
na vytápění. To vše naprosto bez vyrušení...
Prostějov/mik
„Škodu ve výši sto tisíc
korun způsobil neznámý
pachatel, který se někdy
v době od čtvrtku třináctého
do pátku čtrnáctého listopadu vloupal v zadní části do
areálu dopravní společnosti
na ulici Martinákova v Prostějově. Vnikl do servisní
haly, kde postupně ukradl
z celé podhledové části haly
trapézový pozinkovaný plech
a dvě teplovzdušné jednotky.
Následně v zadní části areálu poškodil a odcizil kovový
poklop zajišťující vstup do
kotelny, kde pak také ukradl

dva plynové kotle a kotel na
tuhá paliva včetně rozvodů,“
popsala první část řádění dosud nezjištěného zloděje Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
To ale nebylo ze strany hodně
akčního chmatáka všechno.
Z laického pohledu, podle
toho, co všechno bylo v hale
dopravní firmy ukradeno,
muselo jít o akci většího
množství zlodějů. „Po vniknutí do přilehlé budovy pak
ještě v přízemí, prvním patře i druhém vytrhal pachatel
a odcizil přesně nezjištěné
množství radiátorů, elektro-

Rychlá akce. Zloděj, pokud byl tedy sám, stačil v hale dopravní společnosti mimo jiného ukrást
a naložit i pozinkované plechy.
2x ilustrační foto
instalaci a stropní zářivková
světla,“ uvedla dále mluvčí
krajské policie.
Od pátečního rána se policisté na základě získaných

stop honí za pachatelem.
„Policisté na případu intenzivně pracují a po pachateli
pátrají. V případě jeho dopadení a odsouzení mu vzhle-

dem k výši napáchané škody
hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od jednoho roku
do pěti let,“ potvrdila Marie
Štrbáková.

Policisté HLEDAJÍ SVĚDKY
TOTÁLNĚ
OPILÁ
ŘIDIČKA
havarovala
u
Mořic
nehody cyklisty s chodcem
popsala karambol Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
I proto, že cyklista od nehody ujel, žádají policisté svědky nehody, aby se přihlásili.
„K objasnění okolností této
dopravní nehody se obracíme
s prosbou o pomoc na svědky, kteří viděli její průběh,
nebo znají totožnost cyklisty. Se svými informacemi
se obraťte prosím na linku
158, nebo se osobně dostavte na Dopravní inspektorát
v Havlíčkově ulici v Prostějově,“ apeluje na svědky Marie
Štrbáková.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Podzimní zpravodajství z Prostějovska

ze soudní síně...

Mořice, Němčice nad Hanou/
mik - Opilí řidiči na silnicích
bohužel nejsou žádnou výjimkou. Ale aby i žena pod vlivem
bezmála tři promilí alkoholu
sedla za volant, to už je opravdu síla. Prvním trestem pro ni
byl náraz do stromu, druhý ji
teď čeká zřejmě u soudu. Mohla ovšem v opilosti ublížit někomu jinému…
„Ve středu dvanáctého listopadu
krátce po sedmé hodině večer
došlo na silnici druhé třídy ve
směru od obce Mořice směrem
na Němčice nad Hanou k havárii
osobního vozidla Škoda Felicia.
Z prvotního šetření vyplývá, že
sedmačtyřicetiletá řidička ze zatím přesně nezjištěných příčin po
projetí levotočivé zatáčky najela
vpravo na travnatý příkop, projela jím, bokem vozidla zavadila o provizorní dřevěný sloup,
kde poškodila dřevěné vzpěry,
a nakonec narazila do listnatého
stromu,“ popsala neuvěřitelný
karambol Irena Urbánková, tis-

Skončila na stromě. Není divu, že řidička pod vlivem bezmála tří promile alkoholu se nevešla na silnici a takto dopadla... Foto: Policie ČR
ková mluvčí Krajského ředitelství vzpěrách byla vyčíslena na pětaPolicie ČR Olomouckého kraje. dvacet tisíc korun,“ uvedla mluvčí
Policisté brzy přišli na příčinu, krajské policie.
jak žena mohla tak fatálně selhat Řidičce byl pochopitelně zadrpři řízení. „Přivolaní policisté žen řidičský průkaz a byla jí
u ní provedli dechovou zkoušku, zakázána další jízda. „Policisté
která byla pozitivní. Naměřili jí zahájili úkony trestního řízení pro
2,81 promile alkoholu v dechu. podezření ze spáchání přečinu
Po poučení se řidička podrobila ohrožení pod vlivem návykové
lékařskému vyšetření spojenému látky, na který zákoník stanoví
s odběrem biologického materiálu trest odnětí svobody v rozmezí
v nemocnici. Při nehodě nebyl ni- od šesti měsíců do tří let, peněžitý
kdo zraněn, celková hmotná ško- trest nebo zákaz činnosti,“ dodala
da na vozidle, stromu a dřevěných Urbánková.

Kdo vypil paletu meruňkovice, zůstává záhadou...
z vaší firmy mizet rychleji,
než kdyby u vás pracoval renomovaný kouzelník. Svědčí
o tom i případ, kterým se
v úterý zabýval Okresní soud
v Prostějově.
Řidič náklaďáku Vladimír
S. zde byl obžalovaný ze
zpronevěry, které se měl
dopustit tím, že coby zaměstnanec autodopravy z Dětkovic
někam zašantročil paletu
plnou lahví Hanácké meruňky.
Tím měl způsobit škodu
5 600 korun. Něčemu tako-

vému se však před senátem
vehementně
bránil.
„Za
všechno může dispečer Roman Imrich. V průjezdu
jeho domu v Daskabátě jsem
paletu nechal. Dal jsem mu
od ní všechny papíry, říkal,
že paletu sám doveze tam,
kde měla skončit... Pak jsme
zašli na pivo a přespal jsem
u něj. Teprve později jsem
poznal jeho špatnou povahu,“
vypověděl Vladimír S., který
po aféře se zmizelou paletou
dostal od svého tehdejšího

zaměstnavatele výpověď a musel si hledat nové zaměstnání.
Proti tomu se kupodivu nijak
zvlášť nebránil. „Majitel byl
v té době pod vlivem pana Imricha. Říkal jsem si, že to ani
nemá cenu...,“ tvrdil u soudu
obžalovaný.
K překvapení všech se
ukázalo, že na jeho verzi, kdy
ze zmizení palety obviňoval
dispečera, něco zřejmě bude.
Okradený majitel autodopravy
se totiž vyjádřil, že Roman
Imrich se později ukázal jako

„kozel, co se stal zahradníkem“... Vyšlo totiž najevo,
že tento dispečer už má nějaký
ten podvod v autodopravě za
sebou. Roman Imrich v pozici
svědka sice u soudu popřel, že
by paletu meruňkovice ukradl,
nicméně vzhledem k nově
zjištěným faktům byl Vladimír
S. prostějovským soudem nakonec zproštěn obžaloby!
Rozsudek dosud není pravomocný, státní zástupce si
ponechal lhůtu pro možnost
odvolání.

po kvartetu hledaných

Ve čtvrtek 13. listopadu odpoledne poškodil neznámý pachatel skleněnou výplň okna dveří
vozidla značky Volkswagen
na ulici Prostějovská v Mostkovicích. Vzniklým otvorem
pak z vozidla ukradl černou látkovou tašku s navigací, finanční
hotovostí,, diářem a firemními
katalogy. Škoda přesáhla výši
dvaceti tisíc korun.

Pomaloval fasádu

Dosud neznámý pachatel
poškodil fasádu domu v Prostějově na ulici E. Králíka.
V noci ze soboty 8. listopadu
na neděli 9. listopadu na boční
část stěny domu barvou vytvořil nápis „RUM“ a nápis
„YO:SEX“. To vše dal ještě
do černého rámečku. Nápisem poškodil
fasádu o rozměp
ru 6,5 krát 2,2 metru. Škoda
bude majitelem vyčíslena dodatečně.

Kabelce neodolal

Škodu za více jak šestnáct tisíc korun způsobil neznámý
pachatel v úterý 11. listopadu
krátce po sedmé hodině ranní
před budovou mateřské školky v jedné z obcí u Prostějova.
Zloděj rozbil skleněnou výplň
okna pravých předních dveří
na motorovém vozidle značky Volvo a z prostoru místa
spolujezdce ukradl zde odloženou kabelku s peněženkou,
penězi, osobními doklady,
platební kartou a dvěma mobilními telefony. Za přečin
krádeže hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Nadýchal tři promile

Minulé pondělí 10. listopadu
krátce před polednem kontrolovali policisté v Martinákově ulici v Prostějově
j
řidiče
vozidla Škoda Felicia combi.
U pětačtyřicetiletého řidiče
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s hodnotou 3,02 promile alkoholu
v dechu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je
podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až
roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Prostějov/mik

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

Vykradené Volvo

Minulou středu 12. listopadu
přijali prostějovští policisté
oznámení o krádeži, ke které došlo už v pondělí ráno
v Olšanech u Prostějova.
Zatím neznámý pachatel
rozbil okno na vozidle Volvo
a z vnitřních prostor odcizil
zde ponechanou kabelku.
Byla v ní peněženka s penězi,
platební kartou, stravenkami
a osobními doklady a také dva
mobilní telefony. Celková
hmotná škoda byla vyčíslena na šestnáct tisíc korun.
Zloději v případě dopadení
hrozí dva roky vězení.

Dírou v okně

V Dětkovicích zřejmě pracoval David Copperfield
Prostějov/mls - Nechal zmizet
americkou Sochu Svobody,
vypařit letadlo či sedmdesátitunový Orient express.
Ale o tohle se zřejmě ani
David Copperfield nikdy
nepokusil. Paleta s hanáckou meruňkovicí se jakoby
vypařila a ani prostějovský
soud nedokázal zcela jasně
rozlousknout, jak přesně
k tomu došlo...
Je to poučení pro všechny podnikatele. Pokud zaměstnáváte
nespolehlivé lidi, mohou věci

Sprejer
S
j na nádraží
ád ží

Ze spáchání přečinu poškození cizí věci je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který někdy v noci ze středy 12. na
čtvrtek 13. listopadu nastříkal
na dva vozy vlakové soupravy odstavené na vlakovém
nádraží v Konici různé obrazce. Poškozené organizaci
způsobil škodu za třicet tisíc
korun. V případě zjištění pachatele mu za výše uvedený
přečin hrozí až roční pobyt za
mřížemi.

Nadýchala skoro tři promile, zastavil ji až strom!

Prostějov/mik - Srážka cyklisty s chodcem v Dolní ulici
ze začátku listopadu není doposud řádně vyšetřena. Cyklista totiž z místa havárie ujel
a policistům chybí svědci. Přihlásí se jim některý z nich?
„V úterý čtvrtého listopadu
2014 v šestnáct hodin došlo
na chodníku před domem
v Dolní ulici číslo 41 v Prostějově ke střetu mezi cyklistou
a chodcem. Po nárazu oba
upadli na zem. Došlo k lehkému zranění chodce, který na
místě nehody nežádal ošetření. Cyklista poté odjel neznámo kam. Dopravní nehoda
byla ohlášená dodatečně,“

ČERNÁ KRONIKA

PETR BAĎURA

SANTINO HORVÁTH

ONDŘEJ GREGOR

LUKÁŠ SPÁČIL

se narodil 11. září 1969 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2014.
Jeho zdánlivé stáří je 45 let, měří
mezi 170 až 180 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a plavé
blond vyholené vlasy.

se narodil 4. června 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 10. listopadu 2014.
Jeho zdánlivé stáří je 17 let, měří
mezi 178 až 182 centimetry, má
hubenou postavu, hnědé oči
a ryšavé rovné vlasy.

se narodil 22. června 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 25 let a měří 190
centimetrů. Bližší údaje k hledané
osobě se v policejní databázi nevyskytují.

se narodil 14. srpna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 7. listopadu 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 25 do 28 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

Zpravodajství
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Emílie Řezáčová je naší PRETTY

WOMAN! KAUFLAND: Muž
Učitelka hudby z Vrchoslavic to u diváků vyhrála na celé čáře

Vrchoslavice, Praha/mls - Tak
to je úspěch! Uplynulou sobotu
bylo na TV Barrandov k vidění
finále soutěže Pretty Woman.
Prostějovsko mělo v této soutěži
ženské krásy, inteligence a kultivovanosti, svoje želízko v ohni.
Atoserozhodněneztratila.Přestože
odborná porota ji nepustila mezi
finálovou čtveřici, diváci měli
jasno: nejlepší je Emílie Řezáčová
z Vrchoslavic!

Podle svých slov poněkud
ztřeštěná milovnice piva Emílie
Řezáčová vystudovala operní
zpěv v Bratislavě a pracuje
jako učitelka zpěvu na základní umělecké škole ve Zlíně.
V současnosti je na mateřské
dovolené. Ve svém oboru má
tato školená sopranistka za
sebou řadu mezinárodních
úspěchů, působila například
v opeře ve francouzském Marseille, v Barceloně pak postoupila
na mezinárodní pěvecké soutěži
do semifinále.
Během sobotního klání o titul
Pretty Woman nejprve před-vedla
brazilský tanec Sambu. „Mohla

Duo nejúspěšnějších. Emílie Řezáčová (vlevo) s absolutní vítězkou
bezprostředně po skončení večerního programu.
Foto: facebook

byste se mnou klidně vyučovat
taneční kurzy,“ složil ji poklonu
porotce Jan Onder. Po následující herecké scéně ji zase Martin
Dejdar navrhl, aby se ucházela
o roli v seriálu Ona a on, který
vysílá právě televize Barrandov. Přes tyto pochvaly Emílii
Řezáčovou odborná porota
soutěže Pretty Woman vyřadila
už těsně před branami finále.
„Cítím se teď trošku utlumená,“
komentovala své bezprostřední
pocity sympatická soutěžící.
Z jisté deprese ji ovšem na samotném konci večera nepochybně
vytrhla zpráva o tom, že zvítězila
v hlasování diváků. Díky tomu
získala titul Pretty Woman Barrandov a zároveň mohla zpět do
Vrchoslavic vyrazit v novém voze
Hyundai. „Tato mladá žena mi
byla moc sympatická, a když jsem
ji v průběhu večera oznamoval,
že byla porotou vyřazena, tak
mě to moc mrzelo,“ zhodnotil
účinkování Emílie Řezáčové
v soutěži Aleš Cibulka.
Jeden z moderátorů sobotního
večera tím pouze potvrdil fakt,
že na té Emílii něco skutečně
musí být. Kromě početného
zástupu fanoušků totiž dokázala zaujmout i oskarového

SPADL Z RAMPY!
Prostějov/mik - Ze zatím přesně nezjištěných příčin došlo
předminulou sobotu na nákladové rampě jednoho z prostějovských supermarketů k těžkému zranění muže středního věku. Jako řidič zásobovacího kamionu se snažil vyložit
svůj náklad, ovšem zřejmě vlivem ztráty stability spadl
z rampy na zem. Podle informací Večerníku se neštěstí stalo
přímo v prostějovském supermarketu Kaufland v Okružní
ulici.
„V sobotu osmého listopadu najel řidič kamionu s přívěsem
k nákladové rampě obchodního domu v Prostějově. Při vykládce palety pomocí nízkozdvižného vozíku se pak snažil
stabilizovat vratký náklad palety, přitom však zřejmě ztratil stabilitu a upadl z nájezdové rampy na silnici,“ uvedla k neštěstí Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Podle vyjádření
lékařů muž utrpěl těžká zranění a sanitkou byl převezen do
prostějovské nemocnice, kde byl hospitalizován. „Policisté
u zraněného muže i skladníka obchodního domu provedli
dechovou zkoušku, výsledek byl v obou případech negativní,“ dodala Urbánková.

Má šmrnc. Emílie Řezáčová uplatnila v soutěži nejen svůj půvab, ale i inteligenci, smysl pro humor, životní nadhled, pohotovost
a šarm. Díky hlasům diváků získala nejen titul Pretty Woman
Barrandov, ale spolu s ním i automobil Hyundai.
Foto: internet
režiséra Jiřího Menzela,
který sympaťačku z Vrchoslavic obsadil do role naivní
Zuzanky ve svém posledním
filmu Donšajni. Ten shodou
okolností běžel na obrazovce

televize Nova ve stejnou dobu,
kdy na Barrandově probíhalo
klání Pretty Woman.
Prostě, Emílie Řezáčová si
v sobotu 15. listopadu podmanila televizní svět...

PROSTĚJOVU VÝRAZNĚ UBÝVAJÍ DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ TURISTÉ
Nejčastěji k nám jezdí a přespávají Slováci, Němci a Poláci

Praha, Prostějov/mik
„Z celkového počtu osob navštívilo od 1. ledna do 30. září tohoto roku hromadná ubytovací
zařízení v České republice šest
milionů dvě stě tisíc zahraničních hostů, čímž došlo k meziročnímu nárůstu o téměř tři
procenta. Co se týká hostů z tuzemska, těch se v naší republice
alespoň na jednu noc ubytovalo
taktéž přes šest milionů, takže
v tomto aspektu došlo naopak
k poklesu o 1,7 procenta,“ poskytl Večerníku aktuální celostátní statistiku Roman Mikula
zOddělenícestovníhoruchuČeského statistického úřadu v Praze. Jak dále poznamenal, celkový počet přenocování zahraničních hostů činil 17,1
milionů osob (pokles o 0,4 %)
a u rezidentů téměř 17,2 mili-

onů nocí, což znamená pokles
dokonce o 3,8 procenta. Průměrná doba pobytu se proto
v tomto období meziročně
zkrátila, a to na 2,75 přenocování u nerezidentů a 2,85 přenocování u rezidentů.
„Českou republiku navštívilo
podle očekávání nejvíce zahraničních hostů z Německa, a to
v počtu 1 149 752 osob. Jejich
průměrná doba pobytu činila
něco málo přes tři dny. Druhé
místo patřilo, jako již v posledních letech tradičně, hostům
z Ruska. Těch přijelo a přenocovalo v České republice
alespoň jednu noc za prvních
osm měsíců tohoto roku téměř
2,7 milionu. V absolutní výši se
jejich počet ale snížil o šestapadesát tisíc osob. Pravděpodobně se již i v českém cestovním
začíná projevovat ukrajinsko-

POČET UBYTOVANÝCH TURISTŮ V PROSTĚJOVĚ

(od 1. ledna do 30. září)
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Čtenáře Večerníku ale určitě
bude zajímat, jak je to s cestovním ruchem přímo v Prostějově. Tak v těchto statistikách moc dobrých zpráv nepřineseme. Za poslední tři
roky totiž letos do našeho
města přijelo výrazně méně
turistů, kteří se zároveň ubytovali v prostějovských hotelích nebo jakýchkoliv noclehárnách. „Za prvních osm měsíců letošního roku navštívilo
a minimálně jednou v Prostějově přespalo 14 623 domácích
nebo zahraničních turistů. Je
to o 2 919 hostů méně než za
stejné období roku 2012 a dokonce o 3 293 turistů méně než
v roce 2013. Těžko říct, čím to
je, možná přestává vaše město
být pro návštěvníky z cizích

Rozhodnuto! Za bouračku

ve Vrahovicích mohou policisté!
Řidička Olga Pospíšilová byla
po dvou a půl letech zcela
ZPROŠTĚNA OBŽALOBY

Místo neštěstí. K nehodě ve Vrahovické ulici v Prostějov došlo už koncem března 2012. Případ však nalezl
rozřešení až v těchto dnech.
Foto: archiv Večerníku
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ko Itálie
Polsko Německo Rakous

ruská krize, nicméně průměrná
doba pobytu se u občanů Ruské federace stále drží na pěti
přenocováních,“ vypočítává
Roman Mikula. O třetí místo
v počtu příjezdů a ubytování
do České republiky soutěžili
Slováci (372 tisíc) s Poláky
(371 tisíc). U těchto národností
zaznamenala návštěvnost ČR
v průměru desetiprocentní nárůst
oproti předcházejícímu roku.
Významný byl i podíl amerických (345 tisíc), britských (292
tisíc) a italských turistů (286
tisíc). Za povšimnutí stojí ale
hlavně dvaadvacetiprocentní
nárůst příjezdů z Číny, avšak
průměrná délka pobytu hostů
z této asijské velkozemě byla
v porovnání s ostatními národnostmi mnohem kratší.

Prostějov/mls - Soudní mlýny
melou pomalu, ale jistě. Před nedávnem definitivně rozsekly případ,
k němuž došlo již koncem března
2012. Připomeňme si, že v honičce
za motorkářem havarovalo policejní auto, když při předjíždění kolony ve Vrahovické ulici vrazilo do
odbočující řidičky. Po nehodě byl
těžce zraněný policista sedící na místě
spolujezdce, policejní šofér a řidička
vozu byli lehce zraněni. Z trestného a konečný verdikt, který spatřil světlo
činu ublížení na zdraví z nedbalosti světa v uplynulých dnech, vyzněl
byla pro někoho nepochopitelně zcela opačně...
obžalovaná právě samotná řidička
civilního vozidla Olga Pospíšilová.
Čtete na straně 13
Postupně se ale začala situace obracet
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Podle nejnovějších údajů Českého statistického
úřadu přicestovalo za tři čtvrtletí tohoto roku do
hromadných ubytovacích zařízení České republiky více jak dvanáct milionů tuzemských a zahraničních hostů. Z významných kategorií hromadného ubytování byl vykázán relativně vysoký meziroční nárůst v kategorii luxusnějších hotelů. Na
opětovném úspěchu nejvyšší hotelové kategorie
se jak absolutně, tak i co do meziročního nárůstu
v drtivé většině podíleli nerezidenti, tedy zahraniční turisté. Co se týká Prostějova, došlo v roce 2014
k poměrně výraznému úbytku zahraničních i domácích turistů, kteří v našem městě byli a zároveň
vyhledali ubytování... Proč?

INZERCE

ie
Rusko Velká Britán
Zdroj: Český statistický úřad

států i jiných měst České republiky atraktivní,“ myslí si Roman
Mikula. V letošním roce Prostějov navštívilo nejvíce Slováků, a to celkem 1 114 lidí.
Následují Poláci (725), Němci
(615), Rakušané (296) a Italové (180). Celkem u nás v Prostějově turisté letos od ledna do
konce září strávili 37 091 nocí.
Snižující se návštěvnost Prostějova ale odmítá náměstkyně
primátora. „Data uváděná statistickým úřadem jsou trošku zavádějící a zahrnují pouze návštěvníky, kteří v našem městě přespí
v hotelu. Jenomže ve skutečnosti
jsou tu další tisíce turistů z jiných
měst, ale i zahraničí, kteří Prostějov navštíví pouze na jeden den,
nebo přespávají v soukromí či
hotelech na půdě jiných měst.

Nic je neláká? Prostějov přestává být zřejmě pro turisty atraktivní.
Letos jich do našeho města přijelo podstatně méně než vloni...
Foto: archiv Večerníku

Celkový počet ubytovaných turistů v Prostějově
(od 1. ledna do 30. září)

rok
2012
2013
2014

celkem
17 542
17 916
14 623

zahraniční
5 076
5 130
4 601

Osobně si myslím, že atraktivita
Prostějova se rozhodně nesnížila, určitě máme návštěvníkům
co nabídnout,“ míní Ivana Hemerková. Jak dodala, velkým
tahákem pro turisty, kteří by
i v Prostějově strávili více dní,
by se od příštího roku měla
opět stát hlavně zrevitalizovaná plumlovská přehrada.
„Samozřejmě za podmínky, že
kvalita vody se opět nezhorší. Ale i přímo v Prostějově je
zcela určitě spousta míst, která

domácí
12 466
12 786
10 022

celkem nocí
38 368
42 899
37 091

bych návštěvníkům doporučila.
Například prohlídka Národního domu, Muzea Prostějovska, programy Kulturního léta,
koncerty populárních skupin,
řada sportovních akcí včetně
světového tenisového turnaje
a v neposlední řadě i prohlídky
radniční věže spojené s nádhernou vyhlídkou na město. To vše
nepochybně stojí za návštěvu,“
vzkázala s úsměvem náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějova.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

5 226

Af ič je
Afričan
j užž doma.
d
Obč
Občan Ni
Nigérie,
é i kterého
hospitalizovali v nemocnici s podezřením
Předčasné
na zákeřnou ebolu, byl propuštěn do dooslavy. Terčem
mácího léčení. Ze zákeřné nemoci se
kritiky ze všech
vyklubala běžná střevní chřipka,
stran se stal páteční terpanika tak byla zbytečná.
mín oficiálních oslav 25. výZbytečný ale rozhodročí listopadových událostí na proně nebyl zásah
stějovském náměstí. Popravdě řečeno,
hasičů a policistů.
připomínat si něco tři dny předem, není příliš
obvyklé. Nebo že by se radním nechtělo
o svátečním pondělí do „práce“?

Přesně tolik je nyní na Prostějovsku lidí bez zaměstnání. Je
to stále dost, i když statistika
Úřadu práce říká, že je to zase
o osmašedesát osob méně, než
tomu bylo před měsícem. Očekává se však, že již v prosinci
dojde k mírnému nárůstu nezaměstnanosti s ohledem na
ukončení sezónních prací.

-

Osobnost týdne
Velká dáma českého písničkářství a trojVe
násobná držitelka prestižní hudební
ceny Anděl uplynulou středu zcela zaplnila sál Městského divadla
v Prostějově. Kromě songů
z jejího nového alba divákům
předvedla i svoji „klasiku“,
za což si vysloužila mohutný
potlesk.

Výrok týdne
„CO TEN
MŮŽE VĚDĚT,
V ROCE 1989
TAHAL KAČERA!“
Čtenářka Večerníku
nelibě nese kritiku
T. Blumensteina na účast
KSČM v radě města

ROK SE S ROKEM SEŠEL a BURZA ŠKOL JE TU aneb KAM S TĚMI DĚTMI...
Máme tady zase podzim se
vším tím tlejícím listím, které nikdo neuklízí, kombinací deště
a mlhy, posunem času, výměnou pneumatik, brzkou tmou
i depresemi, ale o tom všem
dnes mluvit nechci. I když je
pravdou, že část prostějovských rodin (no ono to nebude jen v našem městě)
zřejmě zachvacuje pomalu, ale jistě nejen deprese
podzimní, ale i deprese jiná, kterou lze vzdáleně
společně s klasikem nazvat „Kam s ním?“

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš

Ano, v určité části rodin nám
ten „náš malej prcek“ tak nějak
vyrostl a společně s celým příbuzenstvem se rozhoduje, kam
dál po snad úspěšném zakončení
základní školy. I Večerník svojí
přílohou, která byla součástí minulého vydání, jemně upozornil na
skutečnost, že čas kvapí a nečeká.

Ten pro vyplnění přihlášky,
která může rozhodnout o budoucím životě mladého jedince,
nastal přímo neúprosně právě
teď. Věřím, že speciál pomohl
těm, co nejsou rozhodnuti
a jen potvrdil již jasná rozhodnutí těch ostatních, co mají
o své budoucnosti představu
pevnou jako skála. Kdo ovšem
stále ještě nemá jasno, toho

bych rád pozval na středeční
akci do prostějovského Společenského domu, o níž v příloze bylo také psáno. Koná se
zde totiž další ročník přehlídky
středního školství pod názvem
Scholaris 2014. Na jednom
místě uvidí všichni zainteresovaní - deváťáci, jejich příbuzní,
výchovní poradci ze základních
škol a další hosté - všechny školy prostějovského regionu a nejbližšího okolí. Budou si moci
prohlédnout prezentace školských zařízení, pohovořit s pedagogy, studenty i vedením škol
a v neposlední řadě získat letáky
s podrobnými informacemi.
Protože tak nějak se školstvím
„koketuji“ již třiadvacet let, dovolím si kapku rozebrat a analyzovat zdejší nabídku. Myslím si,
že vybrat si dnes může opravdu
každý, což je mimo jiné výsledek
dobré práce krajského školského
vedení včetně diskusí s asociací
ředitelů středních škol, Opera-

tivně pak reaguje i na požadavky
trhu, spolupracuje s Úřady práce
a dalšími partnery, kteří všichni mohou ovlivnit poptávku
a nabídku po pracovních silách,
jež představují právě středoškoláci. V současnosti zde máme
trend upřednostňovat školství technické, doufám však,
že protěžování jedné oblasti
nezpůsobí pak krizi v oblasti oborů jiných. Pochopitelně
je třeba také sledovat zásahy
ze strany ministerstva školství,
které dle mého názoru má jistou
vizi, jak školství změnit. Tím
zásadním momentem je například celková změna financování škol, kdy by se již konečně
přestalo financovat „od kusu“
jako někde v hokynářském krámě, ale podle skutečných potřeb
té konkrétní školy. Vize je to
krásná, je otázkou, zda se ji podaří prosadit včas a nezapadne
někde v parlamentu pod stůl...
Ale vraťme se do Společenské-

ho domu v Prostějově a dovolím
si na tomto místě pár rad pro
rodiny deváťáků a deváťáky
samotné. Osobně se domnívám,
že své „favority“ jistě už máte
a tak návštěva Scholaris 2014
bude jen potvrzením vašeho
dřívějšího rozhodnutí. Pokud
tomu tak není, máte jedinečnou možnost na této akci zjistit
všechno, co potřebujete a proto
vás důrazně nabádám, ptejte
se, ptejte se, ptejte se! Budou
tam před vámi stát vaši starší
kamarádi, v některých stáncích
školských zařízení třeba pedagogové-kamarádi vašich rodičů,
tak je vyzpovídejte a udělejte si
obrázek. Informujte se dopředu
také z webových nebo facebookových stránek škol, z letáčků
a vše si projděte s klidnou hlavou. Zaměřte se na tradiční
obory, třeba i řemeslné, neboť se říká, že řemeslo má
zlaté dno a české ručičky
jsou zlaté. Zvažte, která po-

volání jsou potřebná, a tudíž
je zde důležitá každá ruka,
a kde se uplatní opravdu jen
pár vyvolených. Uvědomte si
hlavně, že si mimo jiné na této
akci vybíráte cestu svého dalšího
života, takže očekávejte od sebe
velkou dávku zodpovědnosti
a nezklamte sami sebe. Návštěva Scholaris 2014 není obyčejným dnem, měl by to být jeden
z mezníků vašeho dosavadního
života a věřte, že tak tuto akci
chápou i tvůrci celého podniku, pracovníci prostějovského
Scholaservisu a také všichni zástupci školských institucí, které
se zde prezentují.
Přeji vám všem, kteří akci Scholaris 2014 ve středu 19. listopadu 2014 navštívíte jako budoucí
adepti prostějovského středního
školství, ať dobře vyberete, neboť opravdu vybíráte jen a jen
pro sebe. Takže hodně štěstí
a v září 2015 ve středoškolských
lavicích na shledanou.

STRÁŽNÍK Z PLAKÁTU fejeton JAK NA VĚC...
Tomáš Kaláb
Každé město a každá obec
chtějí vypadat co nejlépe. Bylo
by to přirozené, i kdyby to nebylo zrovna módní. Důvodů to
má spoustu. Aby se dobře cítili
potenciální investoři a vybrali
si zrovna místní průmyslovou
zónu, zaměstnali místní lidi
a utráceli zde své peníze. Aby
se rádi vraceli turisté, strávili
v místě co nejvíc času a utráceli zde své peníze.
A snad také proto, aby se dobře
cítili místní občané, nestěhovali
se jinam a - taky utráceli své
peníze. Aby se v místě svého
bydliště cítili komfortně, musí

se cítit bezpečně, to je známá
věc. Zvlášť občan, který se právě přestěhoval a má možnost
srovnání.
V prvé řadě ho jistě překvapí
cyklisté,kličkujícímezichodcipo
chodnících.Pokudnezískávprvních dnech uskakovací tiky
a nebude se v noci budit hrůzou,
že kolem něj v posteli projíždí temná postava na bicyklu,
časem asi otupí. I přes mizející
stovky metrů čtverečních trávníků ustupujících novým cyklostezkám si místní zřejmě
zvykli, že cyklista „kam se podíváš“ patří k místnímu koloritu.
Stejným překvapením může
být pro přistěhovavšího se tým
amatérských popelářů, pravidelně brázdící ulice mezi výjezdy profesionálních kolegů.
Není to třeba vyloženě bezpeč-

glosa týdne

nostní problém, image města
to ale určitě nepřispívá. Stejně
jako skupinky bezdomovců na
notoricky známých místech,
kvůli nimž se v přilehlých panelácích večer zamykají vchody. Přitom vozidla městské
policie jsem zaznamenal povětšinou u obchodních center
- byl-li důvod služební či koupě svačiny, nechci spekulovat.
Strážníka na obchůzce pak
vůbec žádného.
Toho jsem viděl po Prostějově
nejvíc na předvolebních plakátech. Jsem zvědav, jestli se toho
sympatického chlapíka podaří
dostat z billboardu na chodník
podobně, jako známého „kluka z plakátu“ ve Večerníčku
pro děti.

Konstelace hvězd Prostějova
va
Také se už těšíte na sníh a zimní radovánky? Tak to si, milí Prostějované, nechte ještě nějaký čas zajít chuť. Martin na bílém koni
to propásnul a podle předpovědí můžeme i ve městě očekávat tak
akorát podzimní plískanice. Zůstaňte radši doma v teple.

Berani - 20.3. až 18.4. Máte v těchto dnech jedinečnou příležitost k tomu, abyste si s partnerem
vyříkali veškerá nedorozumění, ke kterým mezi
vámi nedávno došlo. Neodkládejte už vzájemnou
rozmluvu, potřebujete klid a pohodu.
Býci - 19.4.až 19.5. Pořád se chybně zabýváte
událostmi, které se staly kdysi dávno. Nechte toho,
stejně už nic nezměníte a jen se zbytečně trápíte
zbytečnostmi. Raději se zaměřte na aktuální problémy, například na věčně prázdnou kapsu.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Stále více lidí vás kritizuje
a úměrně s tím máte kolem sebe větší množství
nepřátel. Zkuste změnit své chování v práci, především co se týká umění naslouchat druhým. Získejte si kolegy větší vstřícností.
Raci - 20.6. až 21.7. Už byste se konečně měli
oženit nebo vdát, samota vám už pomalu začíná lézt na mozek. Život ve dvou má přece určité
výhody. Teplá večeře, vyprané oblečení i spousta
romantiky. Začněte na tom pracovat už teď!
Lvi - 22.7. až 21.8. V průběhu tohoto týdne se
dostanete do řečí, které vám mohou způsobit velké ztráty na pověsti. Důvodem bude laškování
s nadřízeným, což se stane terčem závisti. Přestaňte s tím, sex na pracovišti se už rozhodně nenosí!
Panny - 22.8. až 21.9. Nebojte se požádat svého
šéfa o zvýšení platu, v žádném případě tuto záležitost neodkládejte. Pokud se k tomuto kroku
neodvážíte právě teď, promeškáte tu nejvhodnější
dobu. Peníze potřebujete, to sami dobře víte.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Práce a problémy okolo rodiny vás budou tento týden velmi vyčerpávat. Neměli byste si všechno tak zabírat, povolte uzdu své
fantazii a vymyslete originální řešení, jak se zbavit
stresu. Co takhle rychlá dovolená na horách?
Štíři - 22.10. až 20.11. V těchto dnech byste mohli
více myslet na rodinu. Zkuste cestou z práce koupit pár vhodných dárečků, které potěší srdce každého. Utrácet velké peníze příliš nemusíte, spíše
vymyslete nějakou romantickou „blbinku“!
Střelci - 21.11. až 20.12. Snažte se i nadále vypadat co nejlépe, čeká vás spousta slavnostních událostí. Možná to vůbec netušíte, ale hlavně se jedná
o vašem povýšení, což jste si už dlouho přáli. Tak
ať přitom sami vypadáte k světu...
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vaše erotické
schopnosti budou obdivuhodné. Ovládne vás
velmi bujná sexuální fantazie, která vás bude provokovat k lechtivému žertování s opačným pohlavím. Zdaleka ale nezůstane jen u planého řečnění.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Měli byste být ostražití
a pohlídat si, co komu a jak říkáte. Mohlo by se
stát, že byste doplatili na svou enormní upřímnost.
Ona tolik důležitá pravda totiž není určena pro
každé ucho, někomu se musí vhodně zaobalit.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nepodceňujte zdravotní rizika. Zrovna vás bude chřipka tento týden atakovat nejvíce. Nespoléhejte se pouze na vitamíny, je
potřeba se také více hýbat. Určitě nezaškodí jít si
zaběhat nebo navštívit nejbližší posilovnu.

Petra Hežová
Ne každý víme, jak zacházet s tím
či oním elektronickým „udělátkem“ bez porady s odborným
návodem. Popravdě, někdy si
člověk neví rady ani s tím samotným návodem, protože ten kdo
ho psal, zřejmě sám nevěděl jak
na to, ale když už poblíž byla tužka a papír, proč to nezkusit, že?

V takovém případě přichází
na řadu postup ‚pokus - omyl‘
aneb co se asi stane, když
zmáčknu tenhle čudlík? Mám
dojem, že jsem podobnou větu
četla ve spisku s názvem ‚Poslední věty před smrtí‘, ale nějak se tomu na kloub přece přijít
musí. Některé návody jsou díky
Bohu opatřeny obrázkovou nápovědou, která je ale ne vždy ku
prospěchu věci. Obzvlášť když
si nejsme jistí, zdali chtěl výtvarník znázornit montáž závěsného WC splachovadla, nebo
přídavný modul k raketoplánu.
Nejraději mám ty obrázky vysvětlující, jak se to dělat nemá,
například: „Tenhle kabel rozhodně nestrkejte do…“, ale do
čeho se už nedozvím, protože
je obrázek přeškrtnutý velkým
červeným X.

Uznávám, že prostě někdy je
obtížné přijít věci na zoubek
bez podrobného návodu. O to
víc mě ale při nedávném dušičkovém hemžení u stánků se
svíčkami překvapila zákaznice,
která se u prodavačky dožadovala návodu k obyčejné voskové svíčce. Nejprve jsem měla
za to, že jsem se přeslechla, ale
spolu se mnou by se musela
přeslechnout i početná skupinka
lidí, která u stánku také čekala. Představa, že si někdo bez
návodu neporadí s obyčejnou
svíčkou, mě zaskočila, ale ta
dáma nám ochotně vysvětlila, že
návod k bezpečnému užití každého takového zboží je ze zákona povinný. No, ani si nedovedu
představit, jak jsme se celá ta léta
obešli bez podrobného návodu,
jak si zapálit svíčku...

Agentura
Extraliga bude, zimák taky!

Agentura Hóser jako jediná zjistila, co se děje v prostějovském
hokeji a jeho zákulisí. Jak totiž
známo, výkony prvoligových hokejistů nestojí ani za starou belu
a nebýt ještě neschopnějšího Havlbródu, Jestřábi by byli beznadějně poslední. Ale vem to ďas, dělat
si z toho hlavu, je úplně zbytečné.
Fanoušci mohou zůstat naprosto
v klidu, před sezónou slibovaná
extraliga a také zásadní rekonstrukce zimního stadionu budou!
„Mohu potvrdit, že pro sezónu
2015/2016 máme už teď smluvně zajištěnou nejvyšší hokejovou
soutěž České republiky. Koupili
jsme ji totiž od Litvínova, jehož
klub navždy končí. Pod jeho zimním stadionem totiž našli ložiska
ropy a zimního plynu, takže se
tamní zimák bude už v létě příštího roku bourat,“ prozradil Agentuře Hóser Jaroslav Tuňák, šéf
hokejových Jestřábů. Znamená
to tedy, že letošní prvoligová sezóna se dohraje už jen tak z plezíru. „Je to tak, nemusíme se bát
sestupu a naši hokejisté soutěž
už jen tak naoko dohrají. Prostě,
jenom aby si udělali žízeň. Já už

začínám skládat kádr pro extraligu, potřebujeme ale urychlit výstavbu nového zimního stadionu
nebo alespoň pořádnou rekonstrukci tady toho starého. Věřím,
že nám i komunisté v radě města
pomohou tyto plány urychlit,“
přeje si Tuňák.
Jak Agentura Hóser byla informována, představitelé MČSK
skutečně radě města navrhnou
vyčlenit půl miliardy korun na
stavbu nového zimního stadionu.
Ten by měl stát na místě současného Společenského domu, tedy
přímo v centru města. Členové
koaliční strany si ale vymiňují,
že nová hokejová aréna ponese
odpovídající název. „Je to tak,
pokud máme být v koalici, stavba nového zimního stadionu pro
extraligovou soutěž bude naší
podmínkou. Půl miliardy by na
to mělo stačit. Pokud ji prosadíme, bude se nová hokejová hala
jmenovat VŘSR aréna,“ nechal
se slyšet Jaroslav Brambor, nový
uvolněný radní, který má na starosti dotace pro město. A právě
z pozice této funkce by měl výrazně přispět hokejistům na jejich

nový domov. „O dotaci jsem požádal ruského prezidenta Putina,
slíbil mi výraznou sumu peněz,“
potvrdil Brambor.
Z celé věci je zklamán akorát šéf
prostějovské Domovní správy,
který už měl vytvořený projekt rekonstrukce stávající Víceúčelové
haly. „Tak já jsem si honil triko
zbytečně? V mém plánu byla
přístavba nových tribun, vybudování společné sauny pro hokejisty
a krasobruslařky, šmajchlkabinetu pro rozhodčí a spousta dalších originalit. Teď celý projekt
mohu hodit do koše,“ ulevil si
Vladimír Hrůša. Má ale smůlu,
výstavbu nového zimáku posvětilo už i nejvyšší vedení města. „Nebudeme čekat na jednání rady,
v nejbližších dnech se dáme do
bourání Společenského domu,“
šokoval primátor města Miroslav
Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se rekrutovala k několika tématům.
Z celé plejády podnětů a příspěvků jsme tentokrát vybrali
dvojici nejzajímavějších, který
vám nyní předkládáme...

Souhlasím
s panem Šlamborem

Velmi ráda bych reagovala na
článek s titulkem „Srovnávat
nás s nacistickou NSDAP je neomalenost“ otištěném ve Večerníku ze dne 10. listopadu. Bude
mi šedesát roků, a tak jsem
dobu před listopadem 1989
prožívala tak jako každý občan.
Určitě jsme všichni čekali, co
nám nová doba přinese. Ale
bohužel. Nic takového se pro
nás obyčejné lidi nestalo. Velmi
mě udivuje vyjádření pana Tomáše Blumensteina, který tuto
dobu hodnotí. Vždyť v roce
1989 chodil po náměstí ještě
s kačerem a nyní ví, jak jsme
se měli špatně. Proto souhlasím
s názory pana Šlambora a chtěla bych mu vyjádřit podporu.
Danuše Krišková, Prostějov

Chytnou se za nos?

Napadlo mě sepsat své názory,
snad by se někteří občané Prostějova mohli takzvaně chytit za
nos. Je tomu již osmatřicet týdnů, co s partnerem čekáme na
narození našeho miminka. Bohužel jsem netušila, že Prostějov
obývá tolik bezohledných lidí.
Jinak bych si stěhování právě
do tohoto jinak hezkého města
možná rozmyslela. Dnes a denně se zde setkávám s ignorantstvím a neskutečnou bezohledností, a to především ze strany
seniorů. Přijde mi neskutečné,
jak jsou někteří lidé zahleděni
sami do sebe a neberou ohledy
na nikoho a na nic. Dokonce ani
v tom případě, že bezprostředně
ohrožují život vašeho nenarozeného dítěte. Jistě, senioři se
často pohoršují nad tím, jak je
nechce někdo nechat sednout
vMHD,alepohoršujíseinadtím,
když nikdo nepustí sednout ženu
v devátém měsíci těhotenství
a senioři do ní vráží ze všech
stran, protože babičky si nutně
potřebují povykládat, co mají
zrovna kde v akci? To asi všem
přijde normální. Zřejmě si neuvědomují, co vše se může
přihodit, zvláště při stylu jízdy
zdejších řidičů MHD - brzda,
plyn. Při nákupech do vás zase
bez zábran vráží košíky, jako
kdyby snad někde dávali zboží
zadarmo. A poslední kapkou
je, že romští spoluobčané vás
berou také jako snadnou kořist. Jsou tomu dva týdny, co se
mne pokusila okrást Romka se
záminkou, že propaguje jakousi
akci a chce mi zdarma věnovat
parfém. Když jsem slušně odmítla, obdařila mne ránou do
ramene a několika sprostými
nadávkami. Ze strachu o dítě
jsem raději rychle spěchala k domovu. Po oznámení události na
policii mne odbyl i sám policista.
A to nemluvím o tom, co si člověk musí vyslechnout za sprosté
komentáře ze strany kolemjdoucích. Když to shrneme, vyjde
nám z toho arogantní jednání
úředníků a policistů a hyenismus
a bezohlednost spoluobčanů.
Kdo se tím ale bude zabývat?
Budou mít i těhotné ženy a maminky nějaké zastání? Myslím,
že je nejvyšší čas upozornit na
to, že na světě nejsou jen „utlačovaní“ Romové a „zneužívaní“
senioři.
Petra Plachá, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Je tomu pětadvacet let, co proběhla „Sametová revoluce“, která toho
mnohé změnila. Ačkoliv, každý tento proces doposud vnímá a chápe po svém... Někdo datum z uplynulého pondělí vnímá jako nutný
proces a osvobození od „zla“, další očekávali od cinkání klíčů úplně
něco jiného a pro ostatní, zvláště mladší generaci, to je vítané volno.
A co vy? Jak jste si připomenuli sváteční pondělí? To se Večerník
vydal zjišťovat v uplynulém týdnu..

JAK VNÍMÁTE A SLAVÍTE
SVÁTEK 17. LISTOPADU?
Marek VELSKÝ
Prostějov
ČÁSTEČNĚ

Eva VYHLÍDALOVÁ
Prostějov

ANO

V PODSTATĚ

„Samozřejmě si vzpomenu
na to, co bylo. Tenkrát jsem
byl mladý kluk a už bych v té
době žít nechtěl. Je dobře, že
je žijeme jinak, ačkoliv samozřejmě je stále co zlepšovat
a ne všechno je ideální. Jinak
samozřejmě vnímám sedmnáctý listopadu i z toho pohledu, že je svátek a tudíž i volný
den... (smích)“

ANO

„Vnímám to tak, jak to je...
Myslím ale, že převážně to
byla změna k lepšímu. Spoustu věcí jsme tenkrát neměli,
nemohli jsme cestovat a lidi
žili pod strachem. Na druhou
stranu našly by se i jistoty, které
dnes nejsou. Tento den samozřejmě také vnímám jako den
volna, za který jsem moc ráda
a snažím se jej užít. (úsměv)“

INZERCE

UPÍR ZASTAVOVAL ŘIDIČE
Pomáhal policistům s dušičkovou akcí
„bezpečně na hřbitov“?

Znáte to. Dušičky,
zvýšený provoz na
silnicích a za volanty
sváteční řidiči s beranicemi na hlavách. Ale
co si za takových okolností mají počít nebozí
dopravní policisté?
Vždyť jejich počty nejsou nafukující! Není tedy zcela vyloučeno, že
vždy začátkem listopadu policie do svých
řad najme spolehlivé
posily z řad nemrtvých.
A jak to vypadá, jednu
takovou zuřivý reportér
paparazzo nedávno
zachytil v Kostelci na
Hané.
Kostelec na Hané/mls
To musel být šok! Řidiči
projíždějící centrem Kostelce na Hané se nestačili
divit. Do cesty se jim totiž postavil muž, o kterém
si nikdo nemohl být jistý,
o koho vlastně jde. Svým sebevědomým vystupováním
připomínal na první pohled
dopravního policistu, jen
místo typické čepice měl na
hlavě cylindr, reflexní vestu
nahradil tmavý kabát a namísto policejní svítilny držel
v ruce lampičku se svíčkou.
Od běžného dopravního policisty se pak lišil i tím, že mu
z koutku úst stékala krev.
Po bližším zkoumání tak
nemohlo být pochyb. Řidiče
v Kostelci zastavoval upír!

Romantika ve výlohách i ve vzduchu. Ano, je skoro všude!
A tam, kde ji chceme mít nejvíc, tedy v posteli, by měla
skomírat? Tak to ani náhodou! Když sex, tak romanticky!
Romantika je kouzlo začínajících vztahů, ve kterých je
všechno nové zajímavé a jiskřivé. Když k tomu připočteme i okouzlení partnerem, jehož aktuálně spojujeme
pouze se superlativy a dokonalými vlastnostmi převzatými
z našich představ, máme tu onu romantiku. Nikdo ale netoužíme po tom, aby nás rychle opouštěla, jak se to často
stává při déletrvajících vztazích. Pro její návrat je nutné
vynaložit úsilí. Pokusy o vytvoření romantických chvil nemusí být zprvu úspěšné, avšak stačí jen dostat nápad
a mít chuť překvapit. I maličkosti dokáží změnit nudný večer v příjemný. Občas si oblečte něco nevšedního, zavolejte partnerovi do práce jenom proto, abyste si připomněli,
jak na sebe myslíte. To, že mezi vás chcete vrátit pohodové chvíle jako ze začátku vztahu, znamená vyšetřit si
na sebe s partnerem více času. Na doteky a hlazení se
mnohdy zapomíná, osvěžte si proto paměť!

Posila ze záhrobí. Tento vampýr by z fleku mohl natrvalo rozšířit
řady dopravních policistů.
Foto: Martin Zaoral
Jak je něco takového možné?
Vysvětlení se nabízí hned několik. Samozřejmě, že se mohlo
jednat o ojedinělou návštěvu ze
záhrobí. A zuřivý reportér vampýra zachytil ve chvíli, kdy si
při honbě za krví nějaké nevinné panny sjednává pořádek při
přecházení rušné kostelecké komunikace. Jenže, jak v takovém
případě vysvětlíte ono na fotografii jasně patrné gesto, které
nezapře skutečného policejního
profesionála? Aha?!
Proto se někteří ze členů redakce Večerníku přiklonili
k názoru, že policisté na dušičky tajně najali brigádníky
z řad zombíků, upírů a dalších nemrtvých bytostí!
V mnoha směrech by to dávalo
smysl. Upír na rozdíl od řady
spoluobčanů nemá problémy

s alkoholem, pije výhradně
krev a spolupráce s ním je díky
jeho dlouhověkosti velice perspektivní. Nehrozí totiž, že po
několik dalších století odejde
na mateřskou či do důchodu.
Jeho nasazení během „dušičkové špičky“ je také naprosto
logické. Vždyť, kdo jiný zná
cestu na hřbitov lépe než upír,
který tam bydlí? Proč by tedy
právě vampýři nemohli alespoň jednou za čas „pomáhat
a chránit“- to znamená dávat
řidičům dýchnout, zkontrolovat jejich lékárničky a případně
jim i doporučit tu nejpřímější
cestu na krchov?
Zda je však spekulace o upířích brigádnících v řadách
policie skutečně pravdivá,
to se nám ověřit nepodařilo.
A už asi ani nepodaří...

Partyzánská ulice
Hostinec tu funguje přes sto let. Partyzánská ulice byla otevřena v roce
1893 původně jako ulice Radeckého, od května 1919 Štefánikova a od
listopadu 1940 opět Radeckého (Radetzky-Gasse). Současné pojmenování platí od července 1945 na počest partyzánského hnutí během druhé
světové války. V roce 1903 zde byl postaven kanál, o dva roky později ulice
osázena stromy. V rohové budově s Havlíčkovou ulicí (číslo 30) otevřel
v roce 1902 Karel Kaštyl hostinec, který pod názvem „Na Růžku“ funguje
dodnes. Další hostinec Františka Kovaříka byl v domě číslo 9. V domě číslo
4 sídlil bývalý cejchovní úřad, v domku číslo 8 byla ještě za rakouského
mocnářství četnická stanice.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Šárka

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

SLADKÉ PEČIVO...

Donut
s polevou
58 g
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s máslem
51 g

Vánočka
400 g
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„starým” případům

Tenistky se vrátily na vrchol

Zvládnou to i chlapi?
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 18. LISTOPADU 2013

Pouze čtyřem týmům se v novodobé historii podařilo obhájit vítězství
v Davisově poháru. Tuto společnost rozšířili tenisté České republiky.
V průběhu celé sezony ani jednou nezaváhali a ve finále vyhráli také
v Bělehradu. Srbsko porazili 3:2. Hlavním městem českého tenisu je
přitom už delší čas právě Prostějov!
Českému tenisovému týmu, jehož páteř tvoří hráči prostějovského
klubu, se letos obhajoba nepodařila. Za svoje vystoupení se ovšem stydět
nemusí. Došel až do semifinále, kde nakonec vypadl se silnou Francií.
A to navzdory tomu, že se do sestavy vrátila týmová jednička Tomáš
Berdych. Jestli se podaří v týmu udržet alespoň jednoho z osvědčené
dvojice Berdych - Štěpánek, zatím zůstává otázkou. Stejně jako to,
zda se českému týmu podaří navázat na dvě vítězství v nejprestižnější
tenisové týmové soutěži. „Děsím se toho, že Berďa nebude hrát, Radek
se znovu zraní a my nebudeme mít třetího či čtvrtého hráče! Pavlásek
je jediný, kdo přichází do úvahy a budeme ho chtít do týmu dotáhnout.
Skutečně se ale obávám, že Davis teď může hodně stonat. To naopak
Fed Cupu věří. Může být úspěšný ještě hodně dlouho,“ připustil
Miroslav Černošek, který se jakožto majitel České sportovní stará
o chod daviscupového i fedcupového výběru České republiky.
Nikdo z nás by se ale určitě nezlobil, pokud by se mužskému
celku podařilo zopakovat „husarský kousek“ českých žen v čele
s prostějovskými hráčkami Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou. Ty se
rovněž po dvou triumfech ve Fed Cupu musely loni na jaře sklonit před
domácími Italkami, aby se letos na trůn vrátily.
Je nyní obrovskou výzvou pro chlapy, aby své kolegyně dokázali
napodobit. Zvládnou to? Mnohé napoví už v polovině března
příštího roku první kolo Davisova poháru, v němž přivítají Češi na
domácí půdě Austrálii.

Matka: moje děti zneužil soused!
napsáno
před

Prostějovská policie v těchto dnech vyšetřuje
velmi závažný případ pedofilie. Devětadvacetiletá matka dvou dcer ve věku šesti a osmi let totiž
obvinila svého souseda, že obě děti pohlavně zneužil. Muž prý nutil holčičky k různým sexuálním
a navíc využíval jejich strachu cokoliv
lety praktikám
o těchto nechutnostech prozradit svému okolí.
Soused se stýkal s oběma dív- ký strach, s čímž se prý obě svěřikami takřka denně, neboť jejich ly. Dala jsem na její rady, pracovní
pracovně zaneprázdněná matka dobu jsem si přizpůsobila a dcery
využívala jeho nabídky ke hlídání jsem začala hlídat sama se svým
obou dětí. Vše prasklo poté, co se novým přítelem. Celou záležitost
holčičky svěřily se svým trápením jsem ihned také nahlásila policii,“
ve škole a posléze i samotné mat- popsala žena. Obě holky absolvoce. Večerníku se podařilo zajistit valy gynekologické vyšetření, ktejejí exkluzivní výpověď. „Někdy ré potvrdilo, že obě mají poraněné
v srpnu se mi soused sám nabídl, genitálie a zbavené panenství,“
že mi obě děti bude hlídat. Jsem dodala matka dvou dcer.
totiž sama a svou tíživou finanční Policisté se konkrétně k tomuto
situaci se snažím řešit náročným případu zatím odmítají vyjadřozaměstnáním. Nabídku jsem ráda vat. „Služba kriminální policie
přijala a dlouhé týdny nic netuši- a vyšetřování toho času vazebně
la. Až nedávno, když jsem dcery stíhá muže pro trestný čin pohlavk němu odváděla, se ta starší zača- ního zneužívání. Vzhledem ke
la vzpírat, že k němu nechce. Prý stavu vyšetřování nebudou k toje bije a všelijak jinak jim ubližuje. muto případu poskytovány bližší
Pak šlo všechno ráz naráz. Učitel- informace,“ sdělila pouze Alena
ka ze školy mě informovala, že Slavotínková, tisková mluvčí Poobě holky mají z toho muže panic- licie ČR v Prostějově.
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Koláč s náplní
tvarohovou
58 g

Makovka
43 g

Návrat ke

LISTOPAD 2014

jak šel čas Prostějovem ...

Kobliha
s ovocnou náplní
50 g

Foto: Internet

Naše RESUMÉ
Jestliže nám chybí něco dobrého ke kávě nebo na snídani,
určitě každý zamíříme pro něco
sladkého k zakousnutí. Zatímco koblihy s ovocnou náplní
supermarkety nabízejí shodně
za stejnou cenu, pro makovku
zamiřte do Billy. Tvarohový
koláč koupíte nejlevněji v Tesku a donut s polevou je k mání
za stejnou cenu v Albertu,
Kauflandu a Tesku. Pro croissant s máslem utíkejte do Lidlu
a nejlevnější vánočku hledejte
v Bille!
Nechte si chutnat!
Průzkum proveden
ve středu 12. listopadu 2014

Zpravodajství
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Majitel pozemků po Oděvním podniku promluvil o svých záměrech
„Jednat s městem o jejich prodeji považujeme za logický krok,“ uvedl Ondřej Batta
A je to venku! Večerníku se podařilo zajistit exkluzivní
výpověď jednatele společnosti Astria Group, která
vlastní pozemky po zkrachovalém Oděvním podniku
v Prostějově. Zatímco v předminulém vydání jsme
své čtenáře ústy náměstka primátora Statutárního
města Prostějov Jiřího Pospíšila informovali o možném zájmu magistrátu zakoupit inkriminovanou plochu za účelem rozšíření stávající průmyslové zóny
v Kralickém Háji, nyní konečně promluvila i druhá
strana. Ondřej Batta, jakožto zástupce majitele pozemků, Večerníku deklaroval jasnou představu i počátek jednání s prostějovskou radnicí. A cena? Ta je
zatím ve hvězdách...
Prostějov/mik
„Nabídka společnosti Astria Group
Statutárnímu městu Prostějov je
z naší strany naprosto logickým
krokem. Je to jeden z potenciálních
kupců, se kterými v dlouhodobém
či krátkodobém horizontu vedeme
jednání. A to na prodej celku nebo
části bývalého areálu Oděvního
podniku v Prostějově,“ potvrdil

Večerníku obchodní „námluvy“
s prostějovským magistrátem Ondřej Batta, jednatel společnosti
Astria Group, která pozemky po
někdejším gigantovi vlastní.
Jak vzápětí dodal vlastní myšlenku, právě tyto pozemky by mohly
být pro město velmi strategické.
„V současné době Prostějov nemá
průmyslové pozemky, které by
byly ve stádiu okamžité realizova-

telnosti. To může být i logickým
handicapem z pozice potenciální
nabídky pro investory a s tím spojenými pracovními nabídkami pro
občany našeho města.Anaše plocha
v bývalém areálu OP Prostějov
výše zmíněné požadavky naplňuje.
Areál je zcela výjimečný nejen svojí
polohou, dopravní dostupností, ale
i dalšími benefity, jako jsou například kompletní inženýrské sítě,
artéské studny, železniční vlečka
a podobně,“ zastává názor Ondřej
Batta.
To samé ostatně před časem připustil i náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil, když řekl, že
magistrát potřebuje rozšířit stávající průmyslovou zónu v Kralickém
háji a pozemky po bývalém oděvním gigantu se přímo nabízejí. „Je
třeba zdůraznit, že důvod jednání
se zástupci radnice jako s jedním
z možných zájemců jsou vedena
zejména snahou o koncepční řešení problémů města s nedostatkem
kvalitních průmyslových pozemků
a tím absence možnosti přilákat
strategické investory a potenciální

zaměstnavatele,“ zdůraznil ještě
jednou Ondřej Batta, jednatel společnosti Astria Group.
Hodně důležitá však při prodeji
pozemků po Oděvním podniku bude jejich cena. To ostatně
potvrzují i zástupci vedení města,
kteří čekají na konkrétní nabídku majitelů. Jakou ti vůbec mají
představu o ceně? „Na tuto otázku
nelze zcela jednoduše odpovědět.
Náklady na revitalizaci celého projektu byly poměrně nad očekávání
větší a v současné době probíhá
přesná ekonomicko - nákladová
kalkulace celého projektu. Uvedení
přesné kalkulace na cenu jednoho
metru čtverečného pozemků není
však technicky možné, neboť ke
každému zájemci, se kterým je
jednáno, je přistupováno individuálně, a každá kalkulace navíc
zohledňuje rozlohu požadovaného
pozemku, jeho potenciál funkčního
využití, strategickou polohu a řadu
dalších kritérií. Za tohoto stavu by
tedy uvedení jednotkové ceny bylo
nejen nepřesné, ale i velmi zavádějící,“ uvedl Batta s tím, že v součas-

Takhle to vypadá dnes. Na pozemcích OP se pracuje nejen na odklizení trosek po odstřelu budov oděvního gigantu. „Vyčištěné“ pozemky by měly být připraveny brzy k prodeji.
Foto: Astria Group
nosti se zabývá několika verzemi
možného prodeje parcel. „Záměrem společnosti Astria Group bylo
od počátku vyhledat potenciálního
kupce a investora, který by svojí
investicí na pozemcích bývalého
areálu Oděvního podniku Prostějov vytvořil tolik potřebná pracovní místa, která v našem regionu
bezesporu chybí. S ohledem na
rozlohu pozemků je v současné
ekonomické situaci obtížnější
nalézt na tuzemském realitním

trhu zájemce o areál celý, proto
se nebráníme ani prodeji po částech. Lze však již nyní říci, že naše
společnost pracuje s několika variantami a to jak prodeje celku, prodeje větších částí různým subjektům, tak i s revitalizací pozemků
kombinací prodeje větších částí s
doplněním menších částí drobným
zájemcům,“ načrtnul své záměry.
Večerník ale rovněž zajímalo,
v jaké fázi jsou nyní úklidové
práce po demolici objektů Oděv-

ního podniku. „Demoliční i revitalizační práce se blíží ke svému
konci a na přelomu roku by měly
být úspěšně dokončeny. Výrazná
část pozemku je prakticky již dnes
připravena k prodeji potenciálním
investorům a okamžitému zahájení
přípravných a realizačních prací na
těchto pozemcích. U zbývající části
předpokládáme brzké dokončení
prací na počátku prvních měsíců
roku 2015,“ popsal aktuální situaci
Ondřej Batta.

Ochránci přírody vyvolali správní řízení! BOMBA! EVAKUACE! Vrahovice vystrašil nález munice
KÁCENÍ STROMŮ na náměstí nebude jenom tak

Prostějov/mik - Večerník před
časem jako první přinesl zprávu o
dalším dílu rekonstrukce náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově, jehož součástí bude kácení celkem
pěti vzrostlých listnáčů a zároveň
všech jehličnanů. Toto opatření
vyvolalo mezi veřejností značné
protesty, takže o přesném počtu
stromů, které bude skutečně nutné vykácet, rozhodne správní řízení. To vyvolali samotní ochránci
přírody!
„Správní řízení už vlastně bylo zahájeno a týká se revitalizace náměstí T.
G. Masaryka.
Šetření přímo na místě se uskuteční
ve čtvrtek jedenáctého prosince a do

tohoto správního řízení se přihlásila
dvě občanská sdružení Ochránci
přírody a Matka Země. Aktivistům
se samozřejmě budeme společně s
pracovníky odboru životního prostředí snažit vysvětlit potřebnost kácení uvedených stromů. Co se týká
napůl odumřelých lip u Zlaté brány,
o nich se spory příliš nevedou. Jádrem protestů je buk u morového
sloupu a také dva košaté habry mezi
muzeem a bývalou prodejnou Humanic,“ prozradila Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
„Co se týká uvedeného buku, jsem
přesvědčena, že vzhledem k posudku dendrologů, kteří poukazují

Muž z Nigérie propuštěn

Byl to obyčejný PRŮJEM…
Prostějov/mik - Smrtící ebola? Omyl! Muž z Nigérie, kterého
v noci ze soboty 8. na neděli 9. listopadu převezli ze Šternberku
do Prostějova s podezřením na nákazu smrtící ebolou, byl po
osmačtyřiceti hodinách strávených na infekčním oddělení propuštěn domů. Naštěstí se v jeho případě jednalo o obyčejný průjem.
„Pacient z Nigérie byl už v úterý jedenáctého listopadu, tedy
po dvou dnech hospitalizace na infekčním oddělení prostějovské nemocnice, propuštěn do domácího léčení. Ebola ani jiné
závažné infekční onemocnění u něj zjištěno nebylo. Skutečně
se nejednalo o nic vážného, šlo o zažívací potíže,“ informovala
Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov. Jak ale jedním dechem dodala, policejní
i hasičské manévry ve šternberské nemocnici, odkud byl bezmála padesátiletý Nigérijec do Prostějova převezen, nebyly zbytečné. „Než
něco zanedbat, tak je raději lepší z preventivních důvodů zalarmovat
bezpečnostní a záchranářské složky,“ uvedla Miloševská.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

jasně na rozsáhlé poškození stromu houbovitou chorobou, se nám
rovněž podaří ochráncům přírody
vysvětlit, že není na co čekat. Podle
mého názoru bude nejvíce diskuzí
okolo dvou habrů. Sama si umím
představit jejich zachování, přestože
jejich kácení požadují památkáři.
Ale uvidíme, není třeba předbíhat.
Správní řízení by mělo být definitivně ukončeno ještě do konce tohoto
roku,“ dodala Hemerková s tím, že
není jisté, kdy se s plánovaným kácením stromů začne. „Bylo záměrem provést to ještě letos, teď jsem
ale o tomto termínu na pochybách,“
uzavřela prozatím toto téma náměstkyně primátora.

Planý poplach. Nalezená bomba
byla jen z betonu.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Prostějov/mik - Poplach se vším
všudy vyvolal v úterý v podvečer
ve Vrahovicích nález podivného
předmětu jasně připomínajícího
válečnou munici. Dělníci, kteří
mezi Tovární a Kubelíkovou ulicí
bombu vykopali, okamžitě zalarmovali policii. Ta společně s hasiči
z preventivních důvodů evakuovala obyvatele okolních domů.

„Mohu potvrdit, že v úterý jedenáctého listopadu krátce před
sedmnáctou hodinou došlo v Prostějově-Vrahovicích mezi ulicemi
Tovární a Kubelíkova při výkopových pracích k nálezu munice o
průměru dvaceti a délce padesáti
centimetrů. Z bezpečnostních důvodů je prováděna evakuace obyvatel přilehlých rodinných domů.
Jedná se zhruba o padesát osob.
Na místo je vyslána pyrotechnická služba,“ informovala hned pár
minut po nálezu podivného předmětu Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Zhruba hodinu a půl trvající bezpečnostní opatření bylo ale posléze
odvoláno, lidé se v pořádku vrátili

do svých domovů. „V 18.20 hodin bylo bezpečnostní opatření
včetně evakuace osob ukončeno.
Přivolaní pyrotechnici z Frýdku-Místku označili munici na místě
jako cvičnou betonovou německou leteckou pumu označení ZC
50. K ohrožení osob ani majetku
nedošlo. Nalezenou pumu si pyrotechnici převzali a odvezli ke
zneškodnění,“ prozradila s úlevou
mluvčí krajské policie.
V průběhu úterní evakuace zdejší obyvatelé nepodléhali panice,
za pár dnů už dokonce brali vše
s humorem. „Byla jsem ve vaně,
když na dveře bouchali hasiči.
Že prý máme opustit dům a jít
ven až za bíločervenou policejní
pásku, což bylo asi tak sto metrů

od domu. Hodila jsem na sebe župan, zimní bundu a šla. Nejprve
jsem si myslela, že si někdo dělá
srandu, ale modré majáky na
policejních i hasičských autech
mě přivedly do reality. Během
půldruhé hodinky jsem byla celá
zmrzlá, tak jsem si po návratu
domů hned dala frťana,“ prozradila Večerníku žena, která si
nepřála zveřejnit celé své jméno.
V každém případě takovou akci
ve Vrahovicích ještě nepamatují.
„Můj otec mi kdysi vyprávěl, že za
války tady Němci často měli cvičení
a letadla Luftwaffe shazovala cvičné bomby od Vrahovic až po Vrbátky. Těchto betonových atrap
tady bude určitě víc,“ svěřil se
místní občan František Adámek.

Zvýšení počtu úředníků radnice TERČEM KRITIKY
„Zbude méně peněz na investice,“ upozorňuje bývalý radní Zdeněk Peichl
Prostějov/mik – V předminulém
čísle Večerník informoval o rozhodnutí prostějovského magistrátu od Nového roku posílit svůj
úřednický aparát další dvojicí nových pracovníků. Tato zpráva se
stala rázem terčem kritiky široké
veřejnosti, ale i bývalých radních.
Redakce Večerníku obdržela
desítky dopisů od rozhořčených
občanů Prostějova, záměr napadl
i bývalý radní Zdeněk Peichl, který na radě města v polovině října
hlasoval proti tomu, aby magistrát tyto dva nové zaměstnance
přijímal. Většinou ČSSD byl však
přehlasován.
„Vždy a za každých okolností jsem
hlasoval proti navyšování už tak
širokého úřednického aparátu na
radnici. Živím se v soukromé firmě
a tady byl vždy tlak na to, aby administrativních pracovníků, na něž jsou
vynakládány režijní náklady, bylo

co nejméně. Podle mého názoru se
tak nejenom ve firmách, ale i v městských organizacích či úřadech má
hledat řešení, jak stávající pracovníky vytížit a případnou další práci navíc rozdělit mezi ně,“ zastává názor
Zdeněk Peichl.
O navýšení počtu úředníků na
prostějovské radnici rozhodla tedy
ještě rada města ve starém složení, dva týdny před ustavujícím
jednáním nového zastupitelstva.
„Bohužel, stále převládá názor,
že náklady na veřejnou správu
v podstatě nikoho nebolí. Peníze do
městského rozpočtu prostě přijdou
a vzápětí odejdou. Pro některé je
tak prostě jednodušší nevyžadovat
po zaměstnancích větší pracovní
nasazení, ale v případě navýšení
jakékoliv práce přijmout další lidi.
I v Prostějově tak bohužel dochází
k naplňování hesla profesora Parkinsona, že úřad dosáhne jistého počtu

pracovníků a už nikoho dalšího potřebovat nebude. Úředník z jednoho
odboru totiž zaměstná úředníka z jiného a další impulsy zvenčí, že by
měli udělat pro někoho více práce,
nepotřebuje. Jednotlivé odbory si totiž budou zadávat tolik úkolů, že už
nebudou stíhat nic jiného,“ posteskl
si dnes již bývalý radní Prostějova.
V roce 2014 podle mluvčí prostějovského magistrátu Jany Gáborové dosáhnou mzdové náklady
úředníků v konečném součtu
133,5 milionu korun. „Je známo
ze statistik, Česká republika má
v Evropské unii nejvyšší náklady na
jednoho pracovníka. Pak není divu,
že firmy jsou tlačeny k tomu, aby
měly co nejméně zaměstnanců, kteří jsou pro ně příliš drazí a odvádějí
za ně strašlivě moc peněz. Na prostějovském magistrátu se ale uvažuje
tak, že z veřejných peněz není problém tyto náklady hradit. Však co,

o pár milionů pak bude méně třeba
na stavební investice... Nikdo přece
nepozná, jestli na ně zbude sto dvacet
nebo sto deset milionů korun. A takové uvažování je naprosto špatné,“ míní Zdeněk Peichl. „Dnes má
magistrát 285 zaměstnanců. Jestliže pan tajemník neumí novou práci
rozdělit mezi tolik lidí, je to opravdu
hodně smutné...,“ kritizuje Zdeněk
Peichl Lubomíra Baláše. Ten si však
před radními navýšení počtu úředníků o dva nové pracovníky obhájil.
Navyšování aparátu úředníků na
radnici neschvaluje ani bývalý
předseda finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Prostějova. „Nejsem přítelem zvyšování
provozních nákladů. Navýšení počtu úředníků je vždy spojeno se zvýšením těchto nákladů z hlediska
financí. Otázkou je, zda to vyplývá
z požadavků daných legislativou či
nikoliv. Vždy se dají hledat úspo-

ry v přerozdělení náplně práce,“
přidal na toto téma Radek Zacpal.
Podle údajů získaných Večerníkem, mzdové náklady prostějovského magistrátu rostou každým
rokem. A nesníží se ani v roce
2015, co do zaměstnaneckého
poměru nastoupí další dva noví
úředníci. Ba právě naopak!
PLATY ÚŘEDNÍKŮ MAGISTRÁTU
rok
celková částka
2004
84 539 060
2005
87 929 870
2006
97 570 760
2007
108 482 430
2008
112 713 510
2009
120 585 950
2010
125 552 620
2011
126 208 000
2012
123 299 320
2013
123 924 090
2014
133 583 640
Zdroj: Magistrát města Prostějova

RESTAURANT DAY provoněl celý kulturák Radní slavnostně otevřeli bikrosovou dráhu
BYLI JSME
U TOHO!

Sliny se sbíhaly na bramboráky, klobásy i červy na česneku...

Prostějov/mik - Chuťové buňky
se uplynulou sobotu při vstupu
do předsálí v přízemí i prvním
patře Společenského domu v Prostějově plašily, sliny se sbíhaly.
Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s účastnicemi kurzu Okresní hospodářské
komory a pod záštitou Zdravého
města uspořádal další díl oblíbené přehlídky domácích pochutin
Restaurant Day. A to, co domácí
kuchaři, kuchařky a pekařky
předvedli, to byla úplná paráda!
„Je tady pětadvacet stánků, na kterých vyložení amatéři kulinářského
řemesla vaří, pečou nebo smaží
a prodávají různé dobroty. Návštěvníkům této akce pak své výtvory
prodávají, ale čistě jen za nákladové
ceny, které mají přesně do haléře
spočítány. Při těchto akcích jde
vyloženě o to, aby člověk, pokud
skutečně něco umí a doma si to již
vyzkoušel, nabídl svůj kuchařský či
pekařský um nejenom doma svým
rodinným příslušníkům, ale přišel
se pochlubit na veřejnost,“ prozradila Večerníku přímo na místě
hlavní organizátorka dalšího dílu
Restaurant Day Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku

Vůně a plno lidí. Další díl amatérského vaření Restaurant Day přilákal
do Společenského domu velkou návštěvu. Do vonících bramboráků se
pustila i Milada Sokolová, recept ale neprozradila… 2x foto: Michal Kadlec
a prostějovská zastupitelka. Ona
sama s manželem a synem se na
akci pochlubila do daleka vonícími
bramboráky. „Recept? Tak ten vám
neprozradím, jde o tajemství naší
rodiny. A pochybuji, že někdo tady
z účastníků vám recepty prozradí,“
zasmála se Sokolová.
Společenským domem se v sobotu
15. listopadu jen linuly vůně všeho
druhu. Čichovým buňkám početných návštěvníků akce určitě neunikly nejenom bramboráky, ale také
domácí klobásky, kukuřičné placky,

červíčci na česneku, polévky, guláše
a celá řada dalších dobrot. Několik
domácích pekařek i pekařů představila bábovky, zákusky, ale už také
vánoční cukroví. Kdo neochutnal,
nebo si dokonce něco nekoupil, měl
smůlu. Ale jak Večerník přímo na
místě zjistil, davy lidí se nenechaly
ani u jednoho z pětadvaceti stánků
dlouho pobízet! „Jsem velmi spokojena s úrovní i návštěvností celé
akce. V tomto roce se Restaurant
Day podařilo uskutečnit již potřetí,
po květnu a srpnu, kdy se akce ko-

nala pod širým nebem v Kolářových
sadech, jsme zvolili Společenský
dům. Ačkoliv jsme zpočátku trošku bojovali s elektřinou, protože
mnoho z nás smažilo, ohřívalo, vařilo kávu či točilo pivo, tak se vše
báječně vydařilo. S kůží na trh se
dostavilo dvacet pět lidí, kteří nabízeli různé výtvory - bezlepkové pečivo, domácí anglické klobásy, pivo,
otevřeli basický či polévkový bar.
Tím pádem jsme se opět ´rozrostli´,
v Kolářových sadech bylo prodávajících jedenáct,“ komentovala
sobotní vydařené odpoledne Milada
Sokolová, duše celého podniku Restaurant Day. „Je znát, že se lidé naučili si tento den užít. A někteří přišli
již před úderem třinácté hodiny!
Bylo zřejmé, že vědí, že čím dříve
přijdou, tím lépe si nakoupí. Vzali si
s sebou i nádoby na ´odběr domů´,
takže si takto chytře navařili i na další dny,“ usmívala se spokojeně.
Už v tuto chvíli tak není pochyb, že
další díl této akce na sebe nenechá
dlouho čekat. „Záleží pouze na zájemcích, zda i v únoru příštího roku,
jak by se správně měl Restaurant
Day opět konat, budou ve vaření,
pečení či smažení pokračovat,“ uzavřela Sokolová.

Poloha mezi velodromem a skateparkem je prý ideální

BYLI JSME
U TOHO!

Můžete jezdit! Po slavnostním otevření si novou bikrosovou dráhu hned ve středu vyzkoušeli první nadšenci.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/mik, jim - S určitým
zpožděním, ale přece. Ve středu odpoledne byla slavnostně
otevřena nová bikrosová dráha. Své umístění našla v lokalitě mezi velodromem a skateparkem Za Kosteleckou ulicí.
S realizací výstavby dvousetmetrové dráhy se začalo v jarních měsících tohoto roku
a bude sloužit nejenom registrovaným bikrosařům, ale i široké veřejnosti. A hned v uplynulém týdnu se po ní proháněly desítky vyznavačů tohoto
adrenalinového sportu, novou
dráhu si vyzkoušel také ná-

městek primátora Jiří Pospíšil.
„Podle projektové dokumentace byla před zahájením prací na
místo navezena zemina ze stavby
cyklostezky v lesoparku Hloučela. Dráha vznikla na pozemcích
města s využitím zvýšeného vnějšího náspu velodromu pro rozjezd
a klopenou zatáčku,“ sdělil Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro
stavební investice. Tradici cyklistky v Prostějově připomenula jeho
kolegyně Ivana Hemerková,“
která patří mezi hlavní iniciátory
tohoto projektu. „Jsme rádi, že
jsme vyšli vstříc požadavkům tohoto odvětví cyklistiky, podobné

sportoviště ještě v Prostějově doposud nebylo. Věřím, že nová bikrosová dráha se stane oblíbeným
místem i pro ty nejmenší. Myslím
si, že umístění mezi velodromem
a skateparkem je přímo ideální,“
řekla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Při otevření bikrosové dráhy,
která městskou pokladnu stála
600 tisíc korun, nechyběla ani
světoznámá prostějovská bikrosařka Jana Horáková. A tak
exkluzivní rozhovor s účastnicí
olympijských her v Pekingu i další
ohlasy si můžete přečíst na straně
22 dnešního vydání.

Téma Večerníku
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Prostìjov a JAK JSME SI PØIPOMENULI ÈTVRTSTOLETÍ 17. LISTOPADU 1989

Oslavy 25. výročí „SAMETU“ rozdělily Prostějovany na dva tábory
Cinkalo se klíči proti komunistům v radě, v pondělí se pokojně protestovalo...

Po celé České republice proběhly o uplynulém
víkendu oslavy 25. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, které zcela převrátily život nám všem.
Čtyřicet let totalitního režimu se otřáslo v základech, které během dalších týdnů byly rozebrány do poslední cihly. Opravdu ale do poslední? O tom by se dalo s úspěchem pochybovat.
Pětadvacet let po takzvané „Sametové“ revoluci
se i v Prostějově ukázalo, že komunisté mají stále
co mluvit do veřejného dění. Vedení města zvolilo k připomenutí si událostí 17. listopadu 1939
a 1989 už pátek 14. listopadu. Položení kytic
a věnců k soše T. G. Masaryka tak proběhlo v naprosto komorním prostředí, což se okamžitě stalo
terčem kritiky hloučku přihlížejících. Ti na protest
proti účasti KSČM v Radě statutárního města
Prostějov cinkali na náměstí klíči... Vše vyvrcholilo
včerejší demonstrací před prostějovskou radnicí.
Večerník pro vás vše podstatné zmonitoroval.
Stranu připravil: Michal Kadlec

Prostějově proti KSČM, v Praze
PROTESTOVAT Va Brně
proti prezidentovi Zemanovi

je právo každého

Není divu, že připomínka čtvrt století od „Sametové“ revoluce
v roce 1989 se na mnohých místech republiky jednoduše zvrhla
v masové protesty. Ve velkých městech proti prezidentu Zemanovi,
v Prostějově proti tomu, že komunisté si na radnici po pětadvaceti letech znovu přičichli k moci. Kdy jindy totiž protestovat proti
věcem, které se
nám nelíbí, než
v Den boje za
svobodu a demokracii? Možná
bychom do ulic
a na náměstí
mohli v Prostějově vtrhnout častěji, protože diskutabilních záležitostí je rozhodně
víc, než se jen obávat komunistů. Jejich návrat k věcem veřejným
ale nelze podceňovat. Naopak. Hlavně pamětníci si vybavují
dobu první republiky, kdy se komunisté také nejdřív „chytali“
v komunální politice, aby pak po válce ukázali celé republice,
zač je toho loket! Věřím, že k tomu nikdy nedojde, protože
i přes četnou kritiku je u nás demokratický systém natolik
pevný, že moc nemůže už uchopit jedna jediná strana. To ale
neznamená, že oči máme mít otevřeny pouze 17. listopadu...
Michal Kadlec

Komentář

Celorepublikové
oslavy
pětadvacátého výročí událostí
17. listopadu 1989 se více či
méně zaměřily na protestní
akce. Zatímco v Prostějově byl
v pondělí hlavním tahákem
protest proti současné radniční
koalici s komunisty, ve velkých
městech se ostře vystupovalo
proti prezidentu České republiky Miloši Zemanovi.
V Praze se demonstrace dokonce
proměnily v masový protest,
nechyběla opět tradiční zbraň
českých manifestujících - vajíčka.
Na Národní třídu dorazily tisíce
lidí ukázat Zemanovi červenou
kartu. Pískotem pak lidé přivítali
prezidenta na odhalení pamětní
desky na Albertově. Zemana
museli bránit deštníky body-

guardi, směrem k hlavě státu totiž
létaly i různé předměty. „Zeman
si nevidí do pussy!“ a „Miloše do
koše!“, to je jen pár z mnoha hesel, které demonstranti na Národní
třídě hlásali během akce Červená
karta – ať už na transparentech
nebo přímo skandováním.
Další akce přichystali lidé na
odpoledne do centra Prahy,
například satirický průvod v karnevalových maskách. Miloš Zeman si neodpustil další poznámky
o nedovolené demonstraci v roce
1989, vyjádřil se i na účet lidí,
kteří proti němu nyní demonstrují.
„Chápu, že křičíte, když mluvím
já. Co je to ale za demokracii, když
křičíte, když mluví organizátoři.
Chtěl bych jim poděkovat, že
na rozdíl od vás měli odvahu,“

rýpnula si hlava státu do lidí,
kteří ho vyzývali k demisi kvůli
sprostým slovům vyřčeným při
nedávných Hovorech z Lán, kvůli
postoji ke konfliktu na Ukrajině
a dalším jeho excesům.
Včerejší demonstrace v Praze
se však neobešly bez ostudného
incidentu. Jeden z demonstrantů
vajíčkem trefil německého prezidenta Joachima Gaucka. Program
však pokračoval dál. A tisíce lidí
se z Albertova vydaly směrem
k Hradu, kde dál nespokojení
občané volali po odstoupení prezidenta, než se pokojně rozešli.
K podobným protestům vyzývajících prezidenta Miloše Zemana
k okamžité demisi došlo v masovém měřítku i v Brně.

Pátek čtrnáctého: ticho přerušilo jen cinkání klíčů…
Hrstka lidí a hromada
komunistů. Takovým titulkem
nazvala celostátní média
páteční připomínkovou akci
na prostějovském náměstí.
Popravdě řečeno, zvolený termín k oslavě výročí tak významných událostí byl hodně
nešťastný. Podle vyjádření
primátora Miroslava Pišťáka
byl ze strany vedení města
pátek čtrnáctého k připomínce
17. listopadu zvolen úmyslně,

zaplněno celé náměstí, když
jsou lidi v práci! Slavit něco
tři dny předem je nesmysl,
nemá to úroveň. To jenom aby
papaláši nemuseli v pondělí
na svátek do práce,“ ulevil si
v pátek jeden z přihlížejících
občanů staršího věku, který
nechtěl prozradit své jméno.
„A budu za ty kecy někde
popotahován, co? Komunisti
jsou znovu na radnici, tak se
začínám znovu bát,“ stačil

ještě před Večerníkem prohodit senior s hůlkou.
Připomínkový
ceremoniál
spojený s položením květin
a věnců k soše prvního
československého prezidenta
T. G. Masaryka proběhlo
za trapného ticha. To občas
přerušilo pouze nesmělé
cinkání klíči z hloučku pár
okolostojících lidí. „Je to
forma protestu proti tomu,
že představitelé komunis-

tické strany a funkcionáři
KSČ, se přišli poklonit k
sedmnáctému listopadu. Před
pětadvaceti lety navíc první
dny a týdny po ´Sametové´
revoluci nebyly v Prostějově
jednoduché,
docházelo

například k zásahům státní
bezpečnosti. Je to podle mě
od staronových komunistických zastupitelů ukázka
nedostatku
sebereflexe
a vkusu,“ řekl Pavel Vavrouch s klíči v ruce.

Poklona studentům. Symbolicky přišly poděkovat strůjcům 17.
listopadu také členky starší generace.
Foto: Michal Kadlec

Jediný proslov měl primátor...

aby
lidéjeden
nemuseli
cestu
Pouze
jedinývolit
slavnostní
naprojev
náměstí
svátečního
předběhem
účastníky
páteční
pondělí.
„Zatovýročí
teď v listopajednu
připomínky
hodinu
odpoledne
bude
dových událostí
pronesl primátor města Miroslav Pišťák.
K překvapení mnohých však
svá slova nesměřoval k tomu,
co se událo v letech 1939
a 1989, ale ke kritice současné
radniční koalice s komunisty.
„Dnes je příležitost k tomu,
abychom si uvědomili, co
všechno se během historie
v těchto dnech událo, zejména
v letech 1939 a 1989. Pro nás
v Prostějově je ale tento den
tak trochu zvláštním. Jsme
obviňováni z toho, že jsme na
radnici přivedli Komunistickou stranu Čech a Moravy. Už
ale nikdo nechce slyšet, proč
vyjednávání o radniční koalici
skončilo tak, jak skončilo.
Možná by ale stálo za to,
zeptat se těch, kteří nejdříve
byli ochotni jednat o úplně
jiné podobě koalice a pak
z doposud neznámých důvodů

Květiny k Masarykovi. Oficiální oslava listopadových událostí
v letech 1939 a 1989 proběhla v komorním prostředí na liduprázdném náměstí.
Foto: Michal Kadlec

organizací, včetně odbojářů.
Večerníku ale přišlo, že
slavnostní
ceremoniál
proběhl až příliš rychle, jenom aby už to všichni měli za
sebou...

Komunisté se rozčilovali Slovo dostal i první

a obhajovali se před novináři polistopadový starosta

Čelil kritice. Primátor Miroslav Pišťák se v pátek na náměstí před
pár posluchači vyjádřil ke kritice ohledně složení radniční koalice s
komunisty.
Foto: Michal Kadlec
jednání ukončili s tím, že jejich představy jsou jiné. Teď
je důležité, aby nás občané
hodnotili nikoliv podle toho,
jaká stranická trička nosíme,
ale podle odvedené práce.
A já věřím, že práce, kterou
rozhodně chceme odvést
dobře, povede nakonec ke
spokojenosti prostějovských
obyvatel,“ uvedl ve slavnostním proslovu k událostem

17. listopadu 1939 a 1989
Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova.
Přestože v předešlých letech
se při stejných příležitostech
ujali slova i další představitelé
veřejného života v Prostějově,
dokonce i bývalí starostové,
v pátek tomu tak nebylo. Po
primátorově proslovu byla
oslava „sametu“ ukončena
a její účastníci se rozešli.

Během páteční připomínkové
akce se o vzrušení na náměstí
postarali novináři, kterých
bylo málem více, než těch,
kteří k soše Masaryka
přinesli květiny. Středem
pozornosti zástupců médií
se stali především dva noví
prostějovští radní za KSČM
Jaroslav Šlambor a Václav
Šmíd. Prvně jmenovaného
rozčílila otázka jednoho
z novinářů, proč zrovna on
přišel uctívat výročí ´Sametové revoluce´.
„To snad nemyslíte vážně
s tou otázkou! Je přece sedm-

náctý listopad a výročí. To si
myslíte, že jsem úplně blbý?
Ze všeho nejvíc mi vadí, když
mi někdo říká, co mám a co
nemám dělat,“ zareagoval
ostře Jaroslav Šlambor. Ještě
ostřejším otázkám ale čelil
Václav Šmíd, který působil
na prostějovské radnici i před
rokem 1989 a mimo jiné
podepsal Antichartu 77. „Tu
ale podepsaly stovky tisíc
občanů této země a kromě
toho i ti nejlepší umělci! Mám
tak na tom asi jednu milióntinu viny,“ nenechal se zviklat
Václav Šmíd.

Sama pondělní manifestace byla mnohem důstojnější

Na pondělí 17. listopadu
hlavně pod patronací opozičních stran prostějovského
zastupitelstva byla svolána
pokojná demonstrace k soše
T. G. Masaryka před prostějovskou radnicí. Tato vzpomínková akce byla mnohem
důstojnější než ta páteční,
nemluvě o tom, že na rozdíl
od účasti minimálního počtu
představitelů města přišly
v pondělí v podvečer zavzpomínat zhruba dvě stovky
lidí.
„Připomínat si něco tři dny
předem je výraz pohrdání.
Jsme toho názoru, že pravý
čas, kdy zavzpomínat na události sedmnáctého listopadu
je právě sedmnáctý listopad
v sedmnáct hodin,“ promluvila k početnému zástupu Prostějovanů předřečnice, přičemž
lidé zapalovali svíčky na podstavci sochy T. G. Masaryka
a vylepeným fotografiím Václava Havla. Postupně se u sochy prvního československého

Květiny k Masarykově soše
položili prostějovští radní,
zastupitelé,
představitelé
Armády ČR, Policie ČR,
městské policie a zástupci
společenských a kulturních

prezidenta vystřídalo několik
dalších řečníků. „Tehdy za totality, když jsme se stavěli proti
kádrům, byly omezenější možnosti. Stačilo někde něco říct
a už vám hrozilo vyšetřování.
Vzpomínám si na sedmnáctý
listopad 1989, jako kdyby to
bylo včera. Byl jsem tehdy
v Prostějově. S manželkou
jsme našli po rodičích schovanou trikolóru. Mezi lidmi
se dva tři dny po událostech
v Praze začaly šířit informace
o demonstraci před radnicí,
a tak jsme se připojili a trikolóru si připnuli. Byla tehdy
velká nejistota, jak zareaguje
státní moc, nikdo třeba nevěděl, jestli se nezačne střílet,“
popsal prostějovské události
Ivo Lužný, který se stal členem Občanského fóra či pomáhal vydávat samizdatovou
literaturu. A vzpomněl si také
na případ současného novináře
Michala Šverdíka. „Tehdy ho
pár dní po sametové revoluci
jako studenta vysoké školy

kvůli vylepování plakátů zatkli prostějovští estébáci a několik hodin drželi na služebně
v Havlíčkově ulici. Musíme si
tyto věci neustále připomínat,
zvláště dnes, kdy v Prostějově
se zase dostali k moci komunisté. A ti stejní, kteří totalitní
režim vehementně podporovali,“ uvedl Ivo Lužný.
Prostějované tak v pondělí
vpodvečer dokázali, že umí
uctít symboly svobody, jak
se patří. Celá akce pak pokračovala v kostele Husitského
sboru koncertem k 17. listopadu 1989. Škoda, že se ho
nedožil jeden z nejznámějších
prostějovských disidentů farář Miloš Košíček, který letos
na jaře zemřel.
Klidná manifestace. Na
pondělním pokojném setkání
občanů se na náměstí objevil
i transparent, který podle autorů
plně vystihuje současnou situaci na prostějovské radnici.
2x foto: Michal Kadlec

V roce 1990 byl ve svobodných
volbách zvolen prvním starostou Prostějova v jeho novodobé historii. Už žádný předseda
Městského národního výboru,
prostě jen starosta města. Vloni
Miroslav Zikmund (na snímku)
při oficiální vzpomínce na 17. listopad 1989 na náměstí prohlásil,
že ten, kdo tvrdí, že se měl za komunistů lépe, je duševně chorý.
Ke slovu se dostal i včera, kdy ke
dvěma stovkám pokojně manifestujících promluvil z podstavce
sochy T. G. Masaryka.
„Už vloni jsem si při oficiálních oslavách dovolil spojit oba
sedmnácté listopady roků 1939
a 1989 s bojem za svobodu
a demokracii. „Jak vypadá dnešní demokracie, záleží na každém
z nás. Vyzývám vás všechny,
tento boj nikdy nekončí, mějte se
vždy na pozoru a nenechte si nikým tyto vydobyté poklady vzít,“
prohlásil Miroslav Zikmund.
„V devětatřicátém roce to do-

Foto: Michal Kadlec
padlo všechno špatně, pak jsme
padesát let trpěli pod nacistickou
a posléze komunistickou diktaturou. Naštěstí v roce 1989 hlavně
díky studentům národ znovu zvedl hlavu ve snaze dobrat se konečně opět svobody a demokracie. Tehdy se to naštěstí podařilo.
Jak dalece jsme dnes spokojeni,
to záleží na každém z nás a na
tom, jakou kdo máme povahu,“
dodal Miroslav Zikmund.

„Koalici bez komunistů,“

prohlásil lídr ODS T. Blumenstein
V pátek hodinu po poledni byl na
náměstí také lídr ODS v Prostějově Tomáš Blumenstein. „Nevím,
jestli ze strany soudruhů Šlambora
a Šmída je to drzost nebo výsměch
nám všem, že dnes přišli a tváří
se, jako by 17. listopad byl jejich.
Na druhé straně je dnes patrné, že
komunistická strana před pětadvaceti lety nepadla a máme ji tu zase
zpátky. Pro mě je toto všechno naprosto neuvěřitelné a nemůžu se
s tím smířit,“ řekl Večerníku Tomáš Blumenstein, v současnosti
opoziční prostějovský zastupitel. Jak vzápětí dodal, společně
s opozičními kolegy se ještě pokusí něco proti současnému složení

koalice udělat. „Připravujeme pokojné setkání občanů v pondělí sedmnáctého listopadu, tedy v den,
kdy se má skutečně vzpomínat na
události pětadvacet a pětasedmdesát let staré. Součástí této akce
bude také stánek, kde představíme svoji petici, v níž vyzýváme
představitele ČSSD a PéVéčka,
aby přehodnotili složení koalice.
Nikdy není pozdě, například pan
primátor Pišťák má hned několik
možností, jak vytvořit demokratickou koalici. Já sám jsem už několikrát řekl, že ODS je dokonce
ochotna podpořit i menšinovou
koalici bez komunistů,“ uvedl pro
Večerník Tomáš Blumenstein.
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Brodek u Prostějova/mls - Tak
tady bude asi narváno. Občanské
sdružení Kultura na dosah ruky
pořádá ve středu 19. listopadu
2014 od 18:00 hodin v sokolovně
v Brodku u Prostějova zábavné
setkání s hercem, moderátorem
a bavičem Jiřím Krampolem.

Němčice se už těší
na country bál
Němčice nad Hanou/mls V sobotu 22. listopadu od 20:00
hodin se v sokolovně v Němčicích
bude konat XXI. country bál. Na
akci zahraje kapela Prak z Boskovicka, zatančí skupina Kanafas
z Českého Těšína. Návštěvníci se
mohou těšit i na retro western show
Kántrošbáloš. Předprodej vstupenek byl již zahájen na DDM Orion.

Vánoční výstava
zkrášlí hospodu
Dzbel/mls - Obec Dzbel ve
spolupráci s SDH Dzbel zve na
Vánoční výstavu, kterou pořádá
v obecní hospodě od pátku 21.
listopadu do neděle 23. listopadu.

Fotky z krasojízdy
visí v kině
Němčice nad Hanou/mls - Od
úterý 11. listopadu je ve foyer
kina OKO v Němčicích nad Hanou k vidění výstava fotografií
Jiřího Vosičky s názvem Krasojízda. Výstava je otevřena v půjčovní dobu Městské knihovny
a to až do 30. listopadu.

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska
www.
vecernikpv
.cz
INZERCE

776 159 120

V Soběsukách a Žárovicích budují kanalizaci. Bude přehrada příští rok čistější?

PLUMLOVSKÁ RADNICE STÁLE NENÍ NAPOJENA NA KANALIZACI!
Ve městě ji přitom dokončili už před dvěma lety...

Plumlov/mls
Přehrada sice byla po letech
kompletně napuštěná, očekávaný nápor plavců se však v létě
nekonal. Hlavním důvodem byla
kolísající kvalita vody v nádrži.
Dle Povodí Moravy za tím stojí
hlavně fakt, že do přehrady stále
přitékají splašky obsahující živiny pro sinice. A důvod?
Přímo v Plumlově byla kanalizace vybudována už na podzim
2012. Letos na jaře byla opět
napuštěna plumlovská přehrada, která čtyři roky procházela
nákladnou revitalizací za víc jak
270 milionů korun.
Jenže v téže době na kanalizaci
v Plumlově stále nebyla napojena celá třetina všech domů. Jak
se nyní ukázalo, platí to napří-

U Hrubčic METAL SALTA
Řidič utrpěl jen lehká zranění

se začala budovat také v plumlovských místních částech Soběsukách
a Žárovicích. Dokončena by měla
být do 30. června příštího roku.

„Následně ještě budeme řešit situaci
v Hamrech,” uzavřel Adolf Sušeň.
Věřme tedy, že občané místních
částí budou v připojování ke ka-

nalizaci poněkud rychlejší, než
lidé přímo z Plumlova. Mnozí z
nich si totiž svým chováním dávají „gól do vlastní branky”.

Vrak v poli. Nákladní Nissan zůstal po několika saltech zabořený v poli nedaleko Hrubčic.
Foto: Policie ČR

Rockový maraton nabídl šestici kvalitních regionálních kapel
jako Rockový maraton letos slaví své
třiadvacáté narozeniny. Skutečným zážitkem pro zběsilé fanoušky ještě zběsilejší muziky pak (ostatně jako vždy)
bylo vystoupení kapely Tenebra, která
letos zazářila mimo jiné i jako předkapela na veleúspěšném koncertu Tublatanky ve Společenském domě v Prostějově.
Ani tentokrát ovšem nechyběly skupiny,
jejichž jména se fanoušci na plakátech
podobných akcí teprve učí hledat. Mezi
ně patří třeba například Pepa Bartoš
band, který nese název podle dvaadvacetiletého rodáka z Olomouce žijícího
v Kladkách. Několikanásobný vítěz pěvecké soutěže Kladecký kos si se svojí
kapelou v současnosti hledá svoji vlastní cestu. „Řekl bych, že kapela šlape
fakt dost dobře. Spíš mi přijde, že právě
zpěvák by se do toho mohl trošku víc
opřít. Každou píseň zpívá skoro stejně,“

komentoval vystoupení Pepa Bartoš
bandu jeden z přítomných posluchačů.
Zcela novým jménem na letošním
playlistu Rockového maratonu byla
i kapela Sky way z Hvozdu, která
celou akci uzavřela. Skupina vznikla na konci letošního léta a akce
v Jesenci byla vůbec jejím prvním vystoupením. Přesto nešlo o žádné zelenáče. Sky way je totiž z podstatné části
tvořená muzikanty ze skupiny R.I.B.
(Rakovjanka Illegal Band), která zase
uzavírala loňský ročník.
To ovšem ani zdaleka neznamená, že by
R.I.B. přešlo do stádia R.I.P. „Kdepak,
jedeme dál! Dorazili jsme do Jesence,
abychom viděli a slyšeli, co dělají naši
bývalí členové. Zároveň je to pro nás
dobrá příležitost k utužení vztahů. Příští
rok zde snad budeme opět vystupovat,“
prohlásil jeden z členů obnovených
R.I.B.
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Tak to má být! Řízní kluci s kytarami na pódiu, pěkné holky pařící pod ním. I tak by
se dala vystihnout „duše bigbítu“...
Foto: Martin Zaoral

jaký byl rockový maratón v jesenci...
3x foto: Martin Zaoral

Prostě umí. Klávesista kapely Spektrum II. Filip Dobře nazvučeno. Ať muzikanti předvádějí, co chtějí, Vzal to hopem. Patří to ke každé podobné akci.
Franc hraje v kapele Pepa Bartoš band na basky- výsledek jejich hraní je vždy hodně závislý na zvukařovi. Nicméně tento fotograf to „zapíchl“ už po dvou hodinách po začátku akce.
A ten byl v Jesenci tradičně výborný.
taru..

Oslaďte si nejen VÁNOCE
Pečení cukroví chutná nejlépe
od Marie Tomáškové
Brodek u Prostějova/pr - Firma Ma-

rie Tomášková-pečení cukroví, která má již dlouholetou tradici, působí
v areálu zemědělského družstva
v Brodku u Prostějova a za svoji
dobu si získala řadu věrných zákazníků. A právě stálá klientela je jedním ze základních kritérií domácí
výroby pečeného cukroví.
Činnost této firmy je ale zaměřena
nejen na pečení cukroví, ale i provozování závodní kuchyně. Ať již potřebujete napéct na křtiny, narozeniny, či
právě oslavujete promoci, ženíte syna,

V Hrdibořicích řádil
„ŽELEZNÝ“ zloděj

Hrdibořice/mik - Železo je mezi
zloději stále v kurzu. O tom se
mohl přesvědčit majitel jednoho
z objektů v Hrdibořicích, který
si na pozemku u objektu nechal
volně odložené kovové trubky,
roury a železné profily.
„Toho využil neznámý pachatel
a někdy v čase od pátku sedmého
do pondělí desátého listopadu

železný materiál odcizil. Majiteli
způsobil škodu za patnáct tisíc
korun. Policisté případ prověřují
pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ informovala Večerník Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Stínava: Srážka s muflonem!

Představujeme regionální podnikatele...

či vdáváte dceru, můžete se obrátit na
sympatickou majitelku této firmy, Marii Tomáškovou a s výsledkem budete
určitě spokojeni.
V nabídce je výběr z více než třiceti
druhů cukroví, ať již drobných kousků, výborných trubiček, rohlíčků máčených v čokoládě, likérových špiček,
dortů, nebo zapůjčení ozdob a pečení
dle aktuálnosti období, jako jsou například právě přicházející Vánoce.
To vše nabízí firma Marie Tomášková.
Pro více informací volejte
582 370 216 nebo na 604 375 585.

NAPOLEONSKÁ VOJSKA
zaútočí na obránce města
Čechy pod Kosířem/mls - Tradice opět
dostane novou podobu. A to již tento
víkend. V sobotu 22. listopadu se na
své pouti na slavkovské bojiště opět zastaví vojska tří císařů v Čechách pod
Kosířem. O den později, tj. v neděli 23.
listopadu od 11.00 hodin se v zámeckém
parku utkají v bitvě o městskou pevnost.
Listopadové setkání historických vojsk se
v Čechách pod Kosířem bude konat už poněkolikáté. Loňský střet armád rakouského
císaře, ruského cara a těch pod vedením
Napoleona Bonaparta přinesl bitvu o čtyři
vesnice: Olšany, Slatinice, Třebčín a Lutín.
Kromě toho ve srovnání s předchozími ročníky nabídl propracovanější scénář, vyšší
počet jezdců i dělostřelců, propracovanější
scénu, ale i větší hluk.

a komunální volby 2014

aktuality z politiky i nadále hledejte na www.vecernikpv.cz

V Hrušce zvolili nového starostu. Ale on hned odstoupil...

Hruška/mls - Přestože nevedl vítěznou kandidátku, dostal ve volbách nejvíce preferenčních hlasů.
Následně byl zvolen starostou,
přesto krátce na to rezignoval a záhy
se k němu přidali i další zastupitelé.
Co k tomu Davida Barneta vedlo?
Bývalý starosta Hrušky František
Baláš už v letošních komunálních
volbách nekandidoval. Tři mandáty
nakonec získala KSČM, po dvou

shodně dvě kandidátky nezávislých. Už před volbami existovala
určitá dohoda o budoucí spolupráci.
„Společně jsme získali pět ze sedmi
hlasů. Bohužel ještě před prvním zastupitelstvem se ukázalo, že někteří
lidé přeběhli na druhou stranu...
Pod tlakem veřejného mínění jsem
sice byl zvolen starostou, nicméně
jako takový jsem chtěl spolupracovat s těmi, ke kterým mám důvěru.

Myslím, že jinak by to do budoucna
nemělo cenu. Většina zastupitelů
mi toto ovšem nakonec neumožnila
a jako místostarostu zvolila pana
Vojtka. Ten byl sice se mnou na kandidátce, nakonec mě však podrazil.
S někým takovým nemohu spolupracovat ani ve firmě ani v zastupitelstvu,” vyjádřil se David Barnet
s tím, že nechává čistě na voličích,
aby rozhodli, koho v čele obce chtějí.

Na to se bude letošní ročník s podtitulem
„Cestou necestou k vítěznému tažení“
snažit v mnohém navázat. Dramaturgie
bojových scén se však od předchozích
let bude výrazně lišit. „Tentokrát budou
vojska dobývat městskou pevnost. Dominantou celé scény se stane brána, kterou jsme postavili pro letošní Josefkol.
Vojáci se k pevnosti přiblíží po císařské
cestě, po té se rozpoutají líté boje. Diváci se mohou těšit na to, zda nakonec
zvítězí odhodlání obránců města či útočné výpady nájezdníků,“ navnadil hlavní organizátor a majitel Muzea kočárů
Václav Obr s tím, že všechna vojska do
Čech pod Kosířem dorazí již den před
nedělní bitvou. Místním se ohlásí večerním výstřelem z děla.

Malé Hradisko, Stínava/mik
- Střety vozidel se zvěří nejsou
v poslední době až tak neobvyklé,
ovšem potkat se na silnici s muflonem, to už je tedy věc. Mladá
řidička v úterý 11. listopadu toto
zvíře mezi Malým Hradiskem
a Stínavou zabila, nebylo vyhnutí…
„Na úterní cestu do zaměstnání
hned tak nezapomene třiatřicetiletá
řidička vozidla značky Volkswagen
Passat. Těsně před desátou hodinou
dopoledne jí při jízdě po silnici ve

směru od obce Malé Hradisko na
Stínavu po projetí zatáčky náhle vběhl
zleva do jízdní dráhy muflon. Přestože
se snažila brzdit, střetu nedokázala
zabránit. Po nárazu došlo k uhynutí sraženého zvířete. Ke zranění
osob nedošlo,“ uvedla k nevšední
autonehodě Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Škoda na vozidle byla vyčíslena na
53 tisíc korun. Alkohol byl u řidičky
po dechové zkoušce negativní.

Muž v Biskupcích si už srub
nepostaví, zloděj mu ukradl
kulatinu za 200 tisíc korun
Biskupice/mik - To je k vzteku. Muž z Biskupic se dlouhé
měsíce potil s opracováním kulatiny, kterou měl připravenu
ke stavbě srubu. Vůbec netušil,
že by se toto dřevo mohlo stát
pro zloděje nějakým lákadlem.
Spletl se…
„Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy v době od neděle
devátého do středy dvanáctého listopadu vnikl do jednoho
z objektů na oploceném pozemku
v Biskupicích, odkud odcizil opracovanou kulatinu za dvě stě tisíc

korun. Jednalo se o pětadvacet
kusů šestimetrové smrkové kulatiny a třicet kusů kulatiny v délce od osmdesáti do stopadesáti
centimetrů. Jak majitel policistům
sdělil, šlo o již opracovanou kulatinu připravenou ke stavbě srubu,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
„Policisté zahájili úkony trestního
řízení a pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí vzhledem k výši
vzniklé škody až pětiletý pobyt za
mřížemi,“ dodala mluvčí krajské
policie.

Situace se radikálně změnila ještě
před ustavující schůzí zastupitelstva. Proč k tomu došlo? „Pan
Barnet na společné schůzce všech
zvolených zastupitelů řekl, že
s nimi nepočítal ani před volbami
a nebude s nimi počítat ani dál.
To se mi nelíbilo, jsem přesvědčen,
že v obci by měli spolupracovat
všichni. Naznačil jsem mu, že
se mi takové jednání nelíbí a že

zvažuji, zda pro něj jako pro starostu
zvednu ruku, přestože jsme spolu
kandidovali. Nakonec jsem pro něj
ovšem hlasoval, přesto pan Barnet
zřejmě už před jednáním zastupitelstva počítal s rezignací, což nakonec
i udělal, a další dva zastupitelé se
k němu přidali,” reagoval Jan Vojtek.
Kvůli poklesu počtu zastupitelů
pod pět se tedy volby v Hrušce budou opakovat...

Bývalá starostka to POLOŽILA! Bílovice-Lutotín:
Nové volby čekají i Tvorovice

Tvorovice/mls - Kandidáti
z KDU-ČSL v čele se starostkou
Milenou Pírkovou odstoupili ze
zastupitelstva Tvorovic. Ve volbách získali o jeden mandát míň
než konkurenční kandidátka
vedená Jiřím Petrovským. Obec
tak stejně jako Slatinky, Mořice
či Hrušku čekají nové volby.
„Prostě jsme se nedohodli,“ konstatovala stručně bývalá starostka Milena Pírková s tím, že více se k celé
věci již nebude vyjadřovat. Členové
vítězné kandidátky byli výrazně
sdílnější. „Odstoupení kandidátky
paní starostky je nejhorší možnou
variantou pro naši obec. Ani po

několika dnech od ustavujícího zasedání nechápeme důvody, které je
k tomuto kroku vedly. Do povolebního vyjednávání jsme vstupovali
s tím, že bychom si chtěli podržet
funkci starosty a místostarosty. Protistraně jsme nabídli vedení obou
výborů (kontrolního a finančního)
včetně jejich personálního obsazení. Při následných jednáních jsme
učinili ještě další dva ústupky. Jsme
přesvědčeni, že naše nabídka byla
korektní, přesto nebyla přijata,”
vyjádřili se lídr vítězné kandidátky
Jiří Petrovský ve shodě s Ludmilou
Hýblovou, která od voličů získala
nejvíce hlasů.

Podobná situace přitom už v obci
byla po minulých volbách. „Po
změně názorů jedné naší zastupitelky byla paní Pírková zvolena
starostkou. Po roce jsme získali
většinu v zastupitelstvu zpět, se
všemi důsledky, které z toho vyplývají. Přesto jsme celé volební
období dokončili beze změn. Mně
osobně se z pozice místostarosty
s paní starostkou celé uplynulé
čtyři roky pracovalo velmi dobře
a společně s celým zastupitelstvem jsme odvedli kus práce, která je na obci vidět. O to více nás
současná situace mrzí,” uzavřel
Jiří Petrovský.
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Měli by jít příkladem. Na sídlo Městského úřadu Plumlov se při napojování na hloubkovou kanalizaci stále
nedostalo. To by se snad mělo již brzy změnit.
Foto: internet

Jesenec zůstává oázou pravého bigbítu
Jesenec/mls - Dát dohromady rockovou kapelu je určitě náročnější než
získat tisíc „lajků“ na facebooku.
Ale ještě těžší je napsat vlastní texty,
složit originální hudbu a pak to vše
skloubit pěkně do jednoho celku tak,
aby to jak se patří, šlapalo. Podstoupit tohle všechno, neumí určitě každý. Muzikanti, kteří to zvládli, měli
šanci se ukázat na Rockovém maratonu v Jesenci. A Večerník nemohl
u akce MAMUT AGENCY chybět.
Kentus, Pepa Bartoš Band, Venefica,
Marasd, Tenebra a nakonec Sky way.
V tomto pořadí během sobotního večera postupně zahrála v Jesenci hned
šestice kapel, která nabídla to nejlepší,
co je v současnosti v oblasti autorské
rockové muziky k mání. Alespoň tedy
v prostějovském regionu.
Ani letos tak nemohla chybět legenda
konického bigbítu Marasd, která stejně

www.vecernikpv.cz

Hrubčice/mik - K hrozivě vypadající havárii došlo předminulé pondělí večer u Hrubčic. Šofér
nákladního Nissanu vůbec nezvládl řízení a přes příkop vedle silnice se několikrát s autem převrátil.
Při karambolu utrpěl naštěstí jen lehká zranění.
„V pondělí desátého listopadu kolem půl sedmé večer došlo na silnici druhé třídy ve směru od Tovačova
na Hrubčice k havárii nákladního vozidla Nissan. Z provedeného šetření vyplývá, že devětačtyřicetiletý
řidič vozidla zřejmě nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky a po projetí levotočivé zatáčky vyjel
s vozidlem částečně mimo komunikaci, kde narazil do patníku. Poté se vrátil zpět na vozovku, dostal smyk
a sjel vlevo do příkopu, kde se několikrát převrátil přes střechu,“ popsala Večerníku hrůzostrašnou havárii
Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Zraněný šofér byl sanitkou převezen do prostějovské nemocnice, kde zůstal hospitalizován. „Podle prvotní
lékařské zprávy měl utrpět lehké zranění s blíže neustanovenou dobou léčení. Alkohol u řidiče vyloučila
dechová zkouška, hmotná škoda byla vyčíslena na 151 000 korun. Řidiči byla uložena bloková pokuta,“
dodala mluvčí krajské policie.

Bude voda v plumlovské přehradě někdy čistá?
To je stále jedno z nejostřeji sledovaných témat na
Prostějovsku. Zásadní roli v této věci hraje i napojení občanů z okolních obcí na kanalizaci. V samotném
Plumlově kanalizace sice už dva roky funguje, přesto
se na ní řada lidí dosud nenapojila. Ani samotná plumlovská radnice v tomto směru dosud nešla právě
příkladem.
klad i pro místní radnici. „Pokud
skutečně chceme, aby se lidé co
nejrychleji napojili na kanalizaci,
myslím si, že by radnice v tomto
směru měla jít lidem příkladem,”
míní Gabriela Jančíková, která
od minulého týdne budou novou
neuvolněnou
místostarostkou
Plumlova.
S jejím názorem souhlasí i starosta
obce. „Skutečně tu platí pořekadlo,
že kovářova kobyla chodí bosa. Na
kanalizaci jsme se zatím nenapojili, stále vyvážíme jímku,” potvrdil
plumlovský starosta Adolf Sušeň.
Situaci by se měla v dohledné době
změnit. „Úřad by se měl v průběhu
příštího roku na kanalizaci konečně
napojit,” shodli se Sušeň s Jančíkovou.
Zatímco v Plumlově už je kanalizace hotová, v polovině prázdnin
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PROSTˇEJOVSKO

Krajský soud návrh na
přepočítání hlasů zamítnul

Prostějov/tok - K posunu povolební situace došlo v uplynulých
dnech také v Bílovicích-Lutotíně,
když ve čtvrtek rozhodl Krajský
soud v Brně o návrhu, kterým
trojice Babiánek (Nezávislí pro
obec), Klička a Bartošek žádala
o přepočítání volebních hlasů ve
volbách do zastupitelstva. Výsledek: ZAMÍTNUTO.
„Stejně jako pokus zpochybnit volební výsledek při rozdílu mezi vítězem a druhým v pořadí o pouhé
čtyři hlasy, dal se očekávat samotný
uvedený výrok soudu,“ potvrdil lídr
vítězného uskupení Občané pro
obec Miroslav Hochvald.
Jak odůvodnil soud, navrhovatelé totiž vycházeli z nijak nekon-

kretizovaných tvrzeních „silných
pochybností voličů o správnosti
výsledku voleb“, přičemž nebylo ani uvedeno, kdo konkrétně by
měl tyto silné pochybnosti vyslovit
a z jakých konkrétních důvodů.
Předložit důkazy k vyvrácení vůle
voličů je povinností toho, kdo
volební pochybení namítá, tedy
v předmětné věci navrhovatelů. To
se však nestalo, tudíž porušení zákona o volbách nebylo prokázáno.
„Začíná tedy běžet zákonná lhůta
ke svolání ustavujícího zasedání
nového zastupitelstva,“ připomenul
Hochvald.
Kdy se tak stane a jaké budou jeho
výsledky, bude Večerník pochopitelně sledovat.

Mořice jsou rozděleny na DVA NESMIŘITELNÉ TÁBORY
Dlouholetá opozice nesouhlasí s autoritativním vedením obce

Mořice/mls - V obci na jihu regionu se smír bude hledat těžce.
Po zveřejnění článku v minulém
vydání dorazilo do redakce Večerníku obsáhlé vyjádření dlouholeté
opozice. Kromě jiného potvrdilo
spory mezi příznivci dlouholetého
starosty Jaroslava Knapa a jeho
protikandidáta Martina Obruči,
které jsou natolik zásadní, že je
pravděpodobně nevyřeší ani nové
volby...

Kdysi přebral Martin Obruča
z rukou Jaroslava Knapa čestné uznání za podporu obce.
Už několik let však stojí tito
dva muži proti sobě. „Není to
v osobní rovině. Pan Knap mi
nikdy neublížil. Jediný spor je
o způsob vedení obecního úřadu,
nelíbí se nám autoritativní přístup
dlouholetého starosty,“ vyjádřil
se Martin Obruča, podle něhož
za rozpadem zastupitelstva stojí

fakt, že Jaroslav Knap a další dva
zastupitelé neunesli svou porážku. „Prý jsme požadovali všechny
funkce pro sebe. Není to pravda.
Nabídli jsme například vedení
kontrolního výboru. Bylo to víc,
než oni nám nabídli před osmi
lety. Tehdy vítěz bral skutečně
vše,“ upozornil Martin Obruča,
podle něhož koalice složená hned
ze čtyř zástupců tří kandidátek
stojí pevně při sobě a je připrave-

na zajistit Mořicím další rozvoj.
Problém však vidí v neochotě
druhé strany uznat porážku a vyjednávat. „Jediná schůzka trvala
asi dvacet minut. Další pan Knap
zrušil a pak už jen na zastupitelstvu přečetl rezignace,“ uzavřel
Martin Obruča.
Kromě způsobu vedení obce opozice v Mořicích mimo jiné dlouhodobě kritizuje stav obce, ve které
se „vývoj zastavil před deseti lety“

a upozorňuje také na údajný podvod při využití peněz z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou.
V souvislosti s námitkami opozice a případným dalším vývojem
po letošních volbách jsme samozřejmě chtěli dát prostor i starostovi Jaroslavu Knapovi. Bohužel
ani přes naši opakovanou snahu
nám mobilní telefon nezvedal.
Situaci v této obci bude Večerník
i nadále bedlivě sledovat...

STOJANOVOU „ZLOMILI“! Stražisku bude opět velet Kröner

spekulace o jeho nepopularitě
a sílící touze ukončit jeho vládu.
Nic takového se však nestalo.
Prostějov/tok - Napjatá doba po- Pátý hlas, tolik potřebný k jeho
volebních vyjednávání skončila inauguraci, totiž dodala Jarmila
předminulý pátek také ve Stojanová zvolená na kandidátStražisku. Přestože měl současný ce KDU-ČSL. Večerník ji po
starosta Jaroslav Kröner pouze volbách několikrát kontaktoval
čtyři hlasy svých „Nezávislých“ jako významný „jazýček na
v devítičlenném zastupitelstvu, vahách“ stojící mezi čtyřčlennou
potřebnou většinu nakonec zís- skupinou Nezávislých a stejně
kal. A to i přes veškeré zákulisní početnými zastupiteli za Ne-

závislé za rozvoj obce. Její
vyjádření byla vždy obecná, vyhýbavá a odkazující na ustavující jednání nového zastupitelstva.
Není divu, když podle zákulisních informací byla od vyhlášení
voleb terčem docela silné agitky
ze strany starostova bloku. Že
to neprospělo atmosféře v obci
a silové řešení praktikované
vzniklou koalicí na pátečním

zastupitelstvu jen přililo oleje do
ohně, je nabíledni. „Pro Večerník
se nebudu k ničemu vyjadřovat,“
sdělil nepříliš profesionálně do
telefonu Kröner, načež zavěsil.
Podobně, ale přece jen s ženským šarmem, reagovala na
telefonické dotazy také místostarostka Jaroslava Florianová,
která se musela na jednání dostavit i přes současný zdravotní
handicap.

Komentovat atmosféru v obci
nechtěl ani lídr opozice Pavel Černý.
Ten pouze potvrdil faktický stav věcí.
„Ocitli jsme se v opozici, budeme
s tím pracovat,“ konstatoval Černý.
Že přezíravý postoj jedněch
k druhým dělnému prostředí
nepřidá, je nasnadě. Starosta bude
muset očekávat nelehké období,
v němž budou erudovaní opoziční
zastupitelé pečlivě sledovat každý
jeho krok.

„Chceme jen dohodu v obci,“ říkají určičtí ´přeběhlíci´
Občané podrobili trojici radních nekompromisnímu grilování

Určice/tok - Týden Staronový starosta apeloval na zaBYLI JSME U
přerušené
ustavu- stupitele z OPU, aby do kontrolp
jící
jí zasedání nového obecního zastuv Určicích
pi
U TOHO! pi-telstva
pokračovalo
mipo
nulý pátek volbou posledního
radního. Tím se stal kandidát
uskupení Občané pro Určice
Milan František. Ostatní tři
radní včetně místostarosty sice
byli zvoleni za Nezávislou volbu,
koho ovšem doopravdy zastupují, není zcela jasné...
V úvodu pátečního pokračování
ustavujícího zasedání zastupitelstva se všichni shodli na opakované
volbě třetího člena rady, jímž byl
zvolen tentokrát opravdový kandidát původně menšinové kandidátky Občané pro Určice (OPU)
Milan František.
Starosta Vlastimil Konšel poté
poděkoval odstupující radě, načež
program pokračoval volbou
finanční a kontrolní komise. Pikantní bylo, že na řadovou členku
jedné z komisí navrhl novopečený
radní František svou kolegyni
Marii Slezákovou, která ovšem
byla v té době členkou volební
komise a jako taková tedy nemohla
být volena. Reakcí na upozornění
byla promptní nabídka rezignace
na členství ve volební komisi...

ního výboru nominovali aspoň dva
členy. „V tom případě nebudou
v zastupitelstvu vznikat nepodložené dohady a bude
zaručena maximální transparentnost,“ uvedl Konšel. V rámci
stanovení odměn neuvolněným
funkcionářům
dekla-rovali
členové OPU záměr vzdát se
finančních prostředků ve prospěch
navýšení rozpočtu základní a mateřské školy.
Na dotaz z pléna ohledně
časových možností a toho, čí
zájmy vlastně hodlá zastupovat,
jsa navržen opozicí, nový místostarosta Petr Kouřil prohlásil,
že především zájmy obce, na
což si udělá čas odpoledne po
své práci, snad i denně. Přitom
podle Konšelových slov narůstá
administrativa, a pokud by měl
být sám starosta neustále k dispozici občanům, pak musí obec
nutně stagnovat, protože nebude
mít kdo zabezpečovat potřebné
zdroje.
Na další přímý dotaz, jak je
možné, že tři kandidáti Nezávislé
volby hlasovali prokazatelně
s opozicí, vysvětlila radní Kamila
Sedláčková, že nadále podporují
starostu, pouze chtěli napomoci

Hlasuje opozice. Při některých hlasováních bylo patrné původní rozdělení mandátů... Foto: Tomáš Kaláb
dohodě v obci a zabezpečit, aby Konšel upozornil, že starosta je notí, jak kdo naplnil jejich důvěru.
hlas občanů, které reprezentují nucen provádět i nepopulární věci, I po skončení ustavujícího
zastupitelé za OPU, dostal ad- tudíž se někdy z kamarádů stávají zasedání tudíž mnohé nejasnosti
ekvátní prostor.
nepřátelé. Vyjádřil přesvědčení, že přetrvaly, takže Večerník bude situV závěrečném slově pak Vlastimil občané v příštích volbách vyhod- aci v obci nadále sledovat...

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Rozšíøená RADÙZA
zahrála v divadle

Expresivní
Expre
esivn
ní písn
písnièkáøka
nièkáøøka pøijela s kapelou
kap
pelou
Další dlouho očekávanou hudební událost zažilo minulou středu téměř
vyprodané Městské divadlo v Prostějově. S více jak dvouhodinovým
programem k nám přijela
zpěvačka, multiinstrumentalistka a skladatelka
Radůza. Zazpívala starší písně i úplné novinky
a prostějovské publikum
v mnoha ohledech překvapila.

Prostějov/pav
Radůza vystoupila v prostějovském divadle po zhruba dvou letech a již na první pohled i poslech
se od té doby mnohé změnilo. Od
komornějšího a niternějšího sólového projevu se propracovala
k větší expresivitě zpěvu, což
podtrhoval i doprovod její kapely.
Zůstalo na divácích, aby posoudili, zda skupina Radůze sluší, nebo
je prožitek z jejích písní větší,
když se sama doprovází na klavír,
kytaru či harmoniku, jak tomu
bylo právě na jejím posledním
koncertě v divadle.
Kdo trošku zná českou hudební
scénu, musel si při pohledu na
kapelu říkat, kde už tyhle tváře
viděl. Baskytarista i houslista Jan
Cidlinský a bubeník David Landštof v současnosti totiž vystupují
i s Xindlem X. Téměř heroický
výkon podal kytarista Josef Ště-

BYLI JSME
U TOHO!

S harmonikou. Radůza v písních z nového alba Gaia harmoniku
odložila a vyměnila ji za kapelu.
Foto: Alena Hrbková
pánek, který celý koncert odehrál
se zlomeným zápěstím na levé
ruce bez jakékoliv fixace.
Co se týká dramaturgie koncertu, i v tomto směru se diváci
dočkali několika překvapení.
V nové úpravě pro kapelu zazněly některé oblíbené písně ze čtyř
starších alb jako například Větře
můj nebo De Nimes. Především
ale zpěvačka představila skladby z nového alba Gaia, které již
byly evidentně psané přímo pro
kapelu a jsou důkazem toho, že
Radůza hledala další možnosti
a způsoby vyjádření a posunula
se o kus dál. Přesto asi nejsilnější
písní byla skladba Ptáče, kterou
zahrála na klavír pouze s doprovodem kytary.
Reakce publika na změněnou
a „rozšířenou“ Radůzu byly po-

zitivní i zdrženlivé. „Jsem nadšená, moc se mi to líbilo. Nemám
možnost srovnání, protože jsem
na jejím koncertě ještě nebyla,
ale určitě by šla znovu,“ spokojeně poznamenala posluchačka
Zdeňka. Na druhou stranu mezi
některými diváky vládlo menší
rozčarování. „Nemůžu si pomoct, mám Radůzu raději sólo.
Získal jsem totiž pocit, že když
je kapela skvělá, ubírá jí na tom
hlubokém emocionálním výrazu,
který mám u ní ráda,“ poznamenala naopak návštěvnice Pavla.
Na své si stejně ale nakonec přišli
všichni, protože téměř všechny
přídavky, které si návštěvníci vytleskali, zahrála Radůza sama na
klavír či harmoniku a byla to zase
ta písničkářka s hlubokými emocemi, jak ji všichni známe.

Trash-rockeři zaváleli v Apollu

Prostějov/peh - Pražská Hentai Corporation opět dorazila do Prostějova a spolu
s No Future, Maria Chuana
a Wastage připravili zdejším
příznivcům trash music skvělou
hudební show. Celkem čtyři
trash-rockové kapely si uplynulý pátek večer daly spolu
se svými příznivci dostaveníčko
v prostějovském music klubu
Apollo 13. A že nešlo o klidné
posezení u čaje, to bylo znát na
první poslech.
„To je nářez jak má být!“ Pochvalovali si fanoušci už před
vchodem do klubu, kam doléhala
hudba z právě probíhající hudební
show. O tu se postarali členové
prostějovské kapely No Future,
slovenští sousedé Maria Chuana
a Wastage a pražští kolegové
z Hentai Corporation. „S kluky ze
slovenských kapel Maria Chuana
a Wastage jsme se před časem
setkali v průběhu našeho malého
slovenského turné v Banské
Bystrici a Košicích. Spojuje nás
podobný hudební styl, takže jsme
doufali, že by to fanoušky mohlo

Karel Novák ukázal ženy v naději

Prostějov/pav, mls - Galerie
U Hanáka od pátku nabízí
další fotografickou lahůdku.
Úctyhodné číslo 99 v pořadí
všech akcí je připsáno expozici snímků známého prostějovského fotografa Karla
Nováka. Ze svého bohatého
archivu tentokrát vybral zejména akty těhotných žen.
Novákovy fotografie jsou nezaměnitelné zejména autorovým vyhraněným smyslem
pro přirozenost a půvab nahého
ženského těla. „Dobovou“ atmosféru jim pak dodává práce
s klasickým analogovým fotoaparátem zachycujícím realitu
bez jakýchkoliv příkras. Autor
se přitom netají tím, že moderní
digitální technika není nic pro
něj. „Na film budu fotit až do
smrti,“ prohlásil Novák při páteční slavnostní vernisáži.

Některé z diváků na výstavě zaujal snímek zachycující mladou
ženu „v očekávání“, kterak drží
fotografii, na níž je zpodobněna
hned ve třech etapách svého života: jako dítě, dorůstající žabka i dospělá atraktivní dívka.
„Dobrá fotka nevzniká ani tak
ve fotoaparátu jako spíš v hlavě.
A když s nějakou holkou spolupracujete přes dvacet let, tak by
bylo divné, kdyby vás přitom
něco nenapadlo,“ komentoval
vznik výjimečného díla Karel
Novák.
Jiní z návštěvníků naopak preferovali spíše několik vystavených dokumentárních snímků
vzniklých v exteriéru. „Karlovy
fotografie dobře znám, výběr
těhotných žen mi přijde zajímavý, nicméně osobně mám
stejně nejraději jeho autentické
snímky z prostředí nudistických

a
rie n .cz
gale ikpv
fotovecern
.
www

Zvláštní přírodní úkaz. Zatímco při rozhovorech s muži bývá
Karel Novák velmi stručný až úsečný, jakmile narazí na půvabnou
ženu, tak se mu jazyk hned rozváže. Patrné to bylo i při jeho páteční vernisáži.
Foto: Martin Zaoral
pláží,“ konstatovala návštěvnice Ivana.
Expozice Karla Nováka pojmenovaná lakonicky „Fotografie“ bude v Galerii U Haná-

ka k vidění až do 16. prosince.
Jubilejní stou akcí v pětileté
historii výstavního prostoru
letos bude společná přehlídka
prací Fotoklubu Prostějov.

z vernisáže...

Pavel Ponížil poodkryl tajemství dívčích tváří

Prostějov/mls - Něžná i proradná, krutá i bezradná. Plamen
i beránek, ďábel i červánek.
Cukr i sůl... Všechny tváře svůdných dívek mohou od pátku
7. listopadu spatřit návštěvníci
Galerie U Hanáka na výstavě
Pavla Ponížila, která se jmenuje
jednoduše „Portréty“.
Pavel Ponížil z Čech pod Kosířem začal fotit v deseti letech,
když zachycoval rodinu či unikátní zámecký park ve své rodné
obci. Bývalý režim a studium na
vojenské škole vystavilo na dlouhou dobu tomuto jeho koníčku
stopku. „Asi měli soudruzi strach,
že se vyfotím v uniformě,“ žertuje
v této souvislosti sám Ponížil.
K focení se vrátil díky dětem,
které na celostátní úrovni vynikají ve sportovní gymnastice. Po vstupu do klubu prostějovských fotografů se pak

Pavel odhodlal k focení v ateliéru.
A své první výsledky představil
na premiérové výstavě.
Autor na osmadvaceti snímcích
vyzkoušel několik portrétních
postupů od „starosvětské“ černobílé hry světla a stínů přes
módní „vyžehlenou“ fotografii
až po portrét v exteriéru. Výsledný soubor ukazuje, že jen málokdy šlápl vedle. „Dobrý portrét
není pouze o tom, abychom
poznali, kdo na něm je, ale hlavně to, jaký je. Tyto dvě kritéria
vystavené fotky určitě splňují.
A pokud bych měl krátce vyjádřit, jací lidé na Pavlových snímcích jsou, tak by to bylo jedním
slovem půvabné, řečeno dvěma
slovy pak velice půvabné,“
usmíval se zasněně nad vystavenými portréty krásných dívek
jeden z mladých návštěvníků
páteční vernisáže.

Premiant. Pro Pavla Ponížila (zcela vlevo) jsou jeho Portréty první
autorskou výstavou.
Foto: Petr Sládek
Jelikož se Pavel Ponížil kromě
fotografování s nemenším zápalem aktivně věnuje i sportu,
ve své další fotografické práci
by rád tyto dvě záliby spojil.
„Rád bych ukázal prostředí
nejen gymnastiky, ale i jiných

sportů jako je squash, downhill,
společenský tanec, fotbal, Spartan race, trampolíny, plavání
a jiné,“ navnadil Pavel Ponížil, jehož portréty budou v malém sále
Galerie U Hanáka k vidění až do
Vánoc.

Výstava Gender se loučí ve

velkém stylu a všichni jste zváni!
Mezinárodní sestava. Zdejší
fanoušci si mohli vychutnat trash music exhibici v režii kapel
No Future, Hentai Corporation, Maria Chuana a Wastage.
Foto: Petra Hežová
zaujmout. S kamarády z Hentai
Corporation spolupracujeme už
třetí rok a každý náš společný
koncert byl naprostý mazec,
takže doufáme, že i tentokrát byli
fanoušci spokojení,“ usmíval
se frontman prostějovských No
Future Petr Balaš. „Přijeli jsme
pochopitelně rádi, je to tu moc fajn
a klidně přijedeme zase,“ potvrdil
bubeník Oťa Kozzy z kapely Maria Chuana, která se zdejšímu publiku představila v nové sestavě.
Členové očekávané Hentai Cor-

poration se do Prostějova těšili
i proto, že kolegové z No Future pro ně jako vždy připravili
nějaké to alkoholické občerstvení.
„S kapelou No Future jsme si kápli do noty, loni jsme jim pomáhali křtít CD a dnes jsme si s nimi
přišli zahrát,“ potvrdil člen kapely
František Koucký, který prozradil, že by v příštím roce kapela
Hentai Corporation ráda vydala
CD. Příznivci trash-music se tak
mohou těšit na extra dávku zbrusu
nových songů.

Prostějov/peh - Gender, nový módní
projekt Jakuba Svobody, který se snaží zachytit vize začínajících návrhářů ve
velkoformátových fotografiích, se rozloučí s Prostějovem velkolepou derniérou. Nejen všichni milovníci módy jsou
srdečně zváni na čtvrtek 20. listopadu
v 18:00 hodin do prostějovského muzea.
Výstavu s názvem Gender jste mohli
v prostorách prostějovského muzea vidět od
12. září. Pokud jste výstavu nestihli, máte
jedinečnou příležitost vše napravit. „Fotograf Jakub Svoboda ve svém projektu podporuje umělecké obory a jejich vzájemnou
spolupráci. Přináší novou vizi o budoucí
módě a propojuje tvorbu začínajících návrhářů spolu s oděvy významných českých
tvůrců,“ představil hlavního aktéra projektu
manažer akce Jindřich Skácel. „Hlavním
smyslem projektu je zrušit hranice stereotypních částí oděvů, které jsou společností
vnucovány oběma pohlavím zvlášť, vzbudit v lidech větší touhu experimentovat
a hlavně naučit toleranci. Rozvíjí se tu otevře-

Foto: Jakub Svoboda
nost k budování nových sociálních a morálních norem společnosti, jakožto i v módním
průmyslu,“ doplnil fotograf Jakub Svoboda.
Organizátoři projektu Gender vás proto srdečně zvou na jedinečnou událost
- derniéru akce, na níž uvidíte nejen
velkoformátové fotografie Jakuba Svo-

body, ale i módní přehlídku vybraných
modelů od návrhářů (Hana Prchalová,
Miroslav Rajtr, Michaela Mazalová,
Martina Jakubíčková, Martin Kelbl
a další). Atmosféru večera doplní klavírní
performance Michaely Mazalové a talentovaného hudebníka Matěje Slámy. Součástí
bude i projekce oficiálního videa a videoperformance s obdobnou tématikou, které
k projektu vytvořila Jana Zimčíková. „Na
derniéru není žádný dresscode. Každý
může přijít v tom, v čem se cítí nejlépe
a nejvíce vyjádří svoji osobnost. I o tom
totiž Gender je. Prostor bude zaplněný pozitivní energií a lidmi, kteří milují
módu, hudbu, umění a snaží se bojovat
o lepší svět. Proto si přijďte užít uvolněnou
atmosféru plnou skvělých lidí,“ zvou pořadatelé akce.
Nezapomeňte! Ve čtvrtek 20. listopadu
v 18:00 v hlavní budově Muzea a galerie
v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2.
Ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník si tuhle
akci rozhodně nenechá ujít!

„Laťku jsme nasadili vysoko a chceme
ji udržet,“ usmívá se Petr Chytil
S divadelním festivalem APLAUS 2014 panuje u TK PLUS spokojenost

Prostějov/lv - Komedie Jistě, pane premiére!“ v podání
pražského Divadla Bez zábradlí se stala nejúspěšnějším
představením letošní divadelní přehlídky Aplaus, která uplynulý čtvrtek skončila
v Městském divadle. Kromě
tohoto představení prostějovští diváci zhlédli také inscenaci
Tančírna v podání Divadla

Radka Brzobohatého a komedii bratislavského L+S Ani za
milión.
„Toto představení na poslední
chvíli nahradilo inscenaci Kumšt.
Těsně před vystoupením bohužel
onemocněl Milan Kňažko. Podařilo se nám ale zajistit adekvátní
náhradu. Vystoupení souboru
v čele s Kamilou Magálovou
a Mariánem Geišbergem bylo
skvělým zážitkem,“ konstatoval
Petr Chytil, generální manažer
spolupořádající TK PLUS.
O vítězi přehlídky tradičně rozhodovalo hlasováním prostějovské divadelní publikum. Zástupci Divadla Bez zábradlí obdrželi
šek ve výši třicet tisíc korun.
Další šek dostalo Divadlo Point.

„Každoročně podporujeme tento mládežnický soubor, který si
to zaslouží. Letos jsme divadlu
věnovali patnáct tisíc korun,“
poznamenal Chytil.
Zaplněné hlediště opětovně
potvrdilo zájem Prostějovanů
o představení špičkových souborů, které již posedmé do města
přivezla společnost TK PLUS.
„Už dávno neplatí, že jsme firma,
která pořádá výhradně sportovní
akce. Společně s Olomouckým
krajem pořádáme Cenu Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury. Již několik let
se podílíme na pořádání velkých
operních koncertů v Olomouci
a Prostějově. Kultura nám prostě
přirostla k srdci a ohlasy veřej-

nosti potvrzují, že je o to tyto
akce zájem,“ těší jednoho z šéfů
marketingové společnosti.
Stejně jako v předcházejících letech podpořila kulturní projekty
prostějovská radnice a vedení
Olomouckého kraje. „Vnímáme
to jako ocenění naší práce a vážíme si vstřícnosti těchto institucí.
Snažíme se, abychom tuto důvěru neklamali,“ přiblížil ambice
TK PLUS Petr Chytil.
Už na konci roku se začne připravovat program osmého ročníku
Aplausu. Podle vedení divadla
i dalších organizátorů půjde opět
o tři představení špičkových
českých a slovenských souborů.
„Laťku jsme nasadili vysoko
a chceme ji udržet,“ tvrdí Chytil.

Ze života města
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Autobusem na nákup až k Tesku? NOVĚ UŽ NE! Zastupitelé přišli ve Školní
Od 1. prosince končí oblíbená linka Prostějovanů

Už za sedm dnů budou muset zákazníci nejen supermarketu Tesco jezdit za nákupy na kole nebo chodit
pěšky. Tesco totiž dále odmítá financovat autobusovou linku číslo 18, která lidi z Prostějova vozila do
obchodní zóny v Držovicích zadarmo! Mluvčí společnosti Tesco Stores ČR Večerníku potvrdil, že služba
se stala nerentabilní. Problémem také může být, že
v nákupní zóně na severu Prostějova působí již další markety a obchodní řetězce jako například OBI či
Kaufland, které se však na financování linky odmítají
spolupodílet, přestože bus využívají i jejich zákazníci.
Prostějov/mik
„Mohu vám potvrdit, že zmíněná
autobusová linka s platností od
1. prosince 2014 nebude zajíždět
až na parkoviště supermarketu
Tesco v Držovicích. Naši zákazníci
i kolegové mohou využít běžnou
autobusovou zastávku městské
hromadné dopravy. Za případné
nepohodlí se omlouváme jak zákazníkům, tak našim zaměstnancům. Podpora veřejné dopravy
byla bohužel z našeho pohledu

neekonomická,“ odpověděl na dotaz Večerníku Jiří Mareček, tiskový
mluvčí společnosti Tesco Stores
ČR se sídlem v Praze.
Tuto změnu samozřejmě registrují
i na prostějovském magistrátu,
přestože co se týká linky číslo
18, šlo čistě o spoj podporovaný
soukromým subjektem. „Nejde
o běžnou linku městské hromadné
dopravy, kompletně ji financovala
soukromá společnostTesco Stores.
A pokud mám správné informace,
tak tomuto supermarketu ubyl po-

čet zákazníků a tím i finančních
prostředků. Zrušení linky je tak
podle mě vyústěním úsporných
opatření této organizace,“ sdělila
Večerníku Alena Rašková, první
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova zodpovědná
za dopravu ve městě. „Jednáme
nyní se společností FTL, jak tuto
mezi lidmi oblíbenou linku, alespoň částečně zachovat,“ dodala.
Zrušení pohodlného spoje se samozřejmě Prostějovanům nelíbí.
„Podle mého názoru je to škoda,

Také letos se odveze zhruba 200 tun listí
Prostějov/mik - Jistě každý
Prostějovan si v ulicích města
povšimnul, že v plném proudu
jsou práce zaměřené na úklid
napadeného listí ze stromů.
Pracovní čety technických služeb ho likvidují všemi možnými způsoby, strojově i ručně.
„V letošním roce jsme se sběrem listí začali vlastně již v září,
nicméně ten nejintenzivnější
průběh spadu listí očekáváme
právě teď v polovině listopadu. Sběr bude probíhat na celém území města včetně jeho
okrajových částí,“ informoval
Večerník Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově.
V těchto dnech se do úklidu veřejných prostranství daly desítkypracovníků.„Zkomunikacíachod-

Listí už mizí. Pracovníci technických služeb v těchto dnech likvidují tuny
listí z prostějovských ulic.
Foto: Michal Kadlec
níků se spadané listí odstraňu- savačů přemístí do velkoobjeje zametacími vozy a násled- mových kontejnerů a přepraví
ně se plochy ručně dočišťují. se k dalšímu zpracování na
Z travnatých ploch se listí sbírá kompostárnu,“ popsal postup
za pomoci sekaček a v těžko při úklidu listí Martin Grepl.
dostupných místech, napří- Jak ještě dodal, stejně jako
klad v keřových skupinách, v posledních letech se i letos popoužíváme motorové foukače čítá s tím, že do kompostárny se
a ruční nářadí. Sesbírané listí se z Prostějova převeze okolo
prostřednictvímmotorovýchvy- dvou set tun listí.

Konec. Autobusová linka č. 18 bude vozit zákazníky do supermarketu Tesco už jen necelé dva týdny.
Foto: Michal Kadlec
protože linka číslo 18 byla občany Prostějova hojně využívána. Dopoledne jezdili převážně
senioři nakupovat do Teska, no
a odpoledne i ti ostatní, školáci či
pracující. Lidé si na zvýhodněné
spojení zvykli a budou asi stejně
jako já zklamáni, že se služba
občanům, která dobře fungovala,
ruší,“ posteskla si Večerníku Eva
Brabcová z Prostějova. „Moc
bych se přimlouvala za to, aby
se celá záležitost ještě jednou
projednala na úrovni magistrátu,

Prostějov/mik – Jak bylo plánováno, tak
se skutečně i stalo. Dvousetmetrový úsek
Plumlovské ulice byl po rekonstrukci
povrchu silnice v pondělí 10. listopadu
znovu otevřen pro veškerý provoz. Stavbaři šibeniční týdenní termín zvládli.
„Osobně jsem průběh rekonstrukce sledoval a nezjistil jsem žádné komplikace. Bylo štěstí, že rekonstrukční práce
nezhatil déšť a vše se stihlo v daném
termínu,“ oddechl si Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města
Prostějova. Položili jsme je mezi dvě
vrstvy asfaltu. Nový povrch vyztuží
a zároveň bude vozovka pružnější,“ prozradil Večerníku jeden z dělníků podílející se na rekonstrukci silnice v PlumINZERCE

„Hlavně na průmyslové zóny a cyklostezky,“ říká Jiří Pospíšil

Mění se něco na působnosti ve
vaší funkci s ohledem na to, že
už nejste prvním náměstkem? Co budete mít příští čtyři roky na starosti?
„V podstatě se nic nemění, zůstaly
mi stejné kompetence, tedy správa
majetku města, komunální služby
a památky. Funkce prvního náměstka
je spojena se zastupováním primátora
ve chvílích, kdy není přítomen v úřady nyní připadne kolegyni
du. Toto tedy
Raškové.“
Co bude
ude vaší prioritou, do
čehožž se pustíte nejdřív?
„Práce je spousta,
pousta, budeme pokračovat v jednání
ní o výkupech pozemků
na stavby cyklostezek,
yklostezek, máme rozjednány další záležitosti ohledně výkupu pozemkůů v nových průmyslových
zónách a v neposlední řadě začneme
připravovat výběrové řízení na novou
smlouvu o komunálních službách.“
V těchto
hto dnech přibyly v ulicích města další cedulky
s oznámením,
m, že chodníky nebudou
žovány. Zvýšil se
v zimě udržovány.
letos jejich počet?

„Pokud myslíte počet cedulek, tak nikoliv, ten zůstává stejný.“
Co se týká majetku města,
dá se nějak v nejbližších letech ještě zhodnotit?
„Určitě, především využíváním dotačních titulů na rekonstrukce a regenerace prostor v našem městě, nebo
například stavbou nových komunikací včetně cyklostezek.“
S jakými výkupy či prodeji
pozemků aktuálně počítáte?
„To jsem již naznačil
v předcházejících
odpovědích, jedná se především
o cyklostezky
a průmyslové zóny na
Kojetínské a Brněnské
ulici.“

tomto místě parkovat bez zaplacení. „Jak už jsme dříve prezentovali, na parkovišti ve Školní
ulici budeme brzy instalovat
závory. Ty nás a ostatní občany
nechají tady parkovat jenom
poté, co do automatu hodíme desetikorunu. Chceme tak zabránit
nešvaru úmyslného neplacení
parkovného, na což pochopitelně předešlé roky doplácela
městská pokladna. Nelze tedy
na tomto místě zařídit parkování
zadarmo,“ vysvětlila Alena Rašková (ČSSD), první náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějova. Jak ještě dodatečně
Večerníku prozradila, parkovací
závory budou ve Školní ulici co
nevidět. „S jejich instalací počítáme v horizontu dvou týdnů.“

Nový asfalt vyztužily speciální sítě

Připravují se další výkupy pozemků

Michal Kadlec

Prostějov/mik - Na ustavujícím zasedání zastupitelstva,
které se konalo v pondělí
3. listopadu, se v běžné diskuzi na závěr programu zeptal
Václav Kolář (TOP 09 a Nezávislí Prostějované), proč zastupitelé nebudou mít už možnost
v roce 2015 parkovat ve Školní
ulici zadarmo. Dostalo se mu
logické odpovědi.
„Každým rokem v tuto dobu
jsme už poštou dostávali karty
na parkování zdarma na městském parkovišti ve Školní ulici
v Prostějově. Letos jsem ale ve
schránce nic nenašel,“ položil
nepřímou otázku radním Václav
Kolář. Odpovědí mu bylo, že
stejně jako ostatní z pětatřiceti
zastupitelů už nebude moci na

Po Plumlovské se už zase frčí

Radní pod palbou
Prostějov - Není už prvním náměstkem primátora, ale
na jeho práci z předchozích čtyř let se nic měnit nebude.
Jiří Pospíšil (na snímku) bude mít ve funkci jednoho ze čtyř
řadových náměstků na starosti opět majetek města a komunální služby. Kromě priorit pro následující volební období se jej Večerník v rámci pravidelné rubriky rozhovorů
samozřejmě nemohl nezeptat na jeho názor ohledně kritiky
koaličního spojení s komunisty...

společnosti FTL a Tesca, aby se
našlo řešení, jak tuto linku zachovat. Řešením by mohlo být vybírat jízdné u tohoto spoje tak, jako
u jiných spojů MHD, navíc by se
dal provoz linky číslo 18 omezit,
aby byla maximálně a efektivně
využívána,“ nabízí návod čtenářka Večerníku. Jak jsme dále zjistili, Tesco k tomuto kroku sáhlo
i v dalších městech po celé České
republice. Společnost FTL chystá
k celé záležitosti vydat v nejbližších dnech tiskovou zprávu.

o parkování ZDARMA

Bude směřovat váš zájem i na
pozemky po Oděvním podniku?
„I tyto pozemky by mohly být pro město zajímavé, je to de facto kus průmyslové zóny, který by do budoucna pro
město a pro náš region znamenal nové
pracovní příležitosti, pokud by zde vyrostly nové výrobní areály.“
Vraťme se poslední otázkou
k povolební situaci. Jak čelíte
kritice opozičních uskupení v zastupitelstvu ohledně koaličního
spojení s KSČM?
„Je potřebné zdůraznit, že komunální
politika není prioritně o ideologii, ale
o lidech, o osobnostech a zejména
o shodě na společné práci pro město.
Bezprostředně po volbách proběhla
celá řada jednání o možných variantách
koalic. Bohužel, některé požadavky
byly ze strany tehdy potencionálních
partnerů zcela nepřijatelné. Do těchto
jednání se podstatnou měrou promítla
i neseriózní a dezinformační kampaň
ODS pod taktovkou Petra Sokola.
Z toho všeho vyplynulo jako
možné funkční, zdůrazňuji
funkční,, řešení koaliční
spojení s KSČM, navíc,
zástupce této strany voliči poslali na čtvrté místo,
a my ctíme rozhodnutí
prostějovských občanů.
Uvidíme, jak se k projednávaným záležitostem
postaví opozice, zda jí
půjde také o bezproblémový chod města, nebo o obstrukce.“

Foto: Michal Kadlec

lovské ulici, jíž vyztužily speciální sítě.
Rekonstrukce části Plumlovské ulice stála rovný jeden milion korun a financoval
ji Olomoucký kraj. „Jsem rád, že se tak
rychle vyhovělo občanům této části Plumlovské ulice, kteří si právem stěžovali na
špatný stav vozovky, otřesy a velkou hlučnost při projíždění zejména nákladních
vozidel. Nyní už tvoříme plán oprav silnic
v Prostějově na rok 2015 a máme prioritní zájem uvést komunikace ve vlastnictví
kraje do standardu jedenadvacátého století. Mojí osobní ambicí je také opravit v co
nejkratší době i další části Plumlovské
ulice,“ uvedl pro Večerník Alois Mačák,
první náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a prostějovský radní.

Novinka. Dělníci vložili na Plumlovské mezi
dvě vrstvy asfaltu speciální sítě.
Foto: Michal Kadlec
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Je lepší tmavé nebo bílé pečivo?

Milí příznivci Večernice,
srdečně vás vítám u naší-vaší oblíbené Večernice. Jako už tradičně
ně
se dobře usaďte, přibližte si sklenku vody, třeba i menší zákusek
k
a pojďme se společně podívat, co zajímavého jsem pro vás tentokrát
át
připravila. Povíme si, jak se vyvarovat překyselení organismu, podíváme
vám
me
se, zda je lepší bílé či tmavé pečivo a řekneme si o zajímavosti, jakou
kou jee
Den bez dluhů. V neposlední řadě si vyrobíme vynikající dvoubarevnou
evnou
dýňovou bábovku. Zkrátka zajímavé rady a tipy, které se vám budou určitě
hodit. Samozřejmě ani dnes nechybí další exkluzivní rozhovor.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Tělo je půda, do které zaséváme

a podle toho budeme sklízet

Acidóza neboli překyselení
organismu je základem mnoha nemocí a není tajností, že
i rakoviny. O překyselení
jsme vás již několikrát ve
Večernici informovali, avšak
jelikož je tato problematika
velice důležitá, rozhodli jsme
se k ní vrátit.
Ve stručnosti lze zopakovat,
jak je pro naše tělo důležité
mít vyrovnaný poměr mezi
kyselými a zásaditými látkami.
Převažovat by tedy měly potraviny zásadité, jelikož těch
kyselých máme z běžné potravy až nad hlavu. Vyhýbejme
se potravinám, které způsobují
překyselení (maso, uzeniny,
bílé pečivo, alkohol a podobně),
pravidelně své tělo odkyselujme, ať už pomocí zásadité stra-

vy (převážně syrová zelenina)
či popíjením jablečného octu,
zeleného ječmene, zvýšeným
přísunem citronu, dostatkem
vlákniny, která pomáhá udržet
pH v rovnováze a také pomáhá
vylučovat škodlivé látky čili
toxiny z těla ven. Na odkyselení
organismu je i velice účinná koupel v jablečném octu, himalájské
či v bazické soli. Samozřejmě
velice důležitá je voda, tedy
pitný režim. Nedostatek vody
totiž způsobuje zvýšenou kyselost organismu. Velký pozor
je nutné dát na stres, stres
zakyseluje organismus a je
možnou příčinou řady nemocí.
Překyselení způsobuje i celá
řada chemických látek. Tomáš
Kašpar autor knihy „Nespě-

chejte do rakve“ (2. rozšířené
vydání) uvádí, že chemické
látky jsou základem neboli semenem rakoviny. Živočišné
bílkoviny, cukr a tuky jsou pak
jejím hnojivem. Tělo je půda,
do které zaséváme a podle toho
také budeme sklízet. Musíme
tedy sami přestat vytvářet rakoviny a další nemoci. Ve výše
zmíněné knize také najdete
zásadní informaci „V poslední
době se objevuje stále více,
dříve utajovaných informací
a o úspěších různých lékařů
či objevech různých vědců,
kteří předkládají alternativní
možnost léčby mnoha nemocí
včetně rakoviny.“ Jenomže
druhá strana vědců, lékařů
a hlavně nadnárodních firem
apod. se snaží tyto údaje mas-

kovat. Jen si to představte,
kolik lidí a firem na celém
světě by najednou bylo bez
práce, ale hlavně bez peněz,
kdyby se přišlo na to, že jsou
i jiné způsoby a metody léčby
(alternativní), než ty stále prosazované. Nebo kdyby se třeba
přišlo na to, že rádoby některé
neškodné produkty, léky a různé
další faktory jsou nakonec velice škodlivé. Tak uvidíme,
čas vše ukáže... Samozřejmě
nemůžeme ale házet všechny
do jednoho pytle. Tyto a mnoho
dalších podobných informací,
které se stále více objevují
v televizi, v rádiích, v knihách
a samo sebou i na internetu, vědce některých oborů
poškozují, a oni se tak bojí
o svoji práci.

S
Spousta
z nás se často
n
nechává zmást popisky na
p
pečivu, kterým ale přesně
n
nerozumíme,
kupujeme tak
m
mylně
potraviny, které se
v
vydávají
za zdravé. Ať už
p
pravidelně
či občas se roz
zhodneme
pro výběr zdravéh pečiva. Jenomže před
ho
n
námi
najednou stojí výběr
z celozrnného pečiva, vícezr
rnného,
cereálního nebo
d
dokonce
z tmavého pečiva
a mnohdy i dalších specialit.
K
Které
ale vybrat? Jaký je
v nich vlastně rozdíl?
V první řadě je nutné vědět,
že tmavé pečivo není vždy
tím, za co se vydává, a že bílé
pečivo posypané semínky
je zdravější. Pojďme si vše
vysvětlit tedy od začátku.
Cereální znamená vyrobeno
z mouky, což se tedy vztahuje
na všechno pečivo. Pokud
hledáme celozrnné pečivo,
musíme pečlivě pročítat obaly
a etikety. Tohle pečivo musí
mít obsah celozrnné mouky
alespoň osmdesát procent.
Jde o podíl obsažené mouky,
nikoliv o procenta z hmotnosti. Řada lidí se při nakupování
pečiva řídí barvou, ale zde
musíme dávat pozor. Pekárny
zkoušejí na spotřebitele fígle
s dobarvováním pečiva. Pak
si tedy myslíme, že když
si koupíme tmavé pečivo,
je vyrobeno jinak než to
bílé, přitom mnohdy je jen

Foto: internet
skutečně dobarvené... Celozrnné pečivo poznáme tak,
že se přímo uvnitř nachází
zrníčka či slupky. Nevýhoda je
v tom, že v obchodě asi pečivo
zrovna lámat nebudeme, takže
to zjistíme až doma. Tyto
výrobky navíc bývají dražší,
protože celozrnná mouka
má jinou hodnotu než klasická mouka. Celozrnné bulky
a rohlíky, které uvidíte za čtyři
koruny, rozhodně celozrnné
nejsou. Tím nejsou ani výrobky, které jsou semínky jen posypané. Pamatujme si také, že
až uvidíte v obchodě uvedené
tmavé, vícezrnné nebo cereální pečivo, nejedná se o pečivo
celozrnné.
A proč je celozrnné pečivo
tak zdravé? V první řadě má
nízký glykemický index, cukr
se tedy pomaleji vstřebává
do krve, dále má snížený

obsah
hydrogenovaných
tuků, má zvýšený obsah
vitamínů a minerálů, je bohatým zdrojem nerozpustné
vlákniny a také lecitinu.
U pečiva z běžné mouky
takové účinky nenajdeme.
Výše jsme zmínili i vícezrnné
pečivo, to by ve složení mělo
mít uvedeno nejméně pět
procent zrn jiného původu,
než jsou pšeničná či žitná.
To však ještě neznamená, že
je výrobek naprosto zdravý,
jelikož vícezrnné pečivo je
sice posypáno semínky, ale
může být z bílé mouky.
Závěrem je na místě říci,
nevybírejte pečivo a potraviny
jen podle vzhledu, ceny či
snad pěkného obalu. Dbejte
hlavně na složení, výživové
hodnoty a čerstvost. Uvidíte,
že se vám to vrátí v pevnějším
zdraví.

INZERCE

kulinářský koutek
Dýňová bábovka aneb tip do kuchyně...
Ingredience:
balíček vanilkového cukru

300 g polohrubé mouky

balíček prášku do pečiva

200 ml oleje nebo rozpuštěného tuku

4 vejce

mouku na vysypání formy

200 až 300 g dýně dle chuti

tuk na vymazání

150 g cukru moučka

kakao

postup:
Také jste vyřezávali dýně a máte ještě zbytek dužiny nebo máte prostě rádi dýni? Pak si vyzkoušejte výborný recept na dvoubarevnou dýňovou bábovku. Nejdříve začneme s dýní, tu očistíme a nakrájíme na jemno nebo nastrouháme na struhadle. Přichystáme si formu, kterou
vymažeme a vysypeme. Dále společně smícháme vanilkový cukr, práškový cukr, rozpuštěné
máslo (či jiný tuk) a celá čtyři vejce. Nakonec přidáme samotnou dýni a ještě chvíli mícháme.
Udělané těsto rozdělíme do dvou misek. Do jedné z nich přidáme kakao a pak střídavě vléváme
do bábovkové formy, aby byla bábovka dvoubarevná. Bábovku následně vložíme do trouby
a necháme péct přibližně tři čtvrtě hodiny při 180 °C. Upečenou lahodnou dýňovou bábovku
Přejeme dobrou chuť.
pocukrujeme a můžeme podávat.

rozhovor se zajímavou osobností....

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Tvoření je součást mého bytí,“ prozrazuje
lektorka tvořivých dílen Izabela Machútová

V dalším díle našich exkluzivních rozhovorů se
Večernice tentokrát vydala zjišťovat informace
ohledně enkaustiky. Co to vůbec je a čemu se používá? Proč je o ni v poslední době tak velký zájem? To vše a ještě více se dočtete v následujícím
interview s Izabelou Machútovou, arteterapeutkou
a lektorkou tvořivých technik.
Aneta Křížová
Úvodem nás seznamte s metodou
enkaustiky...
„Enkaustika je technika malování teplým rozpuštěným
voskem a je známá již více
než dva tisíce let. Staří umělci
k malbě používali rozpuštěný
včelí vosk smíchaný s přírodními pigmenty. Obrázky byly
dříve malovány na dřevěné
desky špachtlemi a vosk se
zahříval v nádobách nad plamenem.“
Čím si vysvětlujete
zvýšený zájem o tuto
techniku v poslední době?

„Určitě to bude souviset
i s tím, že byly vyvinuty lehké,
snadno ovladatelné elektrické
přístroje, kterými lze malovat
i na papír. Touha tvořit dřímá
v každém z nás a enkaustika
je jednou z mála technik, při
které nepotřebujete speciální
výtvarné vzdělání. Stačí chuť
tvořit a nebát se barev.“
Jaké pomůcky se při
této metodě používají?
„Ke tvoření je potřeba kvalitní leštěný křídový papír,
voskové pastelky, enkaustická žehlička, enkaustické pero
s různými nástavci. Dále můžeme využít takzvané pomocné materiály jako papírové

„Těší mě, když vidím, jak lidi
prostřednictvím umění rozvíjí
svou osobnost a nalézají nový
smysl života a seberealizaci,“
říká Izabela Machútová o tom,
co pro ni znamená enkaustika
a
b
k houbičky,
h bič
ičkk ššpachtle,
htll
ubrousky,
hřebeny, válečky, škrabky, razítka a další.“
Jakým způsobem vzniká enkaustický obraz?
„Tvoří se pomocí žehličky,
což je mimo jiné také velmi
zábavné, kreativní a velmi
odpočinkové. Pokaždé vznikne originální obrázek, který
potěší tvůrce i případného
obdarovaného. Vznikne tím,
že na zahřátou plotýnku žehličky přiložíme voskovku
a necháme rozpustit. Poté

Dílo. Jeden z obrázků, co se
tvoří pomocí žehličky.
Foto: archív I. Machútové
Foto: archív I. Machútové
Věnujete se nejen envosk roztíráme na čtvrtku růzkaustice, ale jste i leknými směry. Vznikají náhodně
nebo cíleně vytvořené efekty. torkou dalších tvořivých
Na závěr obrázek přeleštíme technik. Co pro vás tento způsob práce znamená?
papírovým ubrouskem.“

„Tvoření je součást mého
bytí a jsem ráda, že můžu předávat své zkušenosti i znalosti. Těší mě, když vidím, jak
lidi prostřednictvím umění

rozvíjí svou osobnost, nalézají nový smysl života
a seberealizaci (úsměv). Pokud vás tato metoda zaujala
nebo byste se chtěli rozvíjet
v dalších tvořivých technikách, srdečně vás zvu na
moje pravidelné kurzy.“

Zpravodajství
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ze soudní síně...

Řidič brázdil po Vrahovicích

Vrchní soud potvrdil Jánu Bakalárovi 22 let přísného KRIMINÁLU pod vlivem MARIHUANY
BYLI JSME

Prostějov/mik - Uplynulou neděli v noci přistihli policisté dalšího šoféra za volantem vozu
pod vlivem drogy. Chlapíka
strážci zákona zastavili ve Vrahovicích a feťák nepopřel, že
užil návykovou látku. Odmítl
jen prozradit kolik a jakou. Test
však jednoznačně prokázal marihuanu!
„V neděli šestnáctého listopadu
kolem druhé hodiny ranní byl
kontrolován řidič vozidla značky
ARO na ulici Československého
armádního sboru v Prostějově-Vrahovicích. Policisté řidiče
vyzvali k provedení zkoušky na

Záhady ale zůstávají. Kde je ono auto pachatelů,
další dva komplicové a ukradené desítky milionů?

U TOHO!

Ve čtvrtek 13. listopadu řešil Vrchní soud v Olomouci
případ nejbrutálnějšího loupežného přepadení na
Prostějovsku. Konalo se odvolací řízení v případě
ozbrojeného přepadení kurýrního vozidla s penězi
v Přemyslovicích, k němuž došlo v únoru loňského
roku. Zatím jediný obžalovaný Ján Bakalár byl už
Krajským soudem v Brně na konci května letošního
roku uznán vinným z účasti na tomto činu a za pokus vraždy byl odsouzen na dvaadvacet let těžkého
kriminálu. To se mu ale zdálo nespravedlivé a tak se
odvolal... Večerník byl celému řízení opět přítomen!
Olomouc/mik
Jána Bakalára v poutech nepřivedli sice do soudní síně policejní zakuklenci, přesto justiční
ochranka až příliš úzkoprse dbala
na zvýšená bezpečnostní opatření.
Předseda senátu Vrchního soudu
v Olomouci Milan Kaderka dokonce novinářům i členům televizních štábů zakázal držet v rukou
cokoliv, kromě tužek a papíru...
„Nepovoluji pořizovat jakýkoliv
zvukový ani obrazový záznam
v soudní síni,“ prohlásil striktně Kaderka. Justiční stráž pak
ani na chodbě toho fotografům
a kameramanům příliš nedovolila, Večerník se ale naštěstí
v pravou chvíli nachomýtl tam,
kam měl. Při pohledu na Jána Bakalára v poutech jsme se neubránili otázce, jak tento malý podsaditý
muž s břichem mohl spáchat něco
tak brutálního...

„Byl jsem jen šofér,“
snažil se o snížení
trestu Ján Bakalár
Čtvrtek byl pro vývoj soudních
přelíčení v případu loupeže v Přemyslovicích zlomový. Ján Bakalár se totiž odvolacího procesu
na rozdíl od toho u Krajského
soudu v Brně osobně zúčastnil a
dokonce promluvil! „Před pětadvaceti lety jsem udělal tu největší
hloupost ve svém životě. Vytáhl
jsem pistoli na esenbáka a postřelil
ho. Za pokus o vraždu jsem dostal
jedenáct let. Od té doby ale nepiji,
nekouřím a zbraň jsem už nikdy
nedržel v ruce. Jen moji nejbližší vědí, že jsem už věřící člověk
a takoví přece po někom jiném
nestřílejí. Co se týká toho přepadení v Přemyslovicích, cítím se být
nevinen z toho, za co jsem byl odsouzen. Dobře, nebudu už tvrdit,

že jsem se o loupeži dozvěděl tři
dny poté z televizních zpráv, jestliže mě usvědčuje krev z místa činu.
Ale já jsem rozhodně na osádku
auta nestřílel, byl jsem celou dobu
v autě,které jsem řídil. Byl jsem
pouze šofér,“ pronesl ve čtvrtek
u Vrchního soudu v Olomouci Ján
Bakalár.

Usvědčuje ho krev
a pachové stopy
Jak Večerník v průběhu roku několikrát informoval, policie už pár
hodin po loupežném přepadení
vozidla bezpečnostní agentury
Loomis v Přemyslovicích věděla,
že jedním ze tří lupičů je Ján Bakalár. Při přepadení se totiž zranil,
a přestože kapky krve chtěl na
silnici zničit pomocí hořlaviny,
nepodařilo se mu to. Navíc na
třech ze sta vystřelených nábojnic
zajistil policejní pes Bakalárovu
pachovou stopu. „Ani podle těchto
provedených důkazů nelze s jistotou říct, kdo při přepadení na vůz
s penězi střílel a jak měli tři pachatelé rozdělené role. Neexistuje
důkaz, že jejich primárním cílem
bylo zabít či dopustit se vraždy
a poté uloupit peníze. Střelba mohla být neplánovaným excesem jednoho či dvou pachatelů přepadení,“ snažil se zmírnit Bakalárovu
vinu jeho obhájce Lukáš Vymětal,
který požadoval překvalifikovat
Bakalárův čin na loupež, u které je
nižší trestní sazba.

„Byl na místě činu,
to stačí,“ potvrdil
soudce trest
Předseda senátu Milan Kaderka,
ani dva přísedící soudci Jiří Zouhar s Miloslavem Stankušem ale
v původním rozsudku Krajského
soudu v Brně nenašli žádné zá-

návykovou látku, které se dobrovolně podrobil. Zkouška byla
pozitivní na marihuanu,“ potvrdila
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Řidič byl policisty vyzván k lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem krve či moči ke zjištění,
zda není ovlivněn ještě jinou návykovou látkou. „Také tomuto vyšetření se muž dobrovolně podrobil.
Odmítl však uvést druh a množství
látky, kterou před jízdou užil. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“
doplnila Štrbáková.

NS ČR o nehodě ve Vrahovicích:

„Policie měla vůz špatně vybaven!“
Malý, ale brutální! Mezi členy justiční stráže se ve čtvrtek Ján Bakalár pomalu ztrácel. Ale i přes malou
postavu jde o nebezpečného lupiče!
Foto: Michal Kadlec
sadní rozpory, na jejichž základě
by bylo možné vyhovět odvolání
Jána Bakalára. „Přítomnost obžalovaného na místě je nezvratně
prokázána, byl usvědčen porovnáním vzorků DNA získaných z
krve, kterou na místě přepadení
zanechal. Je pravda, že ani podle
svědeckých výpovědí dodnes
není možné určit, kdo ze tří pachatelů střílel. Podle některých to
byli skutečně jen dva zakuklení
lupiči, někdo zase viděl zbraně v rukách všech tří. Pokud
bych měl věřit panu Bakalárovi, že se loupežného přepadení
v Přemyslovicích účastnil jen
jako šofér, pak v autě těžko jen
poslouchal rádio nebo svačil!
I kdyby byl jenom řidič, odpovídá
v plném rozsahu za plánovanou
smrt posádky vozidla s penězi.
Všichni tři pachatelé se na loupežné přepadení důkladně připravili
a měli s sebou několik zásobníků
do samopalu. Na nábojích byla
Bakalárova pachová stopa, takže
se před akcí musel podílet na nabíjení zásobníků. Všichni tři postupovali pak velmi profesionálně
a chladnokrevně, podle mnohých
svědků se při akci vůbec na ničem
nedomlouvali, a to ani posunky.
Jednali naprosto automaticky,“
řekl předseda senátu Vrchního
soudu v Olomouci Milan Kaderka
a hned vzápětí Jánu Bakalárovi
potvrdil trest odnětí svobody
v trvání 22 let v nejpřísněji střežené věznici.

Řidič přepadené
dodávky:
„Byl to určitě on!“
Odvolacího přelíčení v Olomouci
se zúčastnil také řidič dodávky bezpečnostní agentury Loomis, který
dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou a je v ambulantní péči
psychiatrů. „Byl to strašný zážitek, o
kterém i teď rok a půl poté hrozně
nerad mluvím. Jednoznačně nás
ti tři chtěli zabít, stříleli zepředu do
čelního skla plnými dávkami ze
samopalů. Nejdřív jsme jim s kolegou chtěli uniknout, tak jsem začal
couvat z kopce zpátky do vesnice.
Ale tam nás auto lupičů zablokovalo
a střelba začala znovu. Vzdali jsme
se až ve chvíli, kdy neprůstřelné
čelní sklo začalo povolovat a kulky
pronikly až do kabiny,“ vzpomíná si
na útržky hrůzostrašného přepadení
muž, který si již nepřeje zveřejňovat
své jméno, Večerník ho má přesto
k dispozici. „Jedním z těch mužů,
kteří na nás stříleli a později nás
zbraněmi drželi v šachu, byl právě
Ján Bakalár. Přestože měl na sobě
kuklu, jeho oči a vrásky kolem nich
bych poznal i teď. Byl to jednoznačně on, jsem si tím jistý,“ stojí si
za svým řidič přepadené dodávky.

Pochybnosti ale
nadále zůstávají...

Pětapadesátiletého, sedmkrát trestaného Jána Bakalára z Moravičan
na Šumpersku dopadlo letos v březnu policejní komando na parkovišti
před supermarketem v Praze. Bakalár si po loupeži v Přemyslovicích
změnil podobu a vystupoval s falešnými doklady na jméno bulharského občana. Nyní mu Vrchní soud
v Olomouci potvrdil dvaadvacetiletý trest vězení, proti kterému už není
možný žádný opravný prostředek
výjimkou dovolání k Nejvyššímu
soudu v Brně. Přestože první trest
v případě brutálně vedeného ozbrojeného přepadení kurzovního vozidla
v Přemyslovicích padl, zůstává i nadále několik nevyřešených záhad.
Kde jsou zbývající dva Bakalárovi
komplicové? A kdo si užívá ukradených třiatřiceti milionů korun?
Navíc, jak už bylo řečeno, policie
ani soudy nerozpletly, jaké role
měli jednotliví pachatelé přímo
při činu. Ještě větší záhadou zůstává, že dodnes nebylo nalezeno
terénní vozidlo, kterým pachatelé
do Přemyslovic přijeli a kterým
zablokovali dodávku bezpečnostní agentury. A spíše zajímavostí
je přetrvávající skutečnost, že Ján
Bakalár nepřiznal, jakým způsobem se při loupeži zranil tak, že na
silnici v Přemyslovicích zanechal
svoji krev. Podle soudce Milana
Kaderky to mohlo být díky odražené střele nebo se odsouzený
mohl zranit o páčidlo, kterým se
dostával do obrněného auta s penězi...

Prostějov/mls - Nehoda ve Vrahovicích hned od počátku rozdělila
město na dva tábory. Jedni byli
přesvědčeni, že paní měla šanci
auto vidět a bylo její chybou, že
modrou policejní oktávku přehlédla. Druzí naopak upozorňovali, že policisté při stíhání motorkáře nepřiměřeně riskovali, před
střetem s autem vůbec nebrzdili
a navíc nebyli připoutáni. Jak rozhodly příslušné orgány?
V tomto nejednoznačném duchu
vyzněl i první rozsudek prostějovského soudu. Soudkyně Adéla
Pluskalová obžalovanou sice uznala vinnou a napařila jí čtyřicet tisíc
pokuty. Na druhou stranu už ona
upozornila, že na nehodě měli výrazný podíl i policisté, když „řidič
policejního automobilu nedbal potřebné opatrnosti“. Odvolací Krajský soud tento rozsudek nejenže
potvrdil, ale dokonce zpřísnil trest
pro řidičku, které na čtyři roky zabavil řidičský průkaz.
S takovým výsledkem se rodina
Olgy Pospíšilové odmítla smířit. Podala si proto dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR a dobře udělala. Nejvyšší
soud ČR totiž pouze potvrdil to, na co
upozorňoval obhájce obžalované už
během prvního hlavního líčení u prostějovského soudu. „Policejní auto
pronásledující motocyklistu nemohlo být považováno za vozidlo s právem přednostní jízdy, protože nesplňovalo podmínky stanovené vyhláškou,“ konstatoval Nejvyšší soud ČR,
což bylo dle něj pro celou věc zcela
zásadní. Konkrétně se pak jednalo o
špatné umístění výstražného světla
na střeše vozidla a další záležitosti upravované vyhláškou. Z toho

závěru ovšem vyplynul fakt, že
v době havárie policisté porušovali dopravní předpisy, aniž k tomu
byli oprávněni! „K tomu, že tak činili v rámci plnění služebního úkolu
lze přihlédnout až v následných úvahách,“ dodává zpráva Nejvyššího
soudu ČR.
Konečné slovo tak nakonec měl
opět prostějovský soud, k němuž
se případ vrátil. Ten zcela v souladu s nálezem Nejvyššího soudu
ČR Olgu Pospíšilovou obžaloby
v celém rozsahu zprostil. „Obžalované nelze klást žádným způsobem vinu na této dopravní nehodě,
neboť řidička nemohla předpokládat tak vysokou rychlost přijíždějícího policejního vozidla, které dle
znaleckého posudku jelo sedmaosmdesát kilometrů v hodině,“ upozornila soudkyně Ivona Otrubová,
která naopak vinu viděla na straně
řidiče policejního vozu. „Vojtěch
Němec nepřizpůsobil rychlost jízdy
svým schopnostem, možnostem
vozidla, provozu v daném úseku
i technickému stavu pozemní komunikace,“ dodala v závěrečném
rozsudku Ivona Otrubová.
Jelikož se státní zástupkyně vzdala práva na odvolání, nabylo toto
rozhodnutí prostějovského soudu
právní moci.

Co z toho všeho plyne?
Řidičce, která po nehodě strávila
měsíc v pracovní neschopnosti, byla
již zaplacená pokuta ve výši čtyřiceti
tisíc korun vrácena. Také po tři čtvrtě
roku může opět za volant. Kromě
určitých následků po nehodě však
musí stále řešit potíže s pojišťovnou,
která jí zatím proplatila pouze patnáct z celkové škody ve výši osmdesáti tisíc korun, jež byla na jejím autě
způsobena.

Manažer Kučera: „Miliony, co jsem dostal z OP? Nepočítal jsem je...“

Brno/mls -Ve středečním „druhém
kole“ procesu s bývalým ředitelem
zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov u Krajského soudu
v Brně vypovídali první svědci. A
byla to převelice zajímavá podívaná! Vyšlo totiž najevo hodně z toho,
co se vlastně v jednom z někdejších prostějovských symbolů dělo
nedlouho před jeho bankrotem.
A ke komu všemu mířily milionové odměny, které ve finále taktéž
napomohly konečnému krachu...

O odměnách pro
Tuhého vědělo pouze
„tajné bratrstvo“

Ukázalo se, že v podniku existovali pouze dva další lidé, kteří
měli tušení, jak vysoké prémie
si bývalý vzorný milicionář a po
„Sametové revoluci“ fakticky neomezený vládce Oděvního podniku
František Tuhý nechal sám sobě
vyplatit. „Můj podřízený pan inženýr Hrubý mi předal vyhodnocení,
na základě něhož měl generální
ředitel a náměstci dostat vysoké
odměny. S materiálem jsem šel za
Františkem Tuhým a ptal se ho, zda
nechce tyto odměny snížit. Chvíli
jsme to probírali a on pak vše odsouhlasil. Nikdo jiný, než generální
ředitel o výši odměn nerozhodoval.
Kromě nás tří podle mě o těchto
odměnách nikdo neměl tušení.
Nikdy se o nich nemluvilo ani na
představenstvu ani na valné hromadě,“ vypověděl u brněnského

soudu zcela otevřeně Zdeněk Kořínek, de facto „druhý muž OP“.

Skromný milionář
Prošedivělý a mírně nahrbený Zdeněk Kořínek působil před senátem
velice skromně. Mluvil souvisle
tichým, ale rozhodným hlasem.
Přitom na něm byla patrná lehká
nervozita a bylo zřejmé, že pečlivě
zvažuje každé slovo. „Byl jsem zaměstnanec a přímý podřízený generálního ředitele, jehož pokyny jsem
poslouchal,“ hájil svůj postoj Kořínek, který z Oděvního podniku odešel v červenci 2008 poté, co se aféra
s vyplacenými odměnami provalila.
Obhajoba upozornila, že podmínky, za jakých Kořínek za svou
práci v OP inkasoval odměny, se
v mnohém shodovaly s těmi, které

komentář martina zaorala

Co může Tuhému zlomit vaz?
Martin Zaoral
Klíčové pro konečné rozhodování Krajského soudu v Brně o vině
Františka Tuhého je to, zda měl či
neměl právo si sám sobě schválit
žalované odměny. Ze zákona totiž
vyplývá, že o nich měli hlasovat
všichni akcionáři na valné hromadě. Ti o nich však očividně neměli
tušení. Nezákonný „souběh funkcí“
neplatil ovšem pouze pro Františka
Tuhého, ale prakticky pro všechny
členy představenstva.
František Tuhý byl nejen většinový akcionář, ale i předseda
představenstva a generální ředitel Oděvního podniku Prostějov.
V době vyplácení „zatajených
odměn“ zákon ovšem vylučoval
takzvaný souběh funkcí. To znamená, že na Františka Tuhého
nebylo možno nahlížet zároveň
jako na předsedu představenstva

a současně i jako na zaměstnance.
Tím ovšem coby generální ředitel se smlouvou, fixním platem
(a případnými odměnami) z hlediska práva byl. Zaměstnanecká
smlouva ovšem byla dle tehdy
platných zákonů v případě souběhu
funkcí považovaná za neplatnou
a na Františka Tuhého mělo být
nahlíženo „pouze“ jako na předsedu představenstva. Jenže všechny
odměny pro členy představenstva
musely ze zákona projít veřejným
hlasováním na valné hromadě
akcionářů. Jak už jednoznačně
vyplynulo z výpovědi slyšených
svědků, k ničemu takovému
ovšem nikdy nedošlo! František
Tuhý si své tajné „zaměstnanecké“ odměny tak odsouhlasil z pozice „neomezeného vládce“ zcela
bez vědomí ostatních akcionářů
a zřejmě i členů představenstva.
Hájí se poněkud alibisticky. Prý

o tom, že by jeho odměny měla
schválit valná hromada, on sám
neměl tušení... Odvolává se přitom
na skutečnost, že jej na to nikdo
z podřízených firemních právníků
ani náznakem neupozornil. Obhajoba rovněž důsledně upozorňuje na
nepochybně pravdivý fakt, že Tuhý
nebyl sám, kdo milionové prémie
pobíral.
Faktem je, že Tuhý v takzvaném
souběhu funkcí, který (nezákonně) umožňoval pohádkové odměny bez přímé kontroly akcionářů,
rozhodně nebyl sám. To samé platí
zejména pro Zdeňka Kořínka, stejně jako pro Jaroslava Kučeru, Josefa Roháčka, Zuzanu Vlachovou,
a zřejmě i Milivoje Žáka, Romana
Hanuse, Miroslava Galáře a prakticky celé představenstvo podniku,
který nakonec skončil v miliardových dluzích.
A tak si tady vesele dál žijem...

měl i František Tuhý. Kořínkova
měsíční mzda se pohybovala přibližně kolem sto sedmdesáti tisíc
korun měsíčně, navíc mohl získat
až tři sta procent prémií svého
celoročního platu! A ta mu stejně
jako Františku Tuhému často neunikla. „Nárok na tyto odměny jsem
měl. Nebyl důvod, abych požadoval
jejich snížení a nikdy nikdo nechtěl,
abych je vrátil,“ reagoval Kořínek na
přímé dotazy obhajoby.
Otázkou zůstává, zda tento fakt ve
finále pomůže Františku Tuhému,
nebo naopak ublíží Zdeňkovi Kořínkovi a ostatním vrcholným manažerům Oděvního podniku, kteří
na rozdíl od Tuhého přímé žalobě
před soudem čelit nemusí. Zatím..

Nebyl v „bratrstvu“,
ale zle se neměl...
Nepřehlédnutelnou postavou managementu Oděvního podniku byl i
ředitel Jaroslav Kučera ze Štarnova,
který měl na starosti zahraniční obchod. Ač nepatřil do výše zmíněného „tajného bratrstva“ a o odměnách
pro Tuhého toho mnoho říct nemohl, výpověď tohoto „sebevědomého muže s knírkem“ byla cenná v
mnoha dalších směrech. Právě on se
coby člen představenstva zřejmě dostal s Františkem Tuhým do křížku
a to i přesto, že za jeho „panování“
se neměl vůbec zle. „Naše situace
nebyla vůbec jednoduchá, snižovaly se kapacity, byly problémy se sítí
prodejen a přidaly se k tomu i další
věci,“ vyjádřil se Kučera na přímou
otázkou týkající se ekonomického
stavu podniku v roce 2008.
Méně sdílný už byl, když přišla
řeč na jeho plat a odměny. „Nevím, kolik jsem bral, bylo to asi
něco přes sto tisíc korun,“ reagoval bývalý manažer na dotaz
obhájce, který se jeho paměť
pokusil osvěžit. Naznačil při tom,
že Kučera si pouze na odměnách
ke svému platu přišel celkem asi

na dvaadvacet milionů korun.
„Nevím, nikdy jsem to nepočítal,“
nevyloučil tuto variantu úsečně
Jaroslav Kučera.
Byla výše Kučerových odměn přiměřená a oprávněná? „Nevím, něco
takového jsem nehodnotil. Podle mě
to bylo v pořádku, navíc nikdo se
proti tomu neozval,“ reagoval Kučera ve stejně alibistickém duchu jako
před ním Tuhý či Kořínek.
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!
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Tuhý: „Kučerovy
odměny byly vysoké“
Krátce po výpovědi Jaroslava Kučery se šířeji rozpovídal i obžalovaný
František Tuhý. „Mohu potvrdit, že
patřil mezi skutečné top manažery.
Jeho roční odměny byly vysoké,
dosahovaly až tří set procent platu.
Díky tomu si Kučera například
v roce 2004 přišel na prémie ve výši
pěti a půl milionů korun,“ nahlédl
do svých záznamů František Tuhý,
který se při této příležitosti pokusil
obhájit způsob svého řízení podniku. „Špatné ekonomické výsledky
firmy se objevily až po mém odchodu v druhé polovině roku 2008.
Cesta lidí, kteří mě nahradili ve vedení podniku, skončila v konkurzu.
Pokud bychom šli po cestě, kterou
jsem vytyčil, tak bychom své závazky splatili a podnik by přežil,“ vyjádřil se směle František Tuhý.
Bylo Tuhého „spasitelské“ sebevědomí oprávněné? Faktem je,
že účetnictví Oděvního podniku
ještě na konci roku 2007 skončilo se ziskem 13,7 milionů korun.
Podnik však už v té době bankám
zejména České spořitelně splácel
stamilionové úvěry, což jeho hospodaření nepochybně oslabovalo.
Důsledky toho na OP dopadly již
na konci roku 2008, který podnik
zakončil ztrátou 1,085 miliardy
korun. Už v té době se otevřeně
mluvilo o insolvenci. Dokázalo by
OP vytvořit tak hrozivou ztrátu během pouhého půl roku po odchodu

Ve Štarnově. V tomto domě měl Jaroslav Kučera v dobách, kdy ještě
dělal náměstka Oděvního podniku Prostějov, trvalé bydliště. Nyní je
nemovitost napsána na jeho manželku...
Foto: internet
Tuhého? Nebo naopak ekonomická
realita a zejména vyhlídky byly úplně jinde, než se jevilo při zběžném
pohledu do účetnictví vedeného pod
dohledem Františka Tuhého?

Splácíme dluhy,
máme nárok
na milionové odměny
Právě schopnost splácet závazky byla
přitom paradoxně hlavním kritériem,
které bylo stanoveno jako podmínka
pro vyplacení astronomických odměn pro Tuhého i celý management.
Kromě dluhů musel ještě podnik
dostát svým dalším pohledávkám.
„Člověk by si myslel, že něco takového je samo sebou. Vždyť v opačném
případě by přece žádná firma nemohla fungovat déle než pár měsíců,“
komentoval tuto skutečnost soudce
Tomáš Kurfiřt. Posledním ukazatelem pro přiznání milionových odměn
byla hodně vágně stanovená „přidaná hodnota“ jednotlivých manažerů.
Zajímavostí pak určitě bylo, že tyto
podmínky pro vyplacení odměn se
v průběhu roku dosti měnily a jejich
definitivní podoba byla schválena
často až ke konci kalendářního roku...

Ve středu promluví
Žák či Hanus
Kromě výše zmíněných vypovídali
uplynulý týden u soudu ještě členové představenstva Josef Roháček,
Zuzana Vlachová či personální
ředitelka Lenka Horňáková. Jejich
svědectví však nic podstatného
k probírané věci nepřinesla. Hlavní líčení bylo následně odročeno
na středu 19. listopadu, kdy by
u Krajského soudu v Brně měly vypovídat další klíčové postavy pádu
Oděvního podniku, jakými nepochybně byli Milivoj Žák či Roman
Hanus, kteří po odvolání Tuhého
fakticky převzali nad podnikem
plnou moc.
Co dále vyplyne na povrch? Jak
se k celé věci postaví tito dva bossové? A kolik pak oni brali na odměnách? Večerník bude případ
i nadále živě sledovat a tak se již
v příštím čísle můžete těšit na další
pikantnosti ze zákulisí Oděvního
podniku Prostějov. Kdysi dominanty našeho města, která skončila
i díky nenasytnosti některých manažerů v prachu...

Děti a 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!!!

Michala Riedingerová
9. 11. 2014 48 cm 3,45 kg
Prostějov

Elena Voglová
10. 11. 2014 49 cm 2,70 kg
Prostějov

Lila Denisa Havlová
11. 11. 2014 47 cm 2,85 kg
Prostějov

Filip Jedelský
10. 11. 2014 49 cm 2,55 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!

CIPÍSEK přinesl myslivcům krmení pro lesní zvířátka Dobročinná akce pomůže potřebným

Prostějov/pk - Ve čtvrtek 6. listopadu v podvečer se stovky dětí
sešly se svými rodiči a prarodiči
u Mateřského centra Cipísek
s lampiony a krmením pro
lesní zvířátka. Cipísek totiž
pořádal v ten den už třináctý
ročník akce „Bude zima, bude
mráz aneb lampionová cesta za
panem myslivcem“.
Myslivci si i letos odvezli pět
pytlů kaštanů a další pytle dobrot pro zvířata na zimu do
lesa v okolí Běleckého mlýna.
Na děti pak kromě zážitků
se světýlky čekalo zpívání

s kytarou, pohádka i malá
odměna.
„Mateřské centrum děkuje
všem rodinám s dětmi za účast
i za krmení pro lesní zvěř, panu
myslivci Michlovi za dlouholetou spolupráci, Jitce Ftačnikové
za zpívánky s kytarou, Českým
lesům za odměny pro děti, Statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji za umožnění
promítání a studentkám SPŠOP
a dalším dobrovolníkům při
vybírání kaštanů a rozdávání
odměn,“ vzkázala Markéta Skládalová z MC Cipísek.

Zima je nepřekvapí. Lesní zvěř si díky lidské dobročinnosti přijde opravdu na své a smlsne si na několika dobrotách.
Foto: archív MC Cipísek

Vánoční benefice pro Guineu
Charitativní projekt na podporu prevence epidemie eboly

Praha/red - Nezisková organizace pro rozvojovou pomoc
PRO-CONTACT
pořádá
v rámci Afrického dne
v reprezentačních prostorách
Magistrátu hl. m. Prahy
charitativní akci na podporu
prevence epidemie eboly.
Vánoční benefice pro Guineu
se koná 6. prosince 2014
od 16. 30 hodin a potrvá do
18.30 hodin. Výtěžek benefice
je určen na posílení prevence
před přenosem viru ebola
v početné komunitě, již má
organizace pod svými křídly,
a na podporu knihovny Járy
Cimrmana, která v hlavním
městě Conakry plní úlohu
vzdělávacího, informačního
a osvětového centra pro děti
a jejich rodiny.

Díky Projektu adopce afrických dětí na dálku, které
od roku 2004 v západní Africe „Pro-Contact“ realizuje,
navštěvuje přes tisíc guinejských dětí soukromé školy,
kde získávají poměrně kvalitní vzdělání. Sdružení dětem
zároveň zajišťuje nezbytnou
zdravotní péči. Adoptivní
rodiče z České republiky tak
svými finančními příspěvky
dávají těmto dětem šanci na
lepší život a budoucí profesní
uplatnění.
V rámci programu zazní proslovy patronů benefice. Nezisková organizace pro rozvojovou pomoc „Pro-Contact“
seznámí přítomné s příběhy
a osudy afrických dětí,
které podporuje v rámci své

činnosti. Pásmo o ebole bude
věnováno prevenci virového
onemocnění v rámci osvětové
činnosti Knihovny Járy Cimrmana v Conakry. Vyvrcholením odpoledne je aukce
uměleckých děl, grafických
listů, fotografií, archivních
vín, knih a CD včetně upomínkových před-mětů.
Patronát nad charitativní
akci převzali: Ing. Zuzana Baudyšová, senátorka,
ředitelka Nadace Naše dítě;
Prof. MUDr. Josef Koutecký,
dětský onkolog; Mgr. Michal
Broža, šéf kanceláře OSN
v ČR; PhDr. Petr Fejk,
bývalý ředitel pražské ZOO
a PhDr. Irena Krasnická
z Odboru rozvojové spolupráce MZV.

Odpolednem hosty provede
Lucie Vopálenská. Zazpívá
a zahraje Jiří Dědeček.
Záštitu nad charitativní akcí
poskytli primátor hl. m. Prahy
a prezident Hospodářské komory ČR.
Více informací na:
604 416 157,
info@pro-contact.cz,
www.pro-contact.cz.

Radka Miloševská (tisková
mluvčí AGEL a.s.) - Nejrůznější doplňky, šperky či
dekorační předměty, a to
z nejen druhé ruky, bude
možné zakoupit ve středu
19. listopadu v Nemocnici
Prostějov, kde se uskuteční
dobročinná akce Den s NADACÍ AGEL.
Lidé budou mít příležitost
nakoupit vánoční dárky pro
své blízké a ještě pomoci
druhým. Výtěžek z prodeje
poputuje na dobročinné účely. Příchozí si budou moci od
8.30 do 16.00 hodin zakoupit

také podepsané dresy a míčky
tenistů Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha či Petry Kvitové. Nové kožichy či sadu
porcelánu věnovala k prodeji
herečka Kateřina Brožová,
která je členkou dozorčí rady
nadace. „Cílem je získat peníze na podporu dalších žádostí
o nadační příspěvek, kterých
nám chodí stále více a více,“
potvrzuje ředitelka NADACE
AGEL Mgr. Denisa Rísová
a připomíná, že nadace podporuje fyzické i právnické osoby,
které se ocitly v tíživé situaci,
už několik let. Vzhledem
k blížícímu se vánočnímu období bude prodej doprovázen
vánočními koledami.
Den s NADACÍ AGEL se
koná v Nemocnici Prostějov již podruhé. „Věříme,

že v letošním roce vzbudí náš
dobročinný prodej u lidí stejné nadšení jako v loňském
roce,“ doplnila Mgr. Rísová
s tím, že věci k dobročinnému
prodeji věnovali kromě známých osobností především
zaměstnanci skupiny AGEL
a přispěli tak k šíření myšlenky filantropie.
NADACE AGEL sídlí v Prostějově a potřebným lidem
i právnickým osobám pomáhá již od roku 2011. Jen
v letošním roce nadace dosud
podpořila téměř sedm desítek
žádostí a rozdala dva milióny
korun.
Informace, komu již nadace
pomohla, včetně formuláře
žádosti o nadační příspěvek,
najdou zájemci na webových
stránkách nadace.agel.cz.

Soutěž Zelená škola

Na vrahovické „základce“ proběhl DEN DÝNÍ Olomouckého kraje zná vítěze

Prostějov/red - První listopadové páteční dopoledne proběhlo na
základní škole Vl. Majakovského v duchu podzimních dýňových
slavností. Několikaletou tradici podzimních slavností letos ozvláštnila spolupráce se studentkami z pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Celkem jedenáct studentek a studentů si
v rámci pedagogických praxí připravilo pro žáky prvního stupně

tematické dopoledne plné tvořivých činností. Studenti společně
s dětmi připravili podzimně-strašidelnou výzdobu tříd i celé školy
a při tom si popovídali o starých i nových zvycích, které se pojí
s tímto obdobím. Na dopolední program navázal podvečerní lampionový průvod rodičů s dětmi v maskách. Vrcholem celé akce pak
byla prohlídka strašidelné, dýněmi osvícené školy.

Prostějov/red - Celkem jedenáct škol v kraji obdrží příspěvek na ekologickou výchovu.
Na svém doposud posledním
zasedání o tom rozhodla Rada
Olomouckého kraje. Na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu Olomoucký
kraj vítězným školám vyplatí dohromady sedmačtyřicet
tisíc korun. Mezi zvolenou jedenáctkou jsou i dva instituty
z prostějovského regionu!
„Vítězné školy mohou užívat
ocenění Zelená škola Olomouc-

kého kraje, které se uděluje na
dva školní roky a zároveň jim
bude poskytnuta účelová dotace,
určená na podporu naplňování
průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů. Školy si mohou nakoupit například výukové
pomůcky a zahradní nářadí. Cílem tohoto projektu je především
ocenit a finančně podpořit školy,
které se aktivně zapojují do realizace ekologické výchovy,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast
školství Zdeněk Švec.

Do devátého ročníku ekologické soutěže Zelená škola Olomouckého kraje se přihlásilo
celkem pětatřicet škol, které
soupeřily o ocenění v šesti kategoriích. Školy byly hodnoceny podle míry svého zapojení
do environmentální výchovy,
vzdělávání a ekologické osvěty.
Podle počtu dosažených bodů
získají vítězné školy příspěvek
ve výši tři až pět tisíc korun.
A jsou mezi nimi i ta plumlovská a ZŠ Edvarda Valenty
z Prostějova.

Přehled oceněných škol:

Bubáci z Vrahovic. Do strašidelných kostýmů a masek se oblekly také děti ze Základní školy Majakovského ve Vrahovicích.
Foto: archív ZŠ Majakovského

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a
Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace
Základní škola Přerov, Trávník 27
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Mateřská škola Bludov, příspěvková organizace
Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace
Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 008 095, 724 706 773
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.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce Vám
nabízíme možnost využít služeb
našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství, Vám také
nabízíme prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
Na vaši návštěvu se srdečně těšíme.
MC Cipísek
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od
15:00 do 17:00 hodin.
Individuální poradenství –
psychologické a logopedické
– dle objednání
Pokračovací kurz efektivního
rodičovství – večerní kurz dle
rozpisu pro absolventy základních kurzů ER
čtvrtek 20. listopadu a pátek
21. listopadu - VÁNOČNÍ FOCENÍ – dle objednávky, bližší
informace v MC

V prostorách Galerie Mánes
club, Kostelecká 18, Prostějov
se koná výstava Olgy Měsícové
„tóny barev“, která potrvá do
úterý 9. prosince 2014. Provozní
doba: po-pá: 9-12 a 13-16 hodin.
Mimo tyto hodiny po domluvě
na tel.: 777 160 402
Sdružení rodičů a přátel zdravotně
postižených celiakií a Dermatitis
herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Prostějov, Kostelecká
č. 17 pořádá KURZY BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ. Kurzy proběhnou ve dnech 21. 11., 5. 12. 2014
od 15:00 do 19:00 hod. v kuchyňce ZŠ Melantrichova v Prostějově. Kurzy jsou zdarma. Rádi poradíme maminkám, které začínají
s bezlepkovým pečením. Výrobky, které se Vám nedaří upéct,
zařadíme do dalšího kurzu bezlepkového pečení. Tento kurz je realizován v rámci projektu Zdravé
město Prostějov. Těšíme se na
setkávání s vámi. Informace na tel.
777 140 734 p. Ludmila Bednářová
ICM Prostějov
úterý 18. listopadu 2014 od
14:00 do 17:00 hodin – den internetu zdarma
ve středu 19. listopadu (z důvodu prezentace ICM na Scholarisu Prostějov) bude ICM
Prostějov zavřeno.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy i nečleny na zájezd - změna
termínu - 22.11. do Maďarska
– Mosonmagyaróvár – termální
lázně. Bližší informace v kanceláři
č.106 nebo na tel.č. 588 008 095,
724 706 773.
Galerie metro 70, Prostějov vás zve
na vernisáž výstavy „Z Čech až na
Borneo“, která se koná ve středu
19. listopadu 2014 v 17:00 hodin.
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TIP Večerníku

KONCERT KE 125. VÝROČÍ založení
Základní umělecké školy V. Ambrose
KDY: NEDĚLE 23. LISTOPADU, 17:00 HODIN
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ
Když se 5. září 1889 na prostějovských nárožích objevila
německo-česká vyhláška, která povolovala zřízení Městské
hudební a zpěvní školy, nikdo
ze ctihodných občanů si nedovedl představit, že v roce 2014
se bude slavit její 125. výročí.
Stalo se. A toto velké jubileum
si všichni Prostějované mohou
připomenout již tuto neděli.
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose v Prostějově
totiž bude své založení oslavovat koncertem v Městském
divadle, který vypukne v pět
hodin odpoledne.
Návrh na zřízení školy podal
mladý hudebník Ezechiel Ambros a v prvním roce jeho působení se vyučovalo zpěvu a hře
na smyčcové nástroje a na foukací nástroje, přičemž školu navštěvovalo 84 žáků, v roce 1915
již 320. Dnes má Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose
v Prostějově 4 obory - hudební,
taneční, výtvarný a literárně dramatický a loňský školní rok se
učilo ve škole přes 1400 žáků.
Nejprve byla výuka organizována ve třídách obecné školy na
Rudolfově náměstí (dnes nám.
E. Husserleho), pak ve Školní ulici, dále v ul. na Vápenici
a v roce 1931 byla škola přemístěna do bývalého internátu
obchodní akademie v Kravařově ul. č. 14, v níž je sídlo školy
do dnes.

Ekocentrum IRIS, Prostějov
pátek 21. listopadu od 16:00 do
17:00 hodin – Uspáváme ježky –
Galerie U Hanáka, Prostějov akce na pomoc zvířatům
pořádá výstavu Karla Nováka pondělí 24. listopadu od 16:00
„fotografie“, která potrvá do úterý do 18:00 hodin – Keramika –
tvořivá dílna
Prostějov/red - Tak se to již po16. prosince 2014.
malu stává tradicí. Ženy, které
Nemocnice Prostějov zve širokou chtějí podnikat v souladu sama
SEMTAMNÍK
úterý 18. listopadu od 9:30 hod. - veřejnost na Den Stop dekubitům, se sebou, se svými touhami
Tradiční promítání komentované- který se uskuteční dne 20. listopadu a vášněmi, čestným a poctivým
ho filmu pro nevidomé. Promítání od 9:00 do 12:00 hod. ve vstupní přístupem kultivovat podnikaspeciální zvukové verze filmu reži- hale nemocnice. Přijďte si vy- telské prostředí, se již podruhé
séra Jiřího Stracha Šťastný smolař. zkoušet zásady správného poloho- sešly na Kruhu Moudrého
Je určeno pro nevidomé a slabozra- vání a ošetřování, pomůcky k pre- podnikání žen v Kavárně ve
ké čtenáře naší knihovny. Městská venci vzniku proleženin a nové Špalíčku v Prostějově, aby zde
monitorování proleženin v SMN. společně v pospolitosti poznáknihovna – podkrovní sál.
čtvrtek 20. listopadu od 13:00 do Srdečné jsou zváni i pracovníci valy nové role ženy v měnícím
16:00 hodin - výroba Adventních ze sociální péče, hospiců, domovů se světě, vzájemně se inspirovavěnců v klubovně SONS. Chvojí důchodců a ústavů sociální péče. ly, sdílely své příběhy a zkušenosti, vzdělávaly se a rostly ve
a vázací drátek zajistíme, korpusy
svých talentech a moudrosti
si přinese každý dle svého vkusu.
a byly tak k užitku sobě navzáúterý 25. listopadu od 14:00 do
jem i světu kolem sebe.
16:00 hodin - 2. díl z cyklu BeZaložení Klubu Moudrého podsedy o zdraví PhDr. Hany Blahonikání žen v Prostějově se ujaly
vé s názvem Aromaterapie
víceúčelová hala
čtyři účastnice celorepublikové- zimní stadion
ho projektu Moudré podnikání
Městská knihovna Prostějov
BRUSLENÍ PRO
úterý 18. listopadu od 9:30 hodin –
žen, který se uskutečnil v letech
Promítání filmu pro nevidomé
2012 až 2014. Denisa Švecová,
VEŘEJNOST
středa 19. listopadu od 17:00 hoHelena Volfová, Petra Přidalová
PÁTEK
21.11.
16.45-17.45
din – Počítání času
a Radana Geryková se rozhodly
myšlenky programu Moudrého
podnikání šířit prostřednictvím
regionálního klubu, který patří
mezi prvních sedm založených

Výtvarný obor však od roku
2008 využívá zrekonstruovaných učeben na ul. Vápenice
a Taneční obor spolu s Literárně dramatickým oborem se
v roce 2012 usídlil v nově opravených prostorách zámku na
Pernštýnském náměstí.
Činnost ZUŠ V. Ambrose v roce
2014 je rozmanitá. Na škole působí řada souborů: dechový orchestr, kytarový soubor, smyčcový
soubor, komorní orchestr, soubor
zobcových fléten, akordeonový
soubor a pěvecký sbor. Každoročně škola pořádá ve spolupráci
s Městským divadlem dva festivaly - Prostějovské dny hudby
a divadelní festival MEDart.
Vyjmenovat všechny úspěchy,
kterých za 125 let svého působení
škola dosáhla, není možné. A tak
připomeňme alespoň to nejzásadnější, čeho žáci dosáhli v loňském
školním roce. Je potěšující, že žáci
a studenti Hudebního oboru se
každoročně umísťují na předních
místech v celostátních kolech.
V interpretační soutěži Karla
Ditterse ve Vidnavě si kvartet
klarinetů odvezl Cenu za nejlepší interpretaci skladby a titul
Laureáta soutěže. Dechovému
orchestru pod vedením Rudolfa
Proseckého byla ku příležitosti
10. výročí vzniku tohoto tělesa
předána Cena za výchovu mládeže a reprezentaci města České
republiky i v zahraničí. Taneční
obor získal v Krajské postupové

úterý 18. listopadu

17:30 Železná srdce
20:00 Zmizení Eleanor
Rigbyové: ONA

středa 19. listopadu
18:00 Antonín Dvořák:
Rusalka

čtvrtek 20. listopadu
17:30 Hunger Games
– Síla vzdoru I.
americké akční sci-fi
20:00 Hunger Games
– Síla vzdoru I.

pátek 21. listopadu
17:30 Hunger Games
– Síla vzdoru I.
20:00 Jessabelle
americký horor

sobota 22. listopadu
17:30 Hunger Games
– Síla vzdoru I.
20:00 Jessabelle

neděle 23. listopadu

Foto: Internet
přehlídce dětských skupin scénického tance i v Krajské postupové
přehlídce tance mládeže a dospělých Ceny poroty a v Přehlídce
Taneční učitel roku 2013 nominaci na finálový večer. Žáci Literárně dramatického oboru dosáhli
nejvyšších ocenění v soutěžích
Dětská scéna a v Celostátním
kole soutěže literárně dramatických oborů v sólovém projevu
v Uherském Hradišti. Největšího
ocenění v loňském roce se dostalo
žákům a pedagogům Výtvarného
oboru ZUŠ, který si z Mezinárodní dětské výtvarné soutěže v Lidicích přivezl nejvyšší cenu pro školy udělené porotou - Cenu poroty
pro školu a několik Medailí.
A to už přece stojí za pořádnou
oslavu!

APOLLO 13

KINO METRO 70

17:30 Hunger Games
– Síla vzdoru I.
20:00 Get On Up – Příběh
Jamese Browna
americké filmové drama

pátek 21. listopadu

21:00 Basement Vibes
W / Sayko

sobota 22. listopadu

20:00 5 seconds to leave
& Unna & Deer Deer

KINOKLUB DUHA

sobota 22. listopadu

15:00 Krtek o vánocích
pásmo pohádek
17:30 Asterix a Obelix ve
službách jejího veličenstva
americký animovaný film
20:00 Need for Speed
americký akční film

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
středa 19. listopadu

18:00 LiStOVáNí: Mé
dětství v socialismu

čtvrtek 20. listopadu

19:00 Maryša

pátek 21. listopadu

18:00 Písně Jiřího Bulise

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 18
18. DO 23
23. 11
11. 2014

TELEFON 582 344 130

V pondělí 17. listopadu je státní svátek a hvězdárna je uzavřená.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek a v pátek od 14:00
hodin. Na Slunci je pozorovatelná velmi zajímavá oblast, kde se
před dvěma týdny nacházela obří skupina skvrn. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: se koná ve čtvrtek a v pátek
od 18:30 hodin a ve středu od 17:30 hodin. Měsíc je v období
novu, takže večerní obloha nabízí především objekty vzdáleného
vesmíru. Vstupné 20 Kč.
· Pohádková středa - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin: Brněnská měsíční pohádka. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Klub Moudrého podnikání žen v Prostějově Oznámení o vypnutí elektrické energie

Domovní
správa, s.r.o,

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...
Jindřiška Všetičková 1927
Prostějov
Marie Snášelová 1927 Kostelec n/H
Antonín Šram 1935 Olomouc
Miroslav Kopečný 1949 Prostějov
Jaroslava Kratochvílová 1920
Prostějov
Markéta Perdochová 1980
Žárovice
Josef Gregor 1942 Mostkovice
Vladimír Hanák 1952Držovice
Stanislav Kořínek 1948
Prostějov
Jaroslav Langer 1924
Ondratice

Marie Šomanová 1928
Vrahovice
Radomír Svoboda 1953Prostějov
Jan Růžička 1944
Prostějov
Karel Klíč 1943
Ptení
Marie Jenischová 1933 Smržice
Jaromír Václavíček 1941
Prostějov
Jaroslava Vláčelová 1950
Čechy pod Kosířem
Irena Kunčíková 1938 Prostějov
Vojtěch Mucha 1935 Prostějov
Ludmila Trnavská 1935 Vyškov
Mgr. Dagmar Gottwaldová 1946
Nemojany

Rozloučíme se...
Úterý 18. listopadu 2014
P. Blasius Müller 1929 Vranovice 14.00 kostel Vřesovice
Středa 19. listopadu 2014
Sylva Hlaviznová 1925 Čelčice 14.00 Dům smutku Čelčice
Pátek 21. listopadu 2014
Květoslava Menšíková 1933 Čechovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Michal Šuťjak 1930 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 22. listopadu 2014
Jan Michalec 1970 Otaslavice 14.00 kostel Brodek u Pv

Nová aktivita. Aktivní ženy v Prostějově se vrhly na podnikání,
o kterém si hodlají i povídat a vyměňovat si tak zkušenosti.
Foto: archív Klubu Moudrého podnikání žen
klubů v republice. V České republice se vytváří síť klubů, které
fungují samostatně, ale zároveň
jsou celorepublikově propojeny.
„Kruhy jsou základní aktivitou
Klubu a konají se v pravidelných
intervalech, a to vždy první středu
v měsíci v Kavárně ve Špalíčku
v Prostějově. Moudře podnikající
nebo o podnikání přemýšlející
ženy jsou srdečně zvány,“ prozradila Denisa Švecová. „Věřím, že

na třetím prostějovském Kruhu,
který se uskuteční dne 3. prosince
2014 společně vytvoříme stejně
krásnou atmosféru, jaká byla
v říjnu i listopadu, kdy kruhové
setkání vedla autorka projektu
Lenka Papadakisová. Budeme se
na vás těšit,“ dodala.
Více informací hledejte na
internetových stránkách:
www.moudrepodnikanizen.cz/
klub-mpz/prostejov.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Držovice
Dne: 3. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Dr. Mičoly oboustranně od ul. Sebastiniho po č. 15
včetně, a po ul. J. Haška, ul. J.
Haška a ul. Sebastiniho celé,
ul. Olomoucká, Prodoma,
Aquina, Elektro Buriánek.
Obec: Lešany
Dne: 4. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
v zahrádkách č.669 a další odběratelé s číslem místa spotřeby 3100619172, 3100619186,
3102619191
Obec: Němčice
Dne: 4. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Němčice nad Hanou Novosady od č. 95 a 163
po konec obce sm. Výšovice,

ul. Hřbitovní, Hliník, ul. Tyršova pravá strana od Novosad
po uličku na náměstí. odběratelská trafostanice Němčice
skládka (č. 300718), odběratelská trafostanice Němčice ZD
(č. 300720)
Obec: Seč
Dne: 5. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá osada Seč včetně chat
a podnikatelských subjektů.
Obec: Dobromilice
Dne: 5. 12. 2014 od 7:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Dobromilice ZD (č. 300690)
Obec: Prostějov
Dne: 6. 12. 2014 (sobota) od
7:30 do 13:00 hod. Vypnutá oblast: ulice: Partyzánská 34, 3335. Šafaříkova 37-49, 44-46,
Havlíčkova 2-26a, Vápenice 25
-31, Olomoucká 6-34, 5- 43a,
Vojáčkovo. nám. 2- 5, včetně
všech podnikatelských subjektů
a institucí ve vypnuté oblasti.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Nezaměstnanost i v Prostějově mírně poklesla
O jedno volné pracovní místo se uchází jedenáct lidí

Prostějov/red - V říjnu se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti
minulému měsíci mírně snížil
o 1,6 procenta na 36 531 osob,
počet hlášených volných pracovních míst se naopak zvýšil
o 4 procenta na 2 916 a podíl
nezaměstnaných osob se snížil
o 0,1 procentního bodu na hodnotu 8,2 procenta. Vyplývá to ze
statistických čísel Úřadu práce
České republiky Olomouckého
kraje.
K 31. říjnu 2014 evidoval Úřad
práce ČR, krajská pobočka v Olomouci celkem 36 531 uchazečů
o zaměstnání. Podle očekávání
došlo k mírnému poklesu nezaměstnanosti o 602 osob oproti
předchozímu měsíci. Ve srovnání
se stejným obdobím loňského
roku je nynější počet nezaměstnaných nižší o 2 816 osob, to je o 7,2
procenta. Z celkového počtu bylo
34 858 klientů ve věku od 15 do

64 let. „V průběhu října bylo
v Olomouckém kraji nově zaevidováno 3 240 uchazečů o zaměstnání,
z toho 238 osob, které přišly do evidence úřadů práce z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet nově
registrovaných je výrazně nižší než
v předchozím měsíci. Nově se na
úřadech práce v kraji registrovalo
o 1 288 osob méně a tento počet
je zhruba stejný jako v roce 2013,“
uvádí Jaroslav Mikšaník z referátu
Trhu práce Úřadu práce ČR Olomouckého kraje.
Z evidence během října odešlo
celkem 3 842 uchazečů. Bylo to
o 1 082 osob méně než v předchozím měsíci, a o 652 osob více
než ve stejném měsíci minulého
roku. „V meziročním srovnání
počet uchazečů v Olomouckém
kraji klesl o 3 127 osob, tedy
o sedm procent. Meziroční pokles
nezaměstnanosti vykázaly všechny okresy. Největší absolutní

i relativní meziroční pokles nezaměstnanosti vykázal okres Šumperk, a to o 941 osob. Naopak
v okrese Přerov klesla nezaměstnanost pouze o 143 osob klientů.
Co se týká přímo Prostějova, tady
zdejší Úřad práce vykazoval na
konci října celkem 5 226 klientů,
což je ve srovnání s předchozím
měsícem o osmašedesát osob
méně. Volných míst je v Prostějově hlášeno 471, takže na jedno takové místo připadá 11,1 uchazečů
o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných lidí činí v Prostějově 6,5 procenta, což je absolutně nejméně
v celém Olomouckém kraji,“ sdělil Jaroslav Mikšaník.
Struktura volných míst se v Olomouckém kraji příliš nezměnila.
Největší podíl připadal na nabídky
zaměstnání pro kvalifikované dělnické strojírenské profese, například pro soustružníky, zámečníky,
svářeče a nástrojaře, mechaniky
a opraváře strojů. Nadále je stále

Zdroj: Úřad práce
vysoká poptávka zaměstnavatelů
po řidičích nákladních automobilů, zejména do kamionové dopravy. „Stabilně vysoký zájem je
i o pracovníky ochrany a ostrahy
a o zaměstnance z oblasti služeb
- prodavače, číšníky a servírky,
kuchaře. Zájemcům s vyšším
vzděláním jsou k dispozici zejmé-

na místa techniků v různých průmyslových oborech. Dále se ve
větší míře objevily i nabídky práce
pro obchodní zástupce a pracovníky z oblasti finančnictví, pojišťovnictví a prodeje realit,“ dodává na
závěr Jaroslav Mikšaník z referátu
Trhu práce Úřadu práce ČR Olomouckého kraje.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, úterý 18. listopadu 2014
Exkluzivní interview s hudebním skladatelem a frontmanem kapely Tři sestry

16

LOU FANÁNEK HAGEN DOPORUČUJE: „PES NA ČESNEKU JE LAHŮDKA!“
Populární kapela zahájila v Prostějově své turné vydařeným večerem, u něhož sekundoval i Visací zámek

Prostějov - Populární česká hudební kapela Tři sestry na
prostějovské příznivce nezanevřela ani letos a v doprovodu hudebních parťáků z kapely Visací zámek dorazila
s plným nákladem svých notoricky známých songů,
k nimž přidala i několik novinek. Že si frontman kapely Tři
sestry Lou Fanánek Hagen celý koncert náležitě užíval,
bylo znát i na pohodové atmosféře, v níž se odehrával
rozhovor, který vám nyní exkluzivně přinášíme. O čem
se mluvilo, tedy pokud se místností neotřásal nezaměnitelný Fanánkův smích? O prostějovských fanoušcích,
o plánovaných oslavách třicátého výročí kapely Tři sestry
i o novém CD. Pokud se počítáte mezi příznivce kapely Tři
sestry a nevíte si rady s dárkem pod vánoční stromeček,
máme pro vás tip od samotného Lou Fanánka Hagena.
Ten spolu se svými hudebnickými kolegy vydal originální
kuchařskou knihu plnou vypečených receptů a historek
o jídle či pití. A tak i na tuto knižní novinku přišla v interview pro Večerník řeč. Takže dlouho neotálejte a pusťte se
s chutí do čtení...
Petra Hežová
V Prostějově odstartovalo
vaše nejnovější turné s názvem Old PunX Tour 2014. Jak se
vám u nás hrálo?
„Úplně krásně, nikde jsme neudělali
chyby, teda... Tak jako udělali, ale
úplně drobné, ne takové, aby nás
to nějak vykolejilo. (smích) Vlastně
jsme to ve většině ani nepoznali...
(úsměv) A zdálo se, že i lidé byli
spokojení, což je hlavní. Vypadalo
to, že se v závěru líbil i improvizovaný Traktor, kdy se obě dvě kapely
prolnuly, což bylo vlastně takové
hezké vyvrcholení celého hudebního
večera. Mně se to líbilo. (hurónský
smích)“
Proč jste se rozhodli zahájit
své turné právě v Prostějově?
„Tak tady to bývá většinou dobrý,
lidi jsou tu super.. Ale je pravda, že
většinou máme opačné pořadí koncertů a v Prostějově jsme vždycky
až na konci turné. Takže tentokrát
jste tu měli úplně čerstvý kluky.
(úsměv)“
INZERCE

Proč jste si jako hudební parťáky na koncertní turné vybrali právě Visací zámek?
„Spolupráci střídáme většinou s několika kapelama, které máme rádi
a Visací zámek je jednoznačně jednou z nich. Je to vlastně naše druhé
společné turné, jedno jsme absolvovali s kapelou Divokej Bill, pak
s Rybičkama, s kapelou Wohnout
a tuším, že ještě dvě s kapelou Horkýže
slíže. To jsou všechno hudební party,
se kterými budeme spolupracovat, jak
jen to půjde, protože s nimi hrajeme
rádi. A myslím, že i lidi, naši fanoušci,
jsou s těmito kombinacemi spokojení,
jinak by asi nepřišli.(úsměv)“
Na koncert které kapely
byste vyrazil vy osobně?
„Já bych asi nikam nevyrazil, jsem
rád, že nikam nemusím. (smích)
Když už nehrajeme sami, tak mám
vlastně koncert své oblíbené skupiny
s sebou a za jednu cenu. (úsměv) Ale
když už bych musel, asi bych zašel
na koncert některé kapely, se kterou
hrajeme, protože jsou opravdu dobří.
Na zahraniční skupiny ani ne, proto-

že vždycky uvažuji nad tím, jestli
se s nimi můžu seznámit, trochu se
poznat, pak ani ve finále nejde moc
o to, co kdo hraje...“
Vaše seskupení je jedním
z mála, které ve svých textech udrželo češtinu. Neplánujete
využít angličtinu, podobně jako je
tomu v jiných kapelách?
„Na angličtinu jsme nepřešli a ani
to neplánujeme. Zatím máme pořád
české songy, které se nám osvědčily.
Oni tomu lidi i víc rozumí, když je to
v češtině, hlavně tady v Česku.“

„To ne. (smích) Dá se z toho samozřejmě vařit i pro děti. Jsou tam
nějaké polívčičky, co kdo vařil jako
tatínek.“
Proč jste se vrhli právě
vě na kuchařku?
„Nějaká taková tady prostě chyběla.
ýr magor‘
Náš kapelník a basák ‚inženýr
rád vaří, a tak jsme si říkali, že by se
to mělo sepsat, protože jsmee přišli na
ept máme
to, že nějaký ten vlastní recept
storkama
všichni. Okořenili jsme to historkama
ze života a z vaření, jedení a pití a...
máme kuchařku. (úsměv)“

„Koncerty v Prostějově bývají
většinou dobrý, lidi jsou tady
prostě super! Doufám, že se tu
zase brzy uvidíme a hlavně uslyšíme!“
Stále populární Lou Fanánek Hagen
o právě skončeném vystoupení v „Kasku“
Prozraďte fanouškům něco
o vaší horké novince, první
(pivní) kuchařské knize...
„Právě den před naším koncertem
v Prostějově proběhl křest naší
první pivní kuchařky. Kmotrovských rolí se ujala modelka Agáta
Prachařová a hudebník Petr Pečený. Je to částečně pivní kuchařka,
protože jsou tam recepty hodně
k pivu a samotné ty recepty jsou
většinou spojené s historkama, kde
hrál nějakou roli alkohol nebo je
alkohol přímo jednou z ingrediencí
toho jídla, nebo se k tomu prostě
hodí. Nejde prostě jen o to jídlo,
ale je to proložené i historkama
a tak. Takže jde vlastně spíš o takový večírkový bedekr...“
Takže kuchařka převážně
pro silné nátury?

V jejím názvu zdůrazňujeazňujete, že jde o kuchařku
u první.
Můžeme tedy očekávat nějaké
knižní kulinářské pokračování?
„Kdy bude druhá uvidíme, jestli vůbec, třebas za pět let, deset... kdo ví.“
Nabídněte našim čtenářům
malou ochutnávku, co si podle
vaší kuchařky budeme moci uvařit?
„Jednoznačně spoustu dobrůtek.
Něco dobrého na grilu, nějaké vzpomínkové recepty z dětství a většinou
nějaké pikantnosti. Ode mě například
recept na psa. K tomu se vztahuje historka o mém pejskovi, kterého jsem
měl v osmnácti letech. Proto jsem na
památku do kuchařky nechal zařadit
recept dle psa na česneku, který ale
může samozřejmě být nahrazený jehněčím nebo králíkem. Prostě takový
univerzální česnekový recept. Ale

hlavní je k tomu ta historka o oslavě
osm
mých osmnáctých
narozenin...“
A co Tři sestry a nějaké to
nové CD?
„Nové céd
cédéčko by mohlo být příští
rok. Ostatn
Ostatně mělo by, protože na příští rok př
připadá třicáté výročí našeho
soubo takže kromě oslav busouboru,
dem určitě i něco vydávat. Je
deme
m
možné,
že půjde o nějakou
k
kratší
kompilaci, nehodl
láme
totiž dělat nějaké to
d
dlouhohrající
trojcédéčko
č řadovou desku. Spíš asi
či
ta osm až deset oblíbených
tak
př
předělávek,
prostě jen tak
pro radost.“
Když už mluvíme o jubileu vaší kapely, na co
jste zza dobu existence kapely
nejví
nejvíc pyšný?
„To jje jasný, že jsme to všechno ppřežili...(smích)“
Co byste vzkázal čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a vašim
SKÉ
fano
fanouškům?
„Ať jsou i nadále našimi fanoušk a ať se jim daří. Já bych
noušky
ab to tak pořád fungovalo,
rád, aby
aby tad
tady pořád byli tak skvělí fanoušci a my taky, prostě tak vůbec.
Já bych to neměnil. Doufám, že
se zase v Prostějově brzy uvidíme
Foto: www.trisestry.cz a hlavně uslyšíme!“
u

kdo je

lou fanánek hagen
Vlastním jménem František Moravec se narodil 18.
června 1966 v Praze. Vystudoval
y
gymnázium, stavební
gy
fakultu ČVUT a mezioborově studoval žurnalistiku na
Karlově univerzitě. Může se pochlubit inženýrským titulem. Od roku 1985 je zpěvákem a frontmanem skupiny
Tři sestry,
y ppo revoluci začal skládat ppísničkyy ppro Těžkejj
Pokondr, Lucii Bílou, Maxim Turbulenc a písničky pro seriál Šmoulové. V roce 2003 se
podílel na složení libreta pro muzikál Kleopatra, spolupracoval i na muzikálech Princezna Zmrzlina a Kat Mydlář. Přezdívku získal po nástupu do Tří sester, podle idolů Niny
Hagen a Lou Reeda. Pravou nohu mu v roce 1986 v pražském Veleslavíně amputoval
vlak, od té doby nosí protézu. Knižně publikoval vlastní životopis s názvem „Tak to bylo,
tak to je..“. V roce 2009 byl uveden do beatové síně slávy v kategorii osobnost. Je podruhé
ženatý, má čtyři syny a dceru.
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„AGELKY“ BOJOVALY

Tým Prostějova neprodal
v ruské Kazani kůži lacino,
set ale bohužel nezískal..
čtěte
na straně

30 a 31

rozhovor
„NA PROSTĚJOV NEZAPOMENU“

Exkluzivní interview
s „utajeným“ rodákem
Petrem Pohlem
čtěte
na straně

volejbal

„SOLI“ HRAJE I FOTBAL

32
ČTVRTEK 20. 11.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 9. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 22. 11.

18:30

2. LIGA, SK. JIŽNÍ MORAVA – 9. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
SK KUŘIM
Tělocvična ve Studentské ulici v Prostějově

Jestřábi ulovili Halásze
K dvojici
Kocián
Šimboch ólman
přichází g
Pardubic
Prostějov/jim
P
těj /ji - C
Celkem
lk
čtyři
čt ři
gólmany mají nyní k dispozici
trenéři prostějovského hokejového „áčka“. K dvojici Juraj Šimboch - Ondřej Kocián,
která se podělila o úvodních
třiadvacet utkání prvoligových Jestřábů a do Valašského
Meziříčí zapůjčenému Lukáši
Vydrželovi se totiž nově přidal
Tomáš Halász. Tedy v minulých dvou sezonách gólman
tehdy ještě prvoligové Olomouce, jenž v létě posílil Pardubice. A právě Východočeši
souhlasili s jeho střídavými
starty na Hané.
„Prozatím přichází na měsíc,
měsíc a půl, pak se to bude
řešit dál. Ondra je momentálně nemocný, takže máme
jen jednoho gólmana a zvolili
jsme tuto variantu,“ odtajnil
prostějovský kouč Petr Zachar.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Ko-

Foto: internet

šic naskočil v tomto ročníku
do čtyř extraligových zápas po nichž činí jeho průsů,
měr 3,33 branky na zápas
a úspěšnost necelých osmaosmdesát procent. Mimo
t si dvakrát zachytal i v Lito
ze mistrů, s níž se rozloučil
prům
průměrem
dvě a půl branky na
zápa a úspěšností dvaadevadezápas
át a půl procenta. Jinak kryje
sát
záda svému kolegovi Robertu
Kristanovi, jenž současně plní
roli jedničky u slovinské reprezentace. „Očekáváme od něj
zkvalitnění konkurence v brankovišti. Dostal pět gólů v přesilovce a dva v situaci, kdy jsme
tam byli ve třech, takže ho těžko
hodnotit,“ nechtěl dělat Zachar
po premiéře a prohře 3:7 žádné
ukvapené závěry.
Halász totiž chytat umí a dokáže být oporou, což prokázal jak
v Olomouci, tak již dříve v Košicích. Třeba v sezoně 2010/2011
měl ve slovenské extralize při
třinácti startech průměr pod gól
a půl na zápas a úspěšnost nad
čtyřiadevadesát procent, k čemuž se výrazně přiblížil i loni
při cesty „Mory“ do extraligy.
Více hokejového zpravodajství
hledejte tradičně na stranách
26 a 27.

Mostkovice, Prostějov/son Volejbal není zdaleka jediným
sportem, který dlouholetá kapitánka extraligového „A“-týmu žen VK AGEL Prostějov
Solange Soares ovládá. Vysoko
na žebříčku její oblíbenosti figuruje také fotbal, a to nejen ve
formě pasivního sledování. Brazilka se slovenským pasem si
na zeleném pažitu i velice ráda
zahraje, což v minulých týdnech ukázala během podzimní
části okresního přeboru žen
OFS Blansko. V dresu TJ Sokol
Mostkovice nastoupila hned do
tří mistrovských zápasů!
dočtete se na straně 21

Posila. Dlouholetá hráčka volejbalistek VK Agel Prostějov Solange Soares prohání své soupeřky i na fotbalovém trávníku.
Foto: Jiří Možný

Fotbalové trávníky na čtyři měsíce osiřely
Prostějovsko/jim - Víkendovými předehrávkami okresních,
krajských i vyšších soutěží
se uzavřel fotbalový podzim
2014. A pohled na tabulky
přináší fanouškům regionálních týmů v mnoha případech
spoustu radosti, v jiných zase
vlnu očekávání, jak se vše
bude vyvíjet dál či jestli dojde
ke zlepšení...
Nejvýše postaveným celkem je
1.SK Prostějov, který se v konkurenci dalších patnácti soupeřů rval po celou dobu o čelní
příčky Moravskoslezské fotbalové ligy. Výsledkem je přezimování na třetí pozici jen jeden
bod za druhou rezervou Slo-

vácka. Další čtyři body k dobru
má „B“-tým Sigmy Olomouc.
V divizi se zatím Určicím tolik
nedaří a loňská kometa se ve své
druhé sezoně ve čtvrté nejvyšší
domácí soutěži rve hlavně o záchranu. Díky zlepšenému závěru se posunuli na předposlední
pozici a ani jejich ztráta na další
trojici není příliš veliká.
Také v krajském přeboru se regionální trojice pohybuje v dolních
patrech. Od druhé poloviny podzimu na tom byly nejlépe Kralice,
jež se ovšem nakonec propadly až
na devátou příčku, závěr kalendářního roku nevyšel ani Konici,
která aktuálně disponuje pouze
dvoubodovým náskokem na po-

slední Chválkovice. A stejně bodů
jako ona má i nováček z Klenovic, jenž se dlouho aklimatizoval,
poslední kola mu ale vyšla na jedničku s hvězdičkou.
To v I.A třídě Olomouckého KFS
mohou být Lipová, Čechovice
i Mostkovice v klidu, nikomu nehrozí záchranářské starosti a rozdají si to o třetí místo. Naopak
velice rozprostřeny jsou okresní
celky v I.B třídě. Plumlovu zatím
patří „A“ skupina a je na nejlepší
cestě o patro výš, nečekaně vzhůru se vyšvihla rovněž Otinoves
a dvěma přestřelkami se z poslední pozice až na sedmé místo posunul Kostelec. Naopak Pivín i Vrchoslavice zatím strádají a uza-

vírají tabulku. V „B“ skupině se
nejlépe vede nováčkům Protivanovu a Jesenci, kteří se nakonec
téměř seřadili za sebou. Kdyby se
Protivanovu zadařilo ještě o trochu lépe a nepoztrácel body v listopadových kolech, mohl dokonce přezimovat první. Se starostmi
se naopak potýká Hvozd, jenž je
zatím až předposlední.
A velice vyrovnaná je situace
i v Přeboru OFS Prostějov. Vrahovice totiž zcela na závěr prohrály
v penaltovém roszřelu s Hanou
Prostějov a zpět na první místo se
tak vrátily Nezamyslice, jež na jaře
spadly z I.B třídy. Haná se tímto
dostala do závěsu, naopak síly
trochu docházely Hornímu Štěpá-

novu. A nuda to nebude ani dole,
kde se poperou hlavně Držovice,
Kralice „B“, Přemyslovice, Smržice a Olšany. Ve III. třídě se souboj
o právo na postup zredukoval na
duel Němčic s Vícovem, dole jsou
jen v pár bodech Bedihošť, Mostkovice „B“ a Pivín „B“. A nejnižší
okresní soutěž mužů nabízí očekávaný souboj Brodku u Konice
s Plumlovem „B“, do něhož se
připojil i znovu sestavený Kostelec
na Hané „B“.
Nyní nastal čas pro dlouhou
zimní přestávku, okresní a nižší krajské soutěže se totiž rozjedou až o prvním dubnovém
víkendu, krajský přebor, divize
a MSFL o dva týdny dříve.

Raftaři opanovali světový šampionát v Brazílii!

Prostějov/jim - S pěti zlatými, osmi stříbrnými a čtyřmi bronzovými medailemi se nedávno vrátili z mistrovství světa
v Brazílii prostějovští raftaři. Posádky
Tomi-Remont Teamu se tak nenechali zaskočit exotickými podmínkami
a v Jižní Americe se vedle svých soupeřů dokázali vyrovnat rovněž s tratí pod
vodopády Iguacu či veletokem Paraná
pod největší vodní elektrárnou na světě.
„Byli jsme po Brazílii druhým nejúspěšnějším státem ze třiceti, které se toho zúčastnily. To je velký úspěch. Domácí mají
vždy obrovskou výhodu, my jsme neměli
možnost jezdit tam trénovat, jsme rádi, že
jsme tam byli vůbec na závody,“ usmíval
se krátce po návratu z velké dálky šéf prostějovských raftařů Zbyněk Netopil.

Kouzelné prostředí. Při světovém šampionátu zavítali prostějovští raftaři mimo jiné i pod vodopády Iguacu ležící na stejnojmenné řece.
Foto: Ondřej Pinkava

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, úterý 18. listopadu 2014

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

sondovat, 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.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
již stošestaosmdesátém po-

Správná odpověď z č. 45: na snímku byl dům z ulice Wolkerova č.p. 24. Vylosovanou výherkyní, která získává POUKAZ
V HODNOTĚ 400 Kč od prodejny ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY z Plumlovské ulice v Prostějově, se stala Jana
WALTEROVÁ, Vícov 163.
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 a to DO
ČTVRTKU 20. LISTOPADU, 12.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme v PONDĚLÍ 24. LISTOPADU.
Dnes můžete premiérově zápolit o POUKAZ na kosmetické služby V HODNOTĚ 400 Kč, který věnovalo STUDIO
HARMONIE v Prostějově.

SOUTĚŽTE O NÁKUP NA WEBU
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
INTERNETOVÝ PRODEJ KOJENECKÝCH
POTŘEB PAPÁNÍČKO.CZ NABÍZÍ VŠE PRO VAŠE ...........

Kdo je na fotografii? Poznáte?

Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...

TIP
k obrazovce

ČESKÉ
STOLETÍ
FILM ČR (2013)

NEDĚLE 23. 11. 2014

20:00 HODIN

AKTA, ATLET, ATOM, BÁBA, BLATA, BRIČKA, BYZNYS, DEKA,
DOBY, DRÁHA, DŽEM, ECHOLAT, ÉTER, HRON, CHOLE,
KNAK, MAST, NEONY, OBĚH, OBOR, OCASY, ODĚR, ORAT,
ORLI, RATAN, SETÍ, SHÍH, SNÍH, TĚLO, TRNY, TVRZKA

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to znovu až do ČTVRTKU 20. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„POCTIVÝCH VÍN“. Vylosovaným výhercem se stal Pavel
BOHÁČ, Husova 84, Prostějov, který se tak může těšit na
POUKÁZKU PRO KONZUMACI SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč. Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo
v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kdo mají nedávno narozenou ratolest...
Partnerem dnešního kola je totiž internetová prodejna kojeneckých potřeb z Klenovic na Hané. Vyhrát můžete POUKÁZKU NA NÁKUP SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde tentokrát opět v PONDĚLÍ
24. LISTOPADU 2014.
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Režie: R. Sedláček
Hrají: M. Daniel, T. Hofová,
D. Matásek, F. Němec, P. Vacek, M. Táborský, M. Pavlata
Premiérový díl unikátní filmové
série, která rozkrývá tabu klíčových událostí našich moderních
dějin. Bod obratu: Charta 77.
A nelehká cesta jejího zrodu. Někoho zavřeli? Ne, ale zavřou! Ta
slova charakterizují atmosféru
doby. Ale cosi v ní, zatím nejistě,
nazrává. Odehrává se schůzka,
zvláštním způsobem důležitá
pro celý další vývoj českého disentu. Na jedné straně dramatik
a spisovatel Václav Havel, na
druhé Ivan Martin Jirous, zvaný
Magor, vedoucí hudební skupiny The Plastic People Of the
Universe.. Tak trochu setkání
dvou světů, stojících na jedné
straně barikády. Těžké setkání,

kračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jaromíra Nohavicu. Velkou
osobnost tuzemské hudební scény a ostravského patriota, který
nedávno zcela beznadějně vyprodal Společenský dům v Prostějově, poznala takřka rekordní
skupina našich čtenářů...
Ze 774 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí, se
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Zdeněk ŠÍDLO,
J. Zrzavého 12, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Poukaz si lze vyzvednout
v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili
jednoho z nových členů prostějovského zastupitelstva, který
se hned na ustavujícím zasedání
zapsal do historie svým nespolečenským oděvem...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stosedmaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
20. LISTOPADU 2014, 12.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
24. LISTOPADU 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE POUKAZ NA VEČEŘI

Také třetí listopadové vydání vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší řadu
zápolení o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme neopomněli na bádání s čísly, přičemž díky našemu partnerovi
tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populárního klání, které si již dávno získala
své věrné a početné přívržence, nyní můžete opětovně usilovat
o poukaz na něco dobrého.
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného
ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii,
kterou je již podruhé v krátkém sledu POUKÁZKAPRO KONZUMACI SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč od
RESTURACE JADRAN. Tradiční a oblíbený podnik najdete
v Hradební ulici v Prostějově.
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět tradičně DO
ČTVRTKU 20. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 5 - 3 - 5 - 4, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stočtyřiasedmdesátým
výhercem v řadě stala Ludmila ESTERKOVÁ, B. Šmerala 23,
Prostějov. Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout FINANČNÍ HOTOVOST V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, kterou věnovala firma M&M STŘECHY-STAVBY.
Právě ta byla partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce, který si může zajít třebas na dobrou
večeři, zveřejníme opět v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 24. LISTOPADU 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

které cosi odhaluje a zároveň
klade otázky. Jak vlastně dál. Co
jsi proti nim od srpna udělal, ptá
se Magor Havla. A cosi zasévá.
To bylo v březnu a v září přituhuje, probíhá známý a ostudný
proces s Plastiky. Odsuzující rozsudek, který vyvolává mnohem
více zájmu, než se čekalo, jako
by se lidé budili. A vyvolává ještě víc – jasnou potřebu konkrétního, jedinečného činu. Václav
Havel, Pavel Kohout a další disidenti se stávají motorem úvah,
které vrcholí v myšlence velké
petice všech petic...

VÍCE NEJEN O TOMTO POZORUHODNÉM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Správné řešení z čísla 45: AŤ JE TEPLO NEBO ZIMA V PONOŽKÁCH OD MARUŠKY JE VŽDY PRIMA. Vylosovanou výherkyní je Andrea GOTTWALDOVÁ, Újezd 5,
Prostějov. Poukaz v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 20. listopadu 2014,
12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 24. listopadu, získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč na služby od KOSMETIKY JARMILA.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

REALITY
Kvalitní
služby
od roku
1992
Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Moravská ul. Prodej bytu 1+1 v OV, plocha 38 m2, zv.
přízemí s lodžií.
Cena: Kč 585.000,-

Čelechovice na Hané, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD
4+kk s garáží. Obytná pl. 120 m2, zast. plocha 91 m2, zahrada 826
m2.
Cena: Kč 2.995.000,-

Hrubčice, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD 3+kk, kryté
parkování, terasa s koupacím jezírkem. Obytná pl. 120 m2, zast.
plocha 149 m2, zahrada 900 m2.
Cena: Kč 3.599.000,-

Mírov, okr. Šumperk. Prodej multifunkčního domu s možností
využití – sklad, výroba, prodejna, přestavba na penzion. Pozemek
957 m2.
Cena: Kč 2.495.000,BYTY – PRODEJ:

1+1, ul. V. Outraty
2+kk, Palečkova ul.
2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, sídl. Svobody
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+1, Pv, ul. Pod Kosířem
3+kk + terasa, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, U spořitelny
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

GARÁŽE – PRODEJ:

Kč 429.000,Kč 1. 149.000,Kč 1.850.000,Kč 849.000,Kč 949.000,Kč 990.000,Kč 2.575.000,Kč 1.995.000,Kč 3.095.000,-

Pv, Janáčkova ul.

Kč 209.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (2.000)
2+1, Biskupice
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
2+1, Kralice na Hané
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso (4.000)
2+kk, Pv, nám. Svat. ČechaKč 6.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1 + garáž, Pv, Brněnská ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
4+kk, Pv, Olomoucká ul. Kč 12.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, Knihařská ul – parkovací stání
Pv, Čechovice
Pv, ul. Šmerala (u rybníka)

Kč 500,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP
tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Koupím byt 1+1,2+1 v Prostějově. Firma Lankwitzer ČR s.r.o. přijme praTel.: 606 352 444
města. 777 602 873
covníka na pozici vedoucí skladu. Více
na info na tel.: 773 647 626
Koupíme RD do 1mil.Tel.: 774 101 818
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Centrum regenerace v Prostějově.
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov Pronajmu parkovací místo v gará- Ihned zapracujeme do různých poIng. Marie Vymazalová, 774 421 818 žovém dvoře, Svatoplukova ul. Tel.: zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
777 01 03 23
aktuálně NABÍZÍ:
STUDIO 365 hledá nové tváře
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč
pro modeling od 9-27 a 28-45l..
* RD Laškov
550.000 Kč Pronajmu byt 1+1 v Pv. Nájem 5 000 Kč
T.: 605 427 271,
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč + el., kauce 1 nájem. Tel.: 604 833 195
9-12h. www.studio365.eu
* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč Nabízím pronájem garáže v ul. Ru* RD po rek.Tovačov
2.500.000 Kč munská v Pv (u družby). Volná od Přijmu telefonistu/-tku na sjednávání
schůzek, 1 hod/180,- Tel.: 608 025 895
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč 15.11.2014. Tel.: 604 263 671
* Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Pronajmu byt 3+1 v Kostelci na Bezpečnostní a úklidová agentura přiHané. Tel.: 606 352 444
jme ihned do HPP invalidní důchodce
aktuálně NABÍZÍ:
na pracovní pozici vrátný, místo vý* BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč Koupím novostavbu RD v PV. Tel.: konu VPO Protivanov. Podmínkou je
čistý trestní rejstřík.Bližší informace
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč 774 421 818
na tel. čísle: 602 786 692
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
* RD 3(5)+kk, Horka n/M 2.100.000 Kč Pronajmu garáž na ul. Tylova (vedle
Firma Lankwitzer color s.r.o. hledá
* St.pozemek, Suchdol 460.000 Kč kotelny). Tel.: 602 532 316
zaměstnance s průkazem ZPS. Tel.:
* Pronájem bytu 1+1 5000 Kč +.ink.
* Pronájem obchodu 12.000 Kč+ink. Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoto- 773 647 626
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: vosti. 774 409 430
Hledám elektrikáře.774 989 007
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Koupíme byt 2+1 s balkonem, hoto* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
vost. Tel.: 774 421 818
Firma Hanakov spol. s r.o. přijme za* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
městnance na pozici Přípravář( -ka),
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice Pronajmu garáž na Močidýlkách. Cenař(-ka), pro oblast kovoobráVíce na: WWW.VNB-REALITY.CZ Tel.: 728 567 556
bění a kovovýroba. Práce je vhodná
pro OZZ, OZP. Náplň práce: Tvorba
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po re- a kalkulace cen v oblasti kovoobrápřímo od majitele. RK nevolat! Cenu konstrukci, 774 409 430
bění. Zpravování cenových nabídek.
respektuji. Tel.: 734 481 013
Plánování výroby. Komunikace se
Prodám nový RD 3+1 v Tovačově, zákazníkem. Požadujeme: SŠ/ VŠ
Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV kolaudace v roce 2011, celková plo- vzdělání technického směru, zkušea okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte. cha 305 m2, zastavěná obytná plocha nost v oblasti kovovýroby, AJ ale85 m2, garáž 24,5 m2, dílna 13 m2, spoň základní znalost, komunikační
T.: 605 011 310 i SMS
okrasná zahrada 182,5m2. CENA 2,4 schopnosti. Nabízíme: neformální seriózní organizaci, přátelský kolektiv,
Koupím RD v Plumlově, Kostelci, mil. Kč. Tel.: 602 703 356
Kralicích nebo okolo Prostějova - stěmezinárodní kontakty, odpovídající
Pronájem bytu 3+1, zděný, 1. pa- plat a benefity, příspěvek na stravohování z bytu. Tel: 732 755 910
tro, 90m2. Balkon, půda, sklep, za- vání, možnost dalšího vzdělávání
Pronájem bytů v Pv naproti divadla hrada. Leden 2015. Dohoda. Tel.: a osobního růstu. Životopisy zasílejte
ve dvorním traktu: garsonka, 2+kk, 605 712 240
na hanakov@hanakov.cz. Osob3+kk. Kontakt: 725 549 790
níkontakt pouze po tel. dohodě.
Pronajmu zrekonstruovaný 1+1 v Pv. Tel: 582 302 341
Koupím stavební pozemek v PV Tel.: 602 860 298
Bezpečnostní služba hledá zkušené
a okolí.Tel: 606 352 444
Pronajmu garáž na Brněnské ul. Cena lidi na pozici detektiv + certifikát.
Praxe výhodou. Tel.: 606 894 869
Koupím 1+1 nebo 2+1 v Prostějově na 800 Kč/měs. Tel.: 734 248 528
sídlišti u nemocnice. 732 388 718
Prodám byt 1+1 v Pv, po rek. RK nevo- Přijmeme pokrývače a stavebního
klempíře. Ihned. Tel.: 724 261 147
Pronajmeme garáže na Olomoucké ul. lat. Tel.: 776 181 075
Cena 1.000 Kč/měs. Tel.: 608 811 174
Pronajmu byt 4+kk, 130m2, dlouhodo- Nabízím přivýdělek pro švadlenu –
Pronajmu pěkný 1+1 v centru, 4.500 Kč bě. Ne RK! Tel.: 605 907 890
opravy oděvů. Tel.: 702 870 751
+ ink. T.:732 864 744
Pronájem bytu 2+1, 56m2, přízemí,
Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1.Tel.: v původním stavu, Pv, sídl. E. Bene774 101 818
še. Cena 5.500 Kč + ink. Volný ihned.
Tel.: 773 422 411
Pronájem bytu 1+1 v klidném prostředí
Pv, levné provozní náklady, možnost Prodám byt 4+1, cihla, 107m2,
parkování, internet. Tel.: 777 862 900
v centru Pv. T.: 724 100 136

1.250 tis.Kč
740 tis.Kč
400 tis.Kč + provize RK
320 tis.Kč + provize RK
4,5 mil.Kč + prov.
999 tis.Kč
2.390 tis.Kč
850 tis.Kč
550 tis.Kč
499 tis.Kč

BYTY:

FINANCE

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Plazmový generátor – likvidace para- Pracuji pro více věřitelů Volejte:
zitů, bakterií a virů s 100% účinností. 777 551 492
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
www.kroupovi.net
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
Opravy a úpravy oděvů
739 066 462
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraVedle knihkupectví u radnice
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
spodního prádla a zcelování
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
Tel.: 774 368 343
oproti zástavě nemovitosti. Bez prokaSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
zování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
775 439 282, 733 121 568
výkopové, terénní práce.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychStěhování bez pomoci zákazníka lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
pro více věřitelů.
Prostějov 604 389 367.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
Opravy střech, klempířské práce, mon- ještě dnes. Tel.: 603 218 330
táž hromosvodů opravy vazby a sádrokartony – provádíme včetně zateplení
budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Provádíme dokonalé strojové čištění
čal. sedacích souprav a koberců.
M. Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325
www.revay.cz

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 15 tis. Výplata při
podpisu smlouvy. Půjčíme skoro každému. Tel.: 607 275 496
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
PŮJČKA bez poplatků: 734601906

RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 145 m2 Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.
RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 156 m2, Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

4 tis.Kč/měs. + ink.
7,5 tis.Kč/měs. vč.ink.
6,5 tis.Kč/měs. + ink., k 1.1. 2015

2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
3+1 DR, cihla - Kojetín

SLUŽBY

Tel.: 582 330 058, 777 898 324, e-mail: avlk55@seznam.cz
Prodej řadových rodinných domů, Wichterlova ulice, Prostějov

PRONÁJMY:

1+1 Sídl.Svornosti
2+1 Drozdovice
2+1 Olomouc Nové sady

PRÁCI NABÍZÍ

D+V Investing s. r. o. Partyzánská 3, Prostìjov

SUPERNOVINKA:

1) 3+0 OV Spitznerova
2) 2+1 DR Česká
3) RD 2+1 Bílovice u Kostelce
4) Chata u Brněnské přehrady - dřev.
5) RD 4+kk novost., lux. - Bedihošť
6 RD 4+1 Konice
7) RD 3+kk Hrubčice - novostavba
8) Chata s pozemkem - Plumlov
9) RD Želeč - zahr. 1115 m2
10) Chalupa v obci Březsko
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520 tis.Kč
850 tis.Kč
1.299 tis.Kč
1.350 tis.Kč
980 tis.Kč

RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Kostelecká ul. - 2k rek.
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
330 tis.Kč + provize RK
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
479 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
800 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.2
1 mil.Kč + provize RK
RD 5+2 Dobromilice, 348 m
1.300 tis.Kč
RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
RD 1+1 Plumlov
1.300 tis.Kč + provize
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.490 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2
2.300 tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Prodej bytu 3+1 Západní ulice, Prostějov
Byt 108 m2
cena Kč 2,450.000,Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
Prodej mezonetového bytu 4+1 Krasická ulice, Prostějov.
Byt 153 m2, z toho 35 m2 terasa
cena Kč 3,600.000,Možnost dokoupení dvou kusů garážových stání, možnost
klientských změn.
Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV, možnost klientských změn.

Chaty a chalupy:

Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč

Pozemky:

Čechovice - 10.708 m2 (3 parcely),
sítě v dosahu
Pronájem zahrady - 100 m2, Krasice
Prostějov - Plumlovská = 2.2002 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m
Bělkovice, Lašťany - orná půda,27,2 ha
Hrubčice - orná půda - 25.2032m
Žešov - orná půda -262.977 m
Mostkovice - 649 m ,2s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m
Bělecký mlýn

1.500,- Kč/m2
2.400,- Kč/rok2
1.500,- Kč/m2
2.250,- Kč/m2
50,-Kč/m2
40 Kč/m
40 Kč/m2
799 tis.Kč
1.750 tis.Kč
180 tis. + provize

Komerční prostory:

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, 2sam.WC, internet - nájem 5 tis.Kč + en.
Kancel.prost. - centrum, 30 m , 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 122m2, 2 +
2,5 tis.Kč/měs.
,
7.400
+
14.700,- Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155
m
24 h,
11.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu
2
Obchodní prost. - Kostelecká - 260 m
6,5 tis.Kč + ener.
- Kostelecká - 40 m 28,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

Prodej: Určická - zděná
80 tis.Kč
Pronájmy - Plumlovská - plechová =
600,- Kč/měs., u Cílu
J.Kaštila - RD =
1 tis.Kč/měs.
Lidická - =
1 tis.Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

stějov
ucká 10, Pro
Olomo

Tel.: 608 96
0

042

UZÁVĚRKA

pro nabídku realitních kanceláří pro následující číslo je

ve čtvrtek 20. 11. 2014 do 12.00 HODIN

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

KOUPÍM

RŮZNÉ

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.

Levné látky od 40 Kč/m. Nám.
Spojenců 2, PV. Po-Pá, 9.00 - 15.30 hod.

Koupíme starožitný nábytek,
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
hotově. Tel.: 773 113 303
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VZPOMÍNÁME

Vánoce, silvestr v Jeseníkách ve St.
Městě. Nabízím ubytování, pronájem chaty až pro 22 osob. Tel.:
775 944 500

SEZNÁMENÍ
Hledám štíhlejší partnerku na stálý
vztah Pv a okolí. Muž 53 let, rozvedený, nekuřák se zázemím. Info
v redakci.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stří- Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
brné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kva- Prodám Opel Astra, F 1,7 TD. Tel.:
litní a hodnotné předměty, nejlépe 724 202 312
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

AUTO - MOTO

Dne 20. listopadu 2014
tomu budou 4 roky, co odešel
PhDr. Evžen MUCHA
a dne 22. listopadu 2014
by se dožil 73 let.
Moc nám schází. Prosím,
vzpomeňte s námi. Děkuje
Olga Muchová s rodinou.
Nezemřela – žije v srdcích těch,
co ji milovali a stále milují…

DARUJI

Koupím Haki lešení nebo trub- Daruji krásná chlupatá koťátka.
kové. Cena dle dohody. Tel.: Jedno černé a dvě černo mourovaté.
734 481 013
Tel.: 603 410 431
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.: Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
602 953 842
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Kamna Petry, vířivou pračku Romo,
ZD Moravan Domamyslice
svěrák York, el. vařič, dveře, WC,
Sad Mostkovice.
okna, ledničku. 608 539 783
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

PRODÁM

Dne 20. listopadu 2014
to bude již 20 let, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička
paní Věra ŠIMKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Karel, dcery Ivana
a Martina s rodinami.

Prodám německou kuchyň, sedačku,
palmu, dámské jízdní kolo za výhodné
ceny. Tel.: 732 420 154

Co osud vezme, nevrací,
ikdyž nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953
Prodej brambor konzumních á 7 Kč/kg,
krmných á 2 Kč/kg. Každou neděli
od 9:00 do 12:00 hod. Firma: Oldřich
Mlčoch, Lešany 36. Tel.: 721 308 323
Flauše, kordy, mikroplyše, podšívkoviny, šifon a mnoho jiných látek
od 40 Kč/m. Nám. Spojenců 2, PV.
Po-Pá 9:00 – 15:30.

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

Dne 19. listopadu 2014
vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava OHNOUTKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, dcera Irena
s rodinou a syn Stanislav.

Dne 20. listopadu 2014
uplyne 4. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Anna DOSEDĚLOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Jarmila,
Helena a Vladimíra s rodinami

20
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Prostějovští fotbalisté zakončili podzimní část MSFL vítězně na půdě Hlučína

Výsledkový servis msfl

„ESKÁČKU“ SE VYDAŘILY ZAČÁTKY OBOU POLOČASŮ

16. kolo: SFC Opava B - Sulko Zábřeh 1:3 (0:1), předehráno
22.10., Sigma Olomouc B - HFK Třebíč 4:1 (1:1), Branky: 3.
Plšek, 69. Plšek, 71. Texl, 80. Buchvaldek – 43. Malý, Diváci: 100
* 1.FC Slovácko B - SK Uničov 2:2 (0:2), Branky: 82. Haša, 89.
Melichárek – 12. Juřátek, 20. Vasiljev, Diváci: 65 * HFK Olomouc
- HS Kroměříž 0:1 (0:1), Branka: 11. Steiner, Diváci: 171 * Slavia
Orlová - Fastav Zlín B 5:0 (1:0), Branky: 44. Kaizar, 70. Skoupý,
72. Skoupý, 74. Kopel, 77. Urban, Diváci: 169 * Spartak Hulín SK Líšeň 3:0 (1:0), Branky: 31. Dvořáček, 55. Kopečný, 68. Šrom,
Diváci: 120 * MFK Vyškov - MSK Břeclav 4:0 (3:0), Branky: 7.
Jeřábek, 23. Čtvrtníček, 40. Urbančok, 87. Holub, Diváci: 421 *
FC Hlučín - 1.SK Prostějov 1:3 (1:1), Branky: 41. Hanus – 2.
a 50. Pančochář, 62. Krejčíř, Diváci: 188.

O uhájení třetí příčky se zasloužil dvougólový „náhradník“ Pančochář

FC Hlučín
1.SK Prostějov

BYLI JSME

1:3
(1:1)

U TOHO!

Branky: 42. Hanus - 3., 51. Pančochář, 62. Krejčíř
Rozhodčí: Batík – Streit, Mikeska. Žluté karty: Dostál, Žižka, Hanus - Krejčíř, Machálek. Diváci: 188.

průběžná tabulka PO 16. kole

Sestava FC Hlučín:
Hlaváč - Heinik, Mac, Malcharek - Mucha (82. Hudeczek),
Váňa, Foltýn, Dostál (78. Žižka), Limanovský (69. Badalyan)
- Hanus, Ondrušík. Trenér: Milan Valachovič
Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš – Krejčíř, P. Hloch, Zatloukal, Hirsch – Koudelka (49.
Machálek), Fládr, Zelenka (90. M. Hloch), Petržela (87. Šteigl),
Pančochář - Kroupa. Trenér: František Jura
Hlučín/tok - Bez šance na dobrý
výsledek a prolomení neúspěšné bilance byli domácí fotbalisté
Hlučína v závěrečném utkání
podzimní části třetiligové sezóny
2014/2015 proti Prostějovu. Kromě jediné gólové akce a tyče ve
druhém poločase je hosté k ničemu nepustili. Ti naopak efektivně
využili své šance, když o výsledku
rozhodl dvěma góly Pančochář.
„Eskáčko“ tak přezimuje na třetím místě MSFL s pětibodovou
ztrátou na vedoucí rezervu Sigmy
Olomouc. Na druhou příčku vyskočilo „béčko“ Slovácka.
Na prostějovské „marodce“ se před
zápasem ocitli z různých důvodů
Rus, Langer a Soušek, otazník visel
i nad startem Zatloukala, který si na
pátečním tréninku natáhl sval, takže
úplně vyloučená nebyla ani bratrská
stoperská dvojice Pavel Hloch - Marek Hloch. Nakonec ale bylo vše při
starém.
To naštěstí nebylo možné říci o herním projevu hostí a vstupu do utká-

ní. Už po dvou minutách totiž odcentroval z pravého křídla Koudelka
a před brankou našel neobvyklého
zakončovatele - Pančochář ovšem
zkušeně do protipohybu gólmana
Hlaváče otevřel skóre – 0:1. Prostějov posadil tento moment do sedla
a po celý zápas nebylo pochyb, kdo
drží v rukou otěže utkání. Hra plynula bez vyložených šancí, Kroupa po
uvolnění mířil nad břevno, stejně dopadl Fládrův přímý kop, Hirschovu
nepříliš důraznou střelu kryl Hlaváč.
Domácí se snažili využívat k útočnému snažení pravou stranu, kam
zabíhal rychlý Mucha, jeho centry
ale hostující obrana s přehledem odvracela. Výjimkou byla 42. minuta,
kdy se Krejčíř vydal příliš na soupeřovu polovinu a následně chyběl
právě proti Muchovi, jehož centr
na bližší tyč přetavil ve vyrovnávací
branku zkušený Hanus – 1:1. Vzápětí se po Pančochářově přiťuknutí
dostal do slibné šance Zelenka, domácí branka mu ale byla příliš nízká.
Po pěti minutách druhého poločasu

Pojistka. Prostějovský zadák Pavel Krejčíř (uprostřed ve výskoku) právě střílí Hlučínu třetí branku.
Foto: Tomáš Kaláb
našel při rychlém protiútoku Kroupa na levé straně Pančocháře, který
křížnou střelou vrátil Prostějovu
vedení - 1:2. Když o necelých deset minut později zužitkovali hosté
rohový kop, na který si příkladně
naskočil Krejčíř a hlavou zvýšil na
rozdíl dvou branek, bylo o výsledku
definitivně rozhodnuto - 1:3.
Domácí trenér Valachovič se sice
střídáními pokoušel posílit ofenzivu a s výsledkem ještě něco udělat,
jediným efektem ale byla nastřelená tyčka Muchy, který dostal
dobrou přihrávku do uličky, před
Burešem ale selhal. Zmiňovaný
Marek Hloch se dostal na trávník
až v samotném závěru při taktických střídáních, zaujal ale Zelenkovo místo v záloze.
V Hlučíně nastoupil úplně jiný
Prostějov než v předchozích utkáních, takový, jakého by si jeho
fanoušci představovali ve všech,
především domácích utkáních.
Věřme, že tento zodpovědný výkon
přenesou hráči i do jarních bojů.

Milan VALACHOVIČ - FC Hlučín:
„Nerozhodly ani tak vstupy do obou poločasů, jako zejména individuální chyby... Věděli jsme, že Prostějov hraje na jednoho útočníka,
Kroupa je silný při sklepávání míčů a dva hráči musí pod ním
zajišťovat. Už při prvním nákopu jsme ale udělali chybu. Poté jsme
se dostali do hry a utkání vyrovnali, v kabině jsem upozorňoval na
nutnost koncentrace při vstupu do druhého poločasu. Dostál ale ztratil
balón, čímž se hosté opět dostali do vedení, vzápětí jsme nepohlídali
standardní situaci. Místo kontaktního gólu jsme pak jen trefili tyč.
Všechny tři góly jsme Prostějovu darovali.“
František JURA - 1. SK Prostějov:
„Tentokrát musím mančaft pochválit, prokázal svůj charakter.
Měli jsme v posledních kolech krizi, kdy jsme ve čtyřech utkáních
nedokázali zvítězit, ale nyní to byl organizovaný a hlavně týmový
výkon. Mužstvo šlo jednoznačně za vítězstvím, což mě po těch
čtyřech katastrofických zápasech hodně potěšilo. Záměrem bylo
hrát od začátku aktivně, z bloku po získání míče vyrážet do rychlých
protiútoků. První poločas jsme odehráli velmi dobře, dopustili se
jediné taktické chyby před přestávkou a dostali od Hlučína typický
gól. Přitom jsme hráče upozorňovali na Hanuse, který si míč před
brankou vždy umí najít. Měli jsme trochu obavy, jestli jsme domácí
neposadili na koně, protože jinak nevěděli, jak se k nám dostat. Ve
druhém poločase šel ale tým jednoznačně za svým cílem.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Josef Pančochář: „Konečně jsme pochopili, jak máme hrát...“

Hlučín - O místo na levém okraji zálohy soupeřil
s Tomášem Langerem, který si zpočátku sezóny vybojoval místo v základní sestavě. Josef Pančochář (na
snímku) se dostával na trávník až v průběhu zápasu.
Langerovy zdravotní problémy a následná ztráta formy
však vrátily Pančocháře opět do hry a dnes dvěma góly
vymazal nulu na svém podzimním střeleckém kontě.

ných zápasech mi dal trenér ještě šanci, naštěstí se to vyplatilo
Dvěma góly jste si vy- (úsměv).“
Čím to, že vám to tentolepšil na poslední chvíli
krát tak šlo?
podzimní statistiku...
„Jsem rád, že to tam konečně „Změnili jsme trochu taktiku
spadlo, nejen mně, ale týmu jako a vrátili se k tomu, co jsme
takovému. Po těch nepovede- praktikovali dřív. Byli jsme víc

Tomáš Kaláb

zalezlí a tím pádem bylo víc sil
směrem dopředu, dostal jsem
se k zakončení a spadlo to tam.
Vlastně všechny šance, které
jsme si vypracovali, jsme proměnili.“
Dnešní Prostějov se
výrazně lišil od toho
z posledních čtyř kol...
„Trenér nám přes týden trochu
vyčistil hlavy a právem... Ukázali jsme si na videu, co konkrétně děláme špatně a snad
jsme konečně pochopili, jak
máme hrát. Až na jednu chybu v prvním poločase jsme to
svědomitě plnili. Výsledkem

a předvedenou hrou se nám to
bohatě vrátilo. Škoda, že jsme
tak nehráli v předchozích kolech,
i polovina ztracených bodů by
nám teď stačila na první místo.“
Rychlé góly byly asi
hodně důležité?
„Obrovsky nám pomohly
a zvedly výkon týmu. Máme
velký problém otáčet zápasy,
takže bylo důležité, že jsme byli
o gól vpředu. Měli jsme štěstí,
že soupeř nastřelil jen tyčku, jinak by byl závěr utkání dramatičtější. Máme teď aspoň na jaře
na co navázat a dnes to s klukama můžeme pořádně oslavit.“

Foto: Josef Popelka
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Kapitánka volejbalových
„Agelek“ Solange Soares
pomohla fotbalistkám
Mostkovic k pěkné 3. pozici

Prostějov/son - Svou soutěžní
premiéru zažila Solange
Soares v neděli 5. října doma
proti papírově silnějším Kohoutovicím a byla z toho
cenná remíza 0:0. Poté hrála
o dva týdny později opět na
vlastním hřišti s Ráječkem
a tentokrát se zrodilo těsné
vítězství 1:0, zatím naposledy pak nechyběla 26. října
u očekávané porážky v derby
s favorizovaným Kostelcem na Hané poměrem 0:4.
Soli
pokaždé
nastoupila
v základní sestavě a všem
přítomným ukazovala svou
vytříbenou techniku rodilé
Jihoameričanky.
„Fotbal jako Brazilka miluji sledovat i hrát. Delší dobu se navíc
přátelím s lidmi z mostkovického klubu, kde pomáhám shánět
sponzory a někdy si tam s holkama i zatrénuju. Letos v létě
mi trenér navrhl, jestli někdy
nechci naskočit i do mistráků,
tak jsem si nechala udělat
registračku. Pochopitelně však
tahle fotbalová záliba nesmí
kolidovat s volejbalem, který
má naprostou přednost. Když
ale mám volnou neděli a ženský
výběr Mostkovic zrovna utkání,
tak si ráda do balónu kopnu,“
říkala Solange ještě předtím,
než svůj první oficiální duel absolvovala.
Nyní je podzim u konce a mostkovický Sokol díky bilanci tří

vítězství, jedné remízy, čtyř
porážek a deseti získaných
bodů figuruje v pětičlenné tabulce blanenského přeboru na
třetí příčce. Což je na nováčka
soutěže velmi pěkné průběžné
umístění. „Pro mě osobně spojuje volejbal s fotbalem radost
ze sportování ve společném
kolektivu s dalšíma holkama.
Samozřejmě je však velký
rozdíl v kvalitě, když za VK
AGEL coby placené profesionálky prostě musíme neustále
odvádět to absolutně nejlepší,
a každý výsledek je hodně
důležitý. Ne že by nám v Mostkovicích bylo jedno, jak zápasy dopadnou, ale jde o zálibu
a nejsme tak pod žádným tlakem
nutnosti bezpodmínečně bodovat. Na téhle okresní úrovni
je fotbal hlavně o radosti ze
hry jako takové. Přitom nás
pochopitelně moc těší, když se
daří,“ popsala Soares své pocity.
Od aktivní pomoci ženskému
výběru TJ Sokol v mistrovských střetnutích ji neodradila
ani hrozba možného zranění,
které by jí případně zkomplikovalo volejbalovou sezónu.
„Dívčí fotbal není na rozdíl od
mužského zdaleka tak tvrdý,
navíc se snažím na sebe dávat
pozor. Volejbal mě živí a je mi
jasné, že si žádné zranění z fotbalového hřiště nemůžu dovolit.
Kdyby reálně hrozilo, tak bych
do takového rizika během své
vrcholové kariéry pod vysokou
sítí určitě nešla,“ ujistila Soli,
s níž tak Mostkovice mohou
počítat i pro jaro.

Tomáše
Machálka
do
FNL...
Tečku udělala módní přehlídka Okénko
Dnes z Opavy...
Prostějov/tok - Po vítězném návratu z Hlučína následovalo v prostorách SCM Za Místním nádražím
tradiční zakončení sezóny, při němž
trenér a generální manažer v jedné
osobě František Jura poděkoval
hráčům za podzimní výkony,
přestože se mužstvo nevyhnulo
obvyklým výkyvům. Následovala
netradiční módní přehlídka.
Impulsem k ní byla sázka
realizačního týmu s hráči, jestli se
podaří z posledních dvou utkání získat aspoň čtyři body. Už po zápase
v Břeclavi bylo jasné, že hráči tuto
sázku prohráli. Byli tedy nuceni
splnit svůj závazek a přijít oblečeni
do ženských šatů.
Jak to všechno dopadlo, zachytil
Večerník na unikátním snímku.
Módní kreace byly v některých
případech velmi přesvědčivé,
nejen podle Večerníku vyhrál
jednoznačně Jan Koudelka. Je
vidět, že tento platný záložník
v třetiligovém „velkém“ fotbale
a reprezentant ČR v malém fotbale
má vskutku univerzální talent...

„Sokolov byl k poražení,
bezbranková remíza je málo“

V plné kráse. Fotbalisté Prostějova zakončili letošní rok v ženském balení. Po většinu podzimu se ale
chovali jako správní chlapi...
Foto: Tomáš Kaláb

„Se Sokolovem, který patří k první pětici týmů
FNL, jsme sehráli typické remízové utkání.
Vzhledem k průběhu utkání musíme zase litovat dvou ztracených bodů, protože soupeř byl
určitě k poražení. Zvlášť ve druhém poločase
jsme měli víc ze hry, vyvinuli jsme obrovský
tlak.
Já měl vítězný gól na lopatě, ale zase jsem
špatně převzal balón. Je to můj přetrvávající
problém – první dotek míče. Kdybych si míš
dobře zpracoval, situaci bych myslím už vyřešil,
takhle byl u míče dřív soupeřův gólman.
Už v první půli jsem dvakrát zkoušel štěstí ze
střední vzdálenosti, střely ale neměly dostatečnou razanci. Snažil jsem se poctivě bránit a síly,
které jsem vynaložil při napadání rozehrávky,
trochu chyběly k zakončení. Zkrátka byl jsem
na sebe hodně naštvaný. Navíc jsem si při jedné
situaci trochu netakticky nabíhal do špatné pozice, přičemž mě Metelka, který se koncovku rozhodl řešit střelou,
trefil. Míč by jinak směřoval do brány a rezultovala by z toho minimálně nebezpečná situace pro sokolovského
brankáře. Toho jsem tedy úspěšně zastoupil a skoro to vypadalo, jako bych nechtěl, aby někdo jiný než já dal gól.
Zajímavostí utkání byl fakt, že tři naši hráči, Dvorník, Kuzmanovič a Metelka, oblékali v minulosti sokolovský
dres. Kdyby utkání dobře dopadlo, měli jsme od nich slíbené občerstvení. Při rozboru u videa nás samozřejmě
upozornili na nebezpečné hráče a především standardní situace.
Shodou okolností jsem spal ve stejném hotelu jako sokolovští fotbalisté, protože ´můj´ obvyklý Parkhotel měl
obsazeno. Vedoucí mužstva si mě po zápase dobíral, že jsem se s nimi asi domluvil a chytal jim střely vlastních
spoluhráčů.
Se silnými soupeři Olomoucí, Táborskem, teď Sokolovem, jsme vždy byli lepším týmem a měli jsme na to získat
tři body, což pochopitelně mrzí. Místo devíti jsme ale v domácím prostředí získali jen tři body. Proti dalšímu Baníku, tentokrát z Mostu, si musíme vynahradit to, co nám v těchto zápasech chybělo. Pokud poslední zápas podzimu
zvládneme a přezimujeme s dvaadvaceti body, měla by zimní příprava probíhat v dobré atmosféře.“

Sport

Krátce po zdolání polského soupeře stojí v cestě silná Nitra

Na Slovensko jedou boxeři v nejsilnější sestavě
Spoustu zápasových povinností a poměrně málo času na odpočinek mají v současné době prostějovští
boxeři. Předminulý víkend se v domácí sokolovně dočkali vysoké výhry nad polskými Gliwicemi a již tuto
sobotu se představí na půdě zatím neporažené Nitry.
Dlouhodobě nejlepší slovenský oddíl začal mezinárodní soutěž výhrou v Polsku a ve druhém kole měl
volno, v domácí soutěži navíc bez boje kontumačně
vyhrál nad Dubnicí. Mohl se tak plně věnovat přípravě
na souboj slovenského a českého mistra.
Prostějov/jim
„Dá se předpokládat, že proti nám
postaví to nejsilnější a představí se
jejich stabilní opory. To znamená
v šestapadesátce Viliam Tanko,
v šedesátce Michal Zátorský, dále
Zsolt Osadan, Tomáš Zold, Henrich Bagin, Matúš Strnisko, Sandro Dirnfeld a v supertěžké váze
Štefan Sliž,“ vyjmenoval trenér
BC DTJ Prostějov Petr Novotný
zvučnou soupisku protivníka.
Dobře si tak uvědomuje, že jeho
svěřence nečeká nic jednoduchého,
s poraženeckou náladou ovšem na
západní Slovensko zdaleka nejede.
„Stojí proti nám sice slovenské jedničky a reprezentanti, kteří získali
čtyři medaile na mistrovství Evropské unie, navíc boxujeme venku, uděláme ale vše pro to, aby se
neopakoval zápas v Praze, kde nás
zařízl rozhodčí,“ sdělil odhodlaně.
I proto vypravuje oddíl BC
DTJ Prostějov fanouškovský autobus. „Trochu jsme
posunuli odjezd, je v sobotu
22. listopadu již v devět hodin,
abychom už v jednu odpoledne
mohli udělat vážení, samotný
duel začne v sedmnáct hodin,“
představil program a poděko-

val za podporu a spolupráci
Olomouckému kraji, městu
Prostějov a dalším sponzorům.
Oba týmy se v tomto roce již dvakrát utkaly, vždy se ale jednalo jen
o přátelské střetnutí pro vyplnění
extraligového volna. A vždy se
z výhry radovali domácí borci. „Je
to velice očekávaný zápas, přijede
se na něj podívat hodně lidí. Pro
nás je to navíc poslední letošní
vystoupení, protože ve čtvrtém interligovém kole, které se uskuteční
v sobotu šestého prosince, máme
volno,“ upozornil.
Pro třetí kolo mezinárodní kolektivní soutěže už bude mít
k dispozici kompletní kádr, po
zranění z republikového šampionátu se totiž vrací Hamo
Aperjan, jehož naposledy nahradil Erik Teplý. „Zkusil si to,
je nadějný, ale soupeř byl zkušenostmi jinde. Neúčastnil se mistrovství republiky, tak jsme ho neměli možnost vidět na vlastní oči,
předtím ale prohrál 1:2 s Viktorem
Agateljanem, jenž patří ke špičce,
takže si myslím, že to byla dobrá
volba. Začal útoky z dálky, pak
mu ale došla kondice a už to nešlo,“ hodnotil výkon kmenového
boxera Třeboně.

Šoumen. Maďarská posila Ištván Bernáth (vlevo) naposledy pustila soupeře jen do druhého kola, nyní se mu postaví Štefan Sliž. Foto: Jiří Možný
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KAM PŘÍŠTĚ
3. kolo, sobota (22. listopadu): BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov,
Górny Slask Gliwice - BC Dubnica nad Váhom.
Nejvytíženější je v poslední době
Daniel Táborský, jemuž se nyní
za sebe naskládaly interligové,
extraligové, turnajové i galavečerové povinnosti. „Trochu mě to
mrzí, je už trochu přeboxovaný.
A pro psychiku je hodně náročné
jít z jednoho zápasu do druhého.
Není to ideální a o to větší pozor si
musí dát na zranění, nemá totiž čas
si oddechnout,“ utrousil Novotný.
Nabízí se tak nasazení někdejšího
člena prostějovských Jestřábů
Tomáše Ivachova, jenž bral na
mistrovství republiky bronz. „Je
to varianta, v tomto termínu by ale
měl absolvovat zápas se zhruba stejně zkušeným soupeřem. Potřebuje

těžké zápasy, ale je důležité, aby
přicházely postupně,“ neuvažuje
prostějovský kouč o dalším zásahu
do sestavy, nevyžádá-li si to situace.
Naopak Maďar Bernard Ištván se
v nadlimitní váze zápasy stále baví,
což dokázal i v Prostějově, kde si za
necelá dvě kola poradil s někdejším
členem DTJ. Nyní ho čeká atraktivní souboj se Štefanem Sližem.
„Už se u nás několikrát ukázal,
má velký úder. Ištván má ale svou
taktiku založenou na provokování
soupeře a očekávání, že ho strhne a udolá. Je to takový šoumen
s nezvyklým stylem na amatérský
box, toto se vidí spíše v profi ringu,“ těší se na velkou podívanou.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

...ještě

+

Radní slavnostně otevřeli bikrosovou dráhu
(pokračování ze strany 6)
Bikrosovou dráhu si ve středu přímo
na místě pochvaloval i šéf prostějovských cyklistů. „Děkuji městu,
zejména paní náměstkyni Hemerkové, která se o stavbu přičinila velkou
měrou, a Víťovi Horákovi, který tu
strávil spoustu odpolední a víkendů
při vlastním budování, kdy se podílel na výstavbě. Od nové BMX
dráhy očekáváme přísun nových
adeptů tohoto sportu z řad mládeže.
Ve všech městech, kde je tato dráha,
cyklisté hodně čerpají mládež. Závodní, silniční nebo dráhová cyklistika začíná v deseti jedenácti letech,
do té doby se děti nemají na kole
jak realizovat a rozeberou si je jiné
sporty. Zato bikros začíná již v nejmenších věkových skupinách a z dráhy BMX vzešla řada kvalitních dráhařů, mimo jiné závodník Dukly
Brno a výborný olympionik Pavel
Kelemen. U nás tuto tradici vybudovali hlavně sourozenci Horákovi, kteří se budou o mládež starat. Zřídíme
oddíl mládeže BMX při SKC Prostějov a bude se to postupně vyvíjet,“
uvedl Petr Šrámek, předseda oddílu
SKC TUFO Prostějov.
Jak se Večerník při slavnostním
otevření bikrosové dráhy ve středu
odpoledne ještě dozvěděl, o sportoviště tohoto druhu usilovali cyklisté
už před šesti lety. „Se sestrou Janou
jsme to začali vyřizovat kolem roku
2008, původně měla na prostoru
koupaliště stát velká bikrosová drá-

Dočkali se. Až dosud museli prostějovští bikrosaři jezdit do Vyškova
či Přerova, nyní dostali dráhu u velodromu.
Foto: Jiří Možný
ha, jenže to se nepodařilo. S prostory
mimo město je to komplikované,
na základě zkušeností z jiných
měst se tam moc nejezdí a vyžaduje to větší údržbu, tady jsme viděli
ideální spojení mezi skateparkem
a velodromem, aby tu vzniklo takové cyklistické centrum. Je tu zajímavý plácek,“ konstatoval Vít Horák, zapálený prostějovský cyklista
a bikrosař obzvláště. Večerníku se
vyjádřil i k technickým parametrům nově postavené dráhy. Hlavně
nás zajímalo, zda jí neuškodí voda a
mráz. „Drenáže nebyly v projekci,
vše by bylo mnohem dražší. Takže
je to uděláno tak, že rovinky jsou
oproti terénu vyvýšeny o deset cen-

timetrů, aby voda z dráhy stekla bokem, jen v zatáčkách se bude muset
udělat jáma a nasypat štěrk. Například nedávno v sobotu hodně pršelo,
ale v neděli dopoledne už byla dráha
relativně sjízdná. Žádná bikrosová
dráha, pokud to nebude asfalt, tak
nevydrží, aby byla při dešti sjízdná.
Nejvíce dostávají zabrat zatáčky,
v nichž při dešti vznikají rýhy, posledním trendem je tedy aspoň asfaltovat
zatáčky, což by bylo plus pro údržbu.
My jsme ale nechtěli hned prosazovat asfaltování. I když je to hutněné
válcem, tak to i tak sedne. Když se
to vyasfaltuje hned při stavbě, tak se
vše postupně propadá,“ okomentoval
možná rizika Vít Horák.

Základní škola ve Ptení USPĚLA V SOUTĚŽI
Česko sportuje a odměnou je návštěva olympioniků
Ptení, Prostějov/jim - Soutěžení
napříč školami spočívalo v plnění Olympijského víceboje, jenž
se skládal z celkem osmi disciplín zaměřených na ohebnost,
hbitost, silovou vytrvalost, rovnováhu, rychlost, běžeckou vytrvalost, výbušnost a sílu. Konkrétně tedy šlo o hluboký předklon,
T-běh, zkrácené sedy-lehy, postoj
čápa, sprint na šedesát metrů,
běh na pět set či tisíc metrů, skok
či trojskok snožmo z místa, hod
basketbalovým míčem. A Ptení
se umístilo mezi nejlepší trojicí
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v kraji, takže se stejně jako školy
v Rájci a Hrabové na Šumperku
dočká odměny.
„Vnímáme to jako něco mimořádného, nikdo z nás se s olympionikem jen tak nesetkává.
Jsme za to velice rádi, podílela
se na tom celá škola a vyžadovalo to ochotu ze strany vedení,
protože jsme si museli brát žáky
i z jiných předmětů,“ podělila se
s Večerníkem o novinku ptenská
tělocvikářka a garantka projektu
Markéta Kohoutová.
Český olympijský výbor vybral
celkem deset úspěšných sportovců,
s jejichž pomocí chce děti motivovat k pohybu. Hlavním cílem není

soutěžit o nejlepší výkony, ale
v průběhu běžných hodin tělesné
výchovy zapojit co nejvíce žáků
základních škol i nižšího stupně
gymnázií a zároveň děti motivovat
k tomu, aby sportovaly i ve svém
volném čase.
Osmadvacetiletý Tomáš Verner
přijede na Prostějovsko již krátce
po deváté hodině ranní, v deset by
měl začít zhruba hodinový program obsahující představení hostů, společnou rozcvičku, soutěžení
dětí s členem Olympijské hlídky,
besedu, autogramiádu a focení.
A Večerník vám následně přinese
reportáž s rozsáhlou fotogalerií
na www.vecernikpv.cz!

Raftaři opanovali světový šampionát v Brazílii
(dokončení ze strany 17)
První týden mistrovství světa v raftingu soutěžili junioři a juniorky,
ve druhém muži, ženy a Masters.
Všech pět českých posádek přitom
bylo právě z Prostějova. „Začalo to
sprintem na umělém kanále pod největší vodní elektrárnou světa na řece
Paraná, sjezd se jel na řece Iquacu,
která teče přes jedny z největších vodopádů světa. Jelo se hned pod nimi,
byl to úžasný zážitek. Řeka má průtok čtrnáct tisíc kubíků za sekundu,
na to nejsme vůbec zvyklí. Uspěli
tak jen Masters díky zkušenostem,“
popisoval nevšední prostředí.
Výsledkově se nejlépe vedlo
veteránům, kteří ovládli sprint
i slalom a dojeli druzí v Head to
Head i sjezdu, což znamenalo
celkové druhé místo v kombinaci. Juniorky přidaly zlato ve
slalomu a stříbra ve sprintu,
H2H i celkovém pořadí, kam
se propadli po čtvrtém místu ve
sjezdu. Čtyři medaile získali také
muži, kteří vyhráli slalom, za
Japonskem skončili ve sprintu
a za Brazílií celkově, k čemuž
jim pomohlo i třetí místo v H2H
a čtvrté ve sjezdu.

Proud silnější než
v Africe či na Sibiři
Nejcennějšího kovu se díky sprintu dočkali též junioři, k tomu ještě
přidali bronzy v H2H a slalomu,
těsně pod stupni vítězů dokončili
sjezd a celkově z toho také byla
čtvrtá pozice. A zcela naprázdno
nevyšly ani ženy. Po pátých příčkách ve sprintu a Head to Head
získali bronz ve sprintu a osmou
pozici ve sjezdu. To ve výsledku
znamenalo páté místo. „Ve všech
kategoriích zvítězili celkově jen
domácí, což se v poslední době
stává pravidlem. Nejtěžší uznávaná sjezdová trať v Evropě je u nás
na Čertových proudech na Lipně,
kde je průtok třicet kubíků, tak je
to oproti čtrnácti tisícům obrovský rozdíl. Je to úplně jiný charakter vody, velké vlny, dělá si to
s vámi, co chce. V takové řece je
problémem vůbec pádlovat, na to
tu nejsme zvyklí, my jsme spíš takoví technici,“ přibližoval Netopil.
A proto měli největší výhodu právě veteráni, kteří už prošli mnoha
obtížnými závody. „Zvykli jsme si

Neztratili se. Posádky Tomi-Remont ukázaly, že na divoké vodě umí,
celkově čtyřikrát to zacinkalo i v Head to Head. Foto: Ondřej Pinkava.
na to, absolvovali jsme totiž například závody na Zambezi a na sibiřských řekách, které sice nemají
úplně takový průtok, ale pět šest
tisíc kubíků za sekundu tam teče.
Třeba Amazonka má sice daleko
větší průtok, ale ne až takovou obtížnost,“ poukázal.
Již při samotné akci se tak dostali
do blízkosti největší hydroelektrárny na světě, tou je přehrada Itaipu
na řece Paraná s instalovaným
výkonem 14 GW, což je přibližně
sedm Temelínů. V tomto jsou sice
ještě lepší čínské Tři soutěsky, ale
při celkovém skutečně dodaném
množství elektřiny vede brazilsko-paraguayské Itaipu. „Již při cestě
tam jsme zůstali den v Riu, pak
jsme letěli brazilskými spoji k vodopádům Iguacu, po závodě jsme
strávili další den na seakajacích na
pobřeží mezi Sao Paulem a Riem,
to byl úžasný zážitek, mimo jiné
jsme tam pluli mezi mangrovníky.
Dostali jsme se i do oblastí, kde
elektřina funguje jednu hodinu
denně, čemuž jsme se hodně divili,
když tam mají takovou elektrárnu,“
dělil se o neobyčejné zážitky.

Brány Maracaná
zůstaly zavřeny
Před návratem strávili prostějovští vyslanci další dva dny v Riu
a v plánu byla mimo jiné návštěva slavného stadionu Maracaná.
„Měli jsme jít na zápas Flamenga,
mělo se jednat o derby. Slíbili nám
lístky, ale nakonec se kvůli prezidentským volbám nehrálo. Tak
jsme mohli jet jen kolem, protože
bez atmosféry by to uvnitř nebylo ono. Prošli jsme si město, pláž
Copacabana, kopec Corcovado se
sochou Krista, to byly také velké

zážitky,“ líčil. Nyní už si Zbyněk
Netopil i další členové úspěšných
posádek užívají zimní přestávky.
„Jelikož se ale příští rok uskuteční mistrovství světa šestimístných
raftů v Indonésii na ostrově Jáva,
tak nemůžeme mít dlouhou pauzu.
Bude trvat zhruba měsíc, protože
sezona byla hodně dlouhá, začínali jsme v březnu a končili až
v listopadu. Po Vánocích zahájíme
individuální přípravu a od března
nanovo, abychom byli co nejvíce
připraveni,“ naplánoval vše a dodal, že kontinentální šampionát
uspořádá Bosna.
Za dosavadní podporu poděkoval Statutárnímu městu
Prostějov, Olomouckému kraji
i dalším sponzorům a věří, že
podobně úspěšné budou posádky Tomi-Remont i v roce 2015.
„V Indonésii budeme mít v některých disciplínách větší šance, protože tam nejsou tak velké řeky jako
v Brazílii, navíc Indonésané nejsou
až tak výkonní, aby jim domácí
prostředí tolik pomohlo. Mohou se
ale ukázat Japonci, kteří v Brazílii
dopadli hůř než my. Obhájení pozic
by bylo úplně super, konkurence je
stále větší,“ uvědomuje si.
Každoročně se prostějovská sestava rozroste o pár mladíků, s čím by
měli dopředu počítat ti, které rafting
zaujal a chtěli by se mu věnovat?
„Ideální je od osmi až deseti let jezdit na kajaku nebo kanoi, poznávat
vodu, nebát se jí a mít schopnost
ovládat loď. Ideální věk pro přechod na raft je kolem šestnácti sedmnácti let, musí předtím být ale
kanoistická průprava. Na raftu už
to spočívá jen ve spádlování, individuálně na tom musí být všichni
dobře,“ podotkl šéf prostějovských
raftařů Zbyněk Netopil.

Rozhovor Večerníku s někdejší olympioničkou

„Věřím, že tady bude bikrosový klub,“ těší se Jana Horáková
Prostějov - Nejznámější sportovní tváří účastnící
se slavnostního otevření prostějovské bikrosové
dráhy mezi velodromem a skateparkem byla česká
legenda tohoto sportu Jana Horáková (na snímku).
Rodačka z Tištína a závodnice SKC TUFO Prostějov
se díky své dlouhodobě vysoké výkonnosti dostala
až na olympiádu do čínského Pekingu, v cestě do
Londýna jí zabránil nečekaný šok v podobě pozitivního testu na clenbuterol a následný dvouletý
distanc, jenž vypršel v letošním roce. Vrhla se tak
na trénování a nyní se těší, že bude moci předávat
své zkušenosti i na Hané.
Jiří Možný
S jakými pocity jste přestříhávala pásku?
„Nazvala bych to začátkem toho,
co se bude dít. (úsměv) Jsem nadšená, že se vše podařilo zrealizovat, že se do toho bratr za podpory
města a klubu pustil, sama bych to
nezvládla. Je to super věc, ale škoda, že je to zatím jen mini BMX
a ne regulérní dráha pro osm jezdců. Tato je zatím jen pro čtyři, což
bude sloužit hlavně k tréninkovým
účelům a mohou se tu pořádat
různé menší závody a exhibice.
A začátek říkám proto, že se tu
budu snažit rozjet, aby to přilákalo
co nejvíce jezdců a byl tady bikrosový
ý klub.“
Takže co by mělo být
dalším krokem?
„Vytvořit tady zázemí pro to, aby
se tu shromáždilo co nejvíce dětí,
a vést tu pravidelné tréninky.
A dále vybudovat zázemí buď pro
samotný bikrosový klub, nebo
odnož SKC Prostějov, jakožto
sekce BMX.“
Je tu prostor i na velkou
dráhu?
„Prostor je na místě bývalého
koupaliště. Už jednou probíhalo
referendum, kde lidé hlasovali, co
by tam chtěli, a bikrosová dráha
dopadla dobře. Jenže to bohužel
přehlasovali koupalištěm, takže
tam bude zpátky bazén. Pak tu byl
vytyčený ještě jeden prostor,
ten ale nebyl natolik atraktivní
a nebyl odpovídající, abychom tam
dráhu chtěli stavět.“
V současnosti se tedy
čeká na zájem dětí a pak
se případně vybere lokalita?

„To necháme osudu,
udu, ale nevylučuju tuto alternativu.
ativu. Kdyby tu
byl opravdu velký
ký zájem a rozjelo se to, tak doufám,
oufám, že město
na to bude slyšet a nějaký prostor
vyčlení.“
y
I vaše jméno
méno by mohlo
být reklamou,
mou, jaký zájem osobně očekáváte?
káváte?
„Doufám ve velký,
ký, sami jsme
viděli, že když už se tu začalo stavět a byla tu pojízdná
první rovinka, tak
k tu už
byl hlouček dětí, takže
si myslím, že by
y to
mohlo mít úspěch.
ěch.
Tady v okolí jsou
sou
nejblíže Přerov a Vyškov a samotný Prostěstějjov má potenciál.“
Tréninky povedete přímo vy?
„Společně s bratrem.
rem. Tady ještě
přesná vize není, ale buď já, nebo
bratr, budeme se na tom podílet
oba.“
Cílem je vychovat
ychovat dalšího olympionika?
ionika?
„„Ano,, určitě. (smích)“
ch)“
Co může tato
dráha dětem
ětem
nabídnout?
„Jízda na kole je jeden z prvních sportů,
rtů,
kde mohou děti jezezdit už od malička,
ka,
jezdí třeba i tříleté
eté
děti. Rozhodně je
to tak technika s
kolem, navíc jde o
kontaktní sport. Děti
se dokážou naučit
aučit
disciplínu a díky své
vé fyzické náročnosti posilují
celé tělo.“

Kvůli trestu od cyklistické federace jste byla dva
roky bez závodů, jak jste tento
čas trávila?
„Trénovala jsem děti a pokračuji
v tom ve vyškovském klubu, takže
to teď bude ještě zajímavé. (smích)
Hlavně jsem se bavila a na kolo
jsem nezanevřela. Jezdila jsem
a spíše jsem se
věnovala věcem, které
jsem dříve
nestíhala.
Takže třeba enduro

závody, horské kolo a jiné aktivity
mimo profesionální sport.“
Chystáte se ještě k profesionálnímu návratu?
„V bikrosu to už nevidím, to je
strašně moc velká oběť, abych se
opět dostala na špičku. A hlavně
už na to nemám věk, kolem tři
třicítky holky končí. Teď se ale rozvíjí
roz
nová disciplína, enduro, to jjsou
horská kola a zkusila bych to, bbyť
nevím ještě, na jaké úrovni.“
Kde vás třeba lidé uvi
uvidí?
„Kalendář jsem ještě neviděla, tudíž zatím netuším
netuším...
(smích)“
(
(smích
)“
Takže jste na
nezacyklistiku ne
nevřela?
„Ne, to ne. Já z tocyklistiku
ho cyklist
neobviňuji,
neobviňu
sama nevím,
nev
kde pproblém bbyl.
Podle mě
nastala
chyba
v laboralabo
toři a lidé kol
kolem
cyklistiky
cyklisti
se ke m
mně
zachovali dobře, nemám důvod cítit proti někomu zášť.“
Ta k ž e
olympiáolymp
da v Riu de Janeiro
Jane
vás neláká?
láká,
„Samozřejmě mě lá
ale už to bohužel nnení
reálné... (úsměv)“
v

Foto: Jiří Možný

„Kdyby zde byl opravdu velký zájem
a rozjelo se to, tak doufám, že město
potřeby vyslyší a nějaký prostor vyčlení.“
prostějovská olympionička JANA HORÁKOVÁ
doufá i ve vznik velké dráhy pro osm jezdců

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Závěrečné kolo podzimní části „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS přineslo zamlžené derby, spoustu karet a jedinou branku

JESENEČTÍ NA PROTIVANOV UMÍ A OPĚT POBRAL VŠECHNY BODY
Domácí prohráli na své půdě potřetí v řadě, hostům se podařilo zvítězit venku podruhé za sebou

Počtvrté za poslední rok a půl se proti sobě postavila mužstva Protivanova a Jesence. A ani tentokrát se někdejší divizní účastník nedočkal vítězství,
když stejně jako v půlce srpna se musel smířit
s jednobrankovou porážkou. O výsledku zápasu
rozhodl hned úvodní poločas. V jeho závěru se
totiž k přímému kopu z levé strany postavil David
Čížek a střílený centr tohoto borce skončil nečekaně až v bráně. Hosté hrozili především právě ze
standardních situací, naopak domácím se podařilo
několikrát prokombinovat až do čisté gólovky, v níž
ale vždy narazili na neprůstřelného Kýra v bráně.
Další branka už však nepadla.
Protivanov/jim

J

iž při cestě do Protivanova
bylo znát, že se v nejvýše
položené obci Prostějovska
bude hrát v poměrně extrémních podmínkách. Mlha sílila
až do takových rozměrů, že
nebylo vidět dál než na několik desítek metrů, k tomu ještě
foukal studený vítr. Sešly se
ovšem dva týmy „z hor“, které
se s nastavenými podmínkami
dokázaly rychle srovnat.
ění na trávníku, při němž
se občas bílý míč ztrácel
ve stejně bílé tmě, načali hosté
střelou z přibližně třiceti metrů, která ovšem mířila kousek
nad. To Petr Tichý už mířil
z pravé strany přesněji, gólman
ovšem jeho střelu z úhlu i díky
včasnému výběhuu vyrazil.
otbalistům Protivanova
rotivanova se
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hostům, kteří
eří se snažili
kombinovat po zemi, a k tomu
dkami.
si vypomáhali standard
standardkami.
loviny hřiště
Přímák od poloviny
kář na
vzal trochu vítr a brank
brankář
ány ned
dosáhl,
něj při cestě z brány
nedosáhl,

D

F

při pokusu o zákrok byl ale
současně faulovaný a gól neplatil. Poté to po pravé straně
zkoušel Petr Tichý, jeho přízemní střelu gólman vyrazil
a hostům se podařilo vybojovat pouze roh.
následně přišel onen nečekaný úder. Po žlutém
Bílkově faulu u postranní čáry
kopal přímý kop z levé strany
Čížek a netečovaný míč zapadl až ke vzdálenější tyčce.
Domácí snahu pak dobře ilustrovala situace z předposlední minuty první půle. Grmela
získal u levého rohového praporku zdánlivě ztracený míč

A

video na pv.cz
ecernik
.v
w
w
w

JOSEF POSPÍŠIL – TJ Sokol Protivanov:

U TOHO!

Střelec. Jedinou branku utkání vsítil hostující kapitán David Čížek (u míče), jemuž se v mlze rýsují další
spoluhráči.
Foto: Jiří Možný
sebral gólman, před opačnou
kasou bylo živěji. Nejprve to
z dobrých čtyřiceti metrů zkusil Burian, jenž pouze o fous
minul pravou šibenici, k níž
skákal i Vybíhal. Poté to dvakrát v rychlém sledu zkoušel
z levé strany Čížek, v obou
případech byl ale brankář na
místě.
přesto se nakonec mohly
body dělit. To když se pět
minut před koncem ocitl po

nákopu v gólovce Radek Sedlák. Střídající hráč se ocitl sám
vstříc gólmanovi, ale neuspěl.
Všechny tři body tak putovaly

I

do Jesence, jenž se díky tomu
vměstnal do horní poloviny
a na svého víkendového soupeře ztrácí jen dva body.

I.B TŘÍDA OKFS, SKUPINA „B“ – 15. KOLO

TJ Sokol Protivanov:
střídání: 47. Šindelka za M. Bílka, 68. R. Sedlák za D. Sedláka,
68. V. Nejedlý za T. Pospíšila,, 89. Musil za Grmelu
trenér:
JOSEF POSPÍŠIL
M.. S
M
Sed
Sedlák
ák
ák
R. Vybíhal

Dvořák

J. Vybíhal

D. Sedlák

M. Bílek
M. Pospíšil

D

N

BYLI JSME

T. Pospíšil
P. Tichý ml.
Grmela

Branka:
B
ra
40. D. Čížek
Střely
St
třely na branku:
3:5
Střely mimo branku:
St
br
Střely
1:5
Z. Pospíšil
Rohové
R hové kopy:
Ro
2:6
Rozhodčí:
R zhodčí: Kološ
Ro
Kolo – Konečný, Dömisch
Ž : 38. Kropáč,
ŽK
Kropáč 39. M. Bílek, 67. T.
ŽK:
Pospíšil,
P spíšil, 75. J. Vybíhal
Po
V
– 28.
Továrek,
T
To
várek,
50.
J.
Tichý,
T
63.
Kropáč
B rian, 76. Horák
Bu
Hor
Burian,
Burget
D
Diváků:
50

Továrek
J. Tichý

po nuceném
Kořenovský
odkopu gólmana, další akci
ale zhatila nepřesná přihrávka.
e druhé půli
opět po krátkém
zlepšení mlha zhoustla
a více hrozili hosté. Z domácí strany stojí za zmínku
jen vysunutí Grmely mezi
rozestoupenými beky, při
zpracování si ale pokopl míč
příliš do strany a včas mu ho

Čížek

V

 14.Jeseneckou akci z pravé strany zakončil po Burgetově
přihrávce Petr Tichý, gólman však střelu z úhlu vyrazil.
 16. Domácí Kropáč postupoval z levé strany sám na brankáře, ten jeho střelu na zadní tyč skvěle vytěsnil.
 30. Po sklepnutí poblíž velkého vápna pronikl do šestnáctky
Jesence Marek Pospíšil, i jeho pokus gólman rozštěpem vykryl.
 36. Střelu Petra Tichého z pravé strany Vybíhal vyrazil a byl
z toho jen roh.
 40. PROPADENÝ MÍČ. Přímý kop hostujícího kapitána
Čížka od levé lajny proskotačil netečován až k zadní tyči – 0:1.
 54. Grmela dostal po zemi přihrávku mezi obránce, při zpracování mu ale míč trochu utekl a sebral mu ho gólman.
 58. Burianova bomba ze čtyřiceti metrů prosvištěla kousek
vedle tyče, k níž skákal gólman.
 69. Přímý kop Jesence na první tyč, gólmanovi se jej podařilo vyrazit.
 76. Další přímák v podání Davida Čížka, s nímž měl Radek
Vybíhal potíže.
 85. Po nákopu se v gólovce ocitl střídající Radek Sedlák, Kýr
vychytal i jeho.
zaznamenal Jiří Možný

Kýr
Zajíček

Horák

„Byl to typický podzimní zápas, kdy už kluci nemají šťávu.
Jsme rádi, že už končíme, závěr sezony nám nevyšel a potvrdil to i tento zápas. Bohužel s Jesencem jsme jak první zápas
u nich, tak tento odevzdali všechny body. Uchýlili jsme se
k nákopům a do konce zápasu už z toho nevybředli. I když jsem
kluky nabádal, ať tlačíme míče dolů na zem, neposlouchali to,
jako bychom házeli hrách na zeď... Škoda, že Jesenec zvítězil
právě takovým gólem, při standardce míč propadl na zadní tyč.
Nákop to byl výborný, ale v síti skončil míč se štěstím. Měli
jsme to tam mít zavřené. Blahopřeji soupeři, porazil by nás asi
i o půlnoci, v okresním přeboru jsme proti nim uhráli jen bod.
Musíme se zlepšit i fyzicky, možná nás i po této stránce převyšují. Přípravu na letošní sezonu jsme měli velice dobrou, ale
také trochu uzavřenou. Jen čtyři přípravné zápasy, pak jsme nastartovali šňůru a strašně dlouho jsme neprohráli. Závěr sezony
jsme už neudrželi, odešla nám i střelecká pohotovost a štěstí, ale suma sumárum panuje přece jen obrovská spokojenost
s podzimní částí.“

PETR TICHÝ STARŠÍ – SK Jesenec:

„My na Protivanov umíme. Docela dobře jsme se na ně
nachystali a styl stromečku s jedním brkem fungoval.
(úsměv) Nachystali jsme se i na těžký terén, takže paráda
a spokojenost, dá se říct, že nás nic nepřekvapilo. Slušela
by utkání možná remízka, ale myslím si, že jsme přece jen
byli o gól lepší. Naším nejlepším hráčem byl Tomáš Kýr, je
to velká opora, ten nás podržel i v Nových Sadech. Zápas
hodně ovlivnilo počasí, bylo to na hranici regulérnosti.
V jednu chvíli jsme neviděli na druhou bránu. Nevím, jak
to viděli kluci ze hřiště, ale my z lavičky jsme neviděli. Těšíte se z přestávky, teď to z nás spadlo. Jsme plus tři body
a na jaře ještě možná budou lepší výkony. Máme v hledáčku
pár kluků, co máme zprávy, tak asi přijdou, ale člověk nechce nic zakřiknout.“

Protivanovský Radek Kropáč:
„Zápasu by slušela remíza“

Protivanov - Proti
Jesenci vyšel druhý nejlépe zakončující tým celé
„B“ skupiny I.B třídy gólově naprázdno. Sedmé
branky v sezoně se tak
nedočkal ani druhý nejlepší střelec týmu Radek
Kropáč (na snímku).
Ten se sice hned zkraje zá
zápasu ocitl v jedné
z celk
celkem tří gólovek doŽouželka
mácíc
mácích, ani jedna ovšem
v sítin
síti neskončila. Třicetiletý
Burian
útočn
útočník přesto hodnotí
úvodn polovinu soutěže
úvodní
SK Jesenec:
poziti
pozitivně, nováček sous totiž vyšvihl mezi
střídání: 66. Laštůvka za Kořenov- těže se
ského, 90. L. Tichý za Zajíčka
nejlep trio soutěže.
nejlepší
Jiří M
Možný

trenér: PETR TICHÝ STARŠÍ

DOKONALÝ POČIN
TTOMÁŠ
O
KÝRR

SK JESENEC
Strůjcem jeseneckého vítězství byl vedle
kapitána Davida Čížka, jenž se postaral
o jedinou branku a hrozil i z dalších standardních situací, zejména skvěle chytající gólman. Tomáš Kýr potvrdil výborný
postřeh a velkou obratnost, tváří v tvář
si na něm postupně vylámali zuby Radek
Kropáč, Marek Pospíšil i Radek Sedlák.
Čtyřiatřicetiletý brankář si poradil se všemi protivanovskými pokusy, což podpořil
i úspěšnou rozehrávkou. Odměnou mu
bylo šesté čisté konto v sezoně a celkově
sedmá výhra během podzimní části.

Závěrečný duel podzimu pro vás skončil porážkou
rážkou. Odpovídá výsledek?
„Myslí
„Myslím si, že zápasu by slušela remíza. Těžký terén, těžké
podmínky, dali šťastný gól.
Sice to nebylo moc fotbalově
pohledné, samá nakopávaná,
samý souboj, ale už se podzim
dohrával, sil ubývá...“
Střel jste moc neměli,
ale na druhou stranu
když už byla z toho gólovka.
Proč jste se nakonec ani jednou neradovali?
„Poslední dobou máme smůlu
na proměňování šancí, trápíme
se v koncovce. A když nedáme
gól, nemůžeme vyhrát.“
Vy osobně jste to načal, když jste se po
čtvrthodině dostal až před
brankáře...
„Nesedlo mi to, míč mi sjel
po nártu. Netrefil jsem to, jak
jsem chtěl, špatný důraz i zakončení. Mířil jsem nahoru
k levé tyčce, ale nepovedlo se.“

Foto: Jiří Možný
Pociťoval jste výrazně
mlhu a nepříjemný

vítr?
„Když se člověk rozhýbe, je
to dobré. My z hor jsme na to
zvyklí. (úsměv) Počasí to nijak
neovlivnilo. Jesenec měl štěstí,
dal gól a zaslouženě proto vyhrál.“
Podzimní část jste sice
tak zakončili bez
bodu, můžete být ale celkově
spokojeni?
„Určitě. Máme šestadvacet
bodů, chtěli jsme být do pátého místa. To asi budeme, takže
spokojenost. Nyní si chvilku
odpočineme, uděláme pořádnou přípravu a budeme si užívat jaro.“ (úsměv)
Protivanovský kádr se
téměř nemění, stojí
i tato skutečnost za zdařilými
výsledky?
„Rozhodně. Hrajeme spolu
dlouho, už tři čtyři sezony.
Stejní kluci, výborná parta,
sem tam se to doplní nějakými
dorostenci, takže máme své
hráče a jsme spokojeni.“

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Fotbal

Víkend v číslech
Přebor Olomouckého KFS
17. kolo: Želatovice-Nové Sady
1:4 (0:2), branky: Bouchalík - Hodis,
Režný, Vacek, Škoda, Medlov-Velké
Losiny 1:1 (0:1), branky: Kasal Linet, Dolany-1.HFK „B“ 1:3 (0:1),
branky: Škoda - Hymr, Klobáska,
Krejčí, Litovel-Šternberk 4:1 (2:1),
branky: Dragon 2, Dokoupil, Schön Zifčák, Chválkovice-Kralice 5:2 (4:2),
branky: Štefek 3, Toman 2 - Petržela,
Valtr, Klenovice-Konice 1:0 (1:0),
branky: Borovský, Mohelnice „B“Hněvotín 1:1 (0:0), branky: Kuba Duda, Šumperk-Kojetín-Koválovice
1:0 (1:0), Reichl.
1. Nové Sady 15 1 1 60:15 46
2. Šumperk
12 3 2 33:13 39
3. Velké Losiny 10 3 4 41:23 33
4. Medlov
7 4 6 27:27 25
5. Hněvotín
7 4 6 20:25 25
6. Želatovice
7 2 8 28:32 23
7. 1.HFK „B“
6 4 7 30:30 22
8. Dolany
6 4 7 25:35 22
9. Kralice
6 3 8 26:34 21
10.Litovel
5 5 7 30:30 20
11.Kojetín
5 5 7 23:24 20
12.Konice
5 3 9 21:28 18
13.Mohelnice „B“ 5 3 9 27:35 18
14.Klenovice
6 0 11 22:45 18
15.Šternberk
5 2 10 22:32 17
16.Chválkovice 4 4 9 21:28 16
I.A sk. „B“ muži:
15.kolo: Náměšť-Lipová 4:2 (2:2),
branky: Šoupal 2, Ošťádal, Zajíček
- Petržela, Vybíhal, Hlubočky-Lipník
– odloženo nezpůsobilá HP, Slatinice-Čechovice 0:0, Ústí „A“-Bělotín
4:2 (4:1), branky: Sencovici 2, Bezděk,
Sencovici - Hanák, Wojnarovský, Mostkovice-Štěpánov 2:1 (2:1), branky:
Kopečný, Pořízka - Tuška, Opatovice-Dub nad Mor. 6:0 (4:0), branky: Dostál 2, Gerhard 2, Klvaňa, Walach, Beňov-Troubky 8:3 (4:0), branky: Dohnal
3, Horák 3, Kučera, Ďopan - Baďura,
Němčák, Řehák.
1.Ústí „A“
15 0 0 56:14 45
2.Bělotín
11 0 4 43:25 33
3.Lipová
8 1 6 38:34 25
4.Beňov
7 3 5 51:36 24
5.Opatovice
8 0 7 34:26 24
6.Náměšť
7 3 5 35:36 24
7.Čechovice
7 2 6 27:27 23
8.Mostkovice
7 0 8 22:29 21
9.Štěpánov
6 1 8 26:32 19
10. Lipník
5 2 7 28:30 17
11.Slatinice
4 4 7 18:27 16
12. Troubky
4 2 9 34:41 14
13. Dub nad Mor. 2 2 11 25:45 8
14. Hlubočky
2 2 10 15:50 8
I.B sk. „A“ muži:
15. kolo: Všechovice-Vik.Přerov
„B“ 1:1 (1:1), branky: Přikryl Baran, Vrchoslavice-Plumlov 0:2 (0:1),
branky: Fabiánek, Klváček, ČekyněRadslavice 3:2 (1:0), branky: Panák,
Pola, Zedek - Dolák, Matyáš, Hor.
Moštěnice-Brodek u Př. 2:1 (1:0),
branky: Suchánek, Vágner - Křižan, Ústí
„B“-Kostelec 1:6 (0:1), branky: Škorňa
- Preisler 3, Grepl, Lužný, Móri, PivínOtinoves 1:2 (1:1), branky: Šišma Janeček, Pavlinský, Kojetín-Koválovice
„B“-Tovačov 1:5 (1:1), branky: Rybovič
- Smrčka 3, Mezulianík, Rumplík.
1.Plumlov
10 3 2 38:20 33
2.Všechovice
9 1 5 35:22 28
3.Ústí „B“
7 5 3 44:30 26
4.Čekyně
7 5 3 39:30 26
5.Otinoves
6 2 7 41:46 20
6.Hor. Moštěnice 6 2 7 30:40 20
7.Kostelec
5 4 6 34:30 19
8.Kojetín „B“
5 4 6 27:28 19
9.Radslavice
5 4 6 28:34 19
10. Vik.Přerov „B“ 4 5 6 34:33 17
11.Tovačov
5 2 8 26:34 17
12. Pivín
4 5 6 20:34 17
13. Brodek u Př. 4 3 8 23:31 15
14. Vrchoslavice 3 5 7 31:38 14
I.B sk. „B“ muži:
15. kolo: Šumvald-Nové Sady
„B“ 1:1 (0:0), branky: Jenáček
- Melichárek, Paseka-Lutín 4:1
(1:1), branky: Kučera 3, Vojtášek
- Chrást, Slavonín-Velká Bystřice
0:1 (0:1), branky: Hrabec, Doloplazy-Zvole 0:1 (0:1), branky:
Gasparics,Haňovice-Babice 2:2 (1:0),
branky: Přikryl 2 - Mejzlík 2, Velký
Týnec-Hvozd 1:1 (1:0), branky:
Danilko - Muzikant, Protivanov-Jesenec 0:1 (0:1), branky: Čížek.
1.Zvole
9 3 3 25:18 30
2.Nové Sady „B“ 8 3 4 56:28 27
3.Protivanov
8 2 5 36:22 26
4.Babice
7 5 3 23:27 26
5.Haňovice
7 4 4 36:23 25
6.Lutín
7 3 5 32:26 24
7.Jesenec
7 3 5 26:20 24
8.Paseka
7 3 5 35:30 24
9.Velká Bystřice 7 2 6 25:36 23
10. Doloplazy
6 1 8 35:29 19
11.Šumvald
4 3 8 16:38 15
12. Slavonín
4 1 10 24:34 13
13. Hvozd
2 4 9 22:37 10
14. Velký Týnec 2 3 10 27:50 9
Krajský přebor starší dorost
15.kolo: Nemilany-Černovír 0:1 (0:1),
branky: Hrabal, Nové Sady-Opatovice 1:2 (0:1), branky: Kojecký - Walach
2, Konice-Mohelnice 0:5 (0:3),
branky: Karas 2, Marák, Pobucký,
Tyráček, Chválkovice-Určice 2:3
(2:1), branky: Mór, Němec - Krajíček,
Paul, Vasiljev, Šternberk-Kostelec 3:3
(3:2), branky: Mikula, Valtr, Škoda -
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a další...

průběžná tabulka PO 16 odehraných kolech

Výsledky DIVIZE sk. E
16. kolo: Přerov - Kozlovice 1:1 (1:0), Vítkovice - V. Karlovice 3:1 (1:0),
Určice - Slavičín 0:1 (0:0), Mohelnice - Hranice 0:0 (0:0), Dolní Benešov Lískovec 4:1 (2:1), Petrovice - Nový Jičín 0:0 (0:0), Havířov - Rýmařov 2:2
(2:1), Brumov - Val. Meziříčí 3:0 (1:0)

www.vecernikpv.cz


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

Mužstvo
MFK Vítkovice
FC Elseremo Brumov
Lokomotiva Petrovice
FC TVD Slavičín
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
FK Mohelnice
FK Kozlovice
MFK Havířov
Jiskra Rýmařov
Valašské Meziříčí
FC Dolní Benešov
FK Nový Jičín
TJ Sokol Lískovec
Sokol Určice
FC V. Karlovice+Karolinka

Sportika - II.třída

15. kolo: Sokol Vrahovice-Haná Prostějov 1:1 (1:0),
Z
V
R
P
S
B
pk 3:4, branky: Studený - Kolář, Smržice-Sokol
16 11
1
4 32:20
34
Olšany 1:1 (1:1), pk 3:2, branky: Kotlár - Pospíšil,
16 10
3
3 35:19
33
Haná Nezamyslice-Skalka 2011 2:0 (2:0), branky:
16 10
2
4 22:13
32
Musil, Přikryl, FC Kralice B-Sokol Určice B 0:2 (0:2),
16
8
4
4 32:21
28
branky: Frehar, Mohelník, Sokol Přemyslovice16
7
6
3 31:20
27
Sokol Držovice nehráno, Sokol Čechovice B-Sokol
16
7
5
4 31:27
26
Zdětín 4:2 (2:0), branky: Nakládal 3, Hodulák
16
7
4
5 26:15
25
- Kalvach, Řehulka, Sokol Brodek u PV-Horní
16
7
2
7 32:33
23
Štěpánov 2:1 (1:1), branky: Šimeček 2 - Žilka.
16
5
7
4 24:27
22
1. Haná Nezamyslice15 11 2 2 48:11 36
16
6
2
8 31:32
20
2. Sokol Vrahovice 15 10 4 1 44:18 35
16
6
1
9 25:36
19
3. Haná Prostějov 15 9 2 4 36:23 31
16
5
2
9 23:27
17
4. Horní Štěpánov 15 10 0 5 49:24 30
16
4
4
8 22:30
16
5. Sokol Určice B 14 8 3 3 38:25 29
16
4
3
9 23:33
15
6. Skalka 2011
15 8 1 6 32:29 26
16
3
2 11 19:39
11
7. Sokol Brodek u PV15 7 2 6 27:28 25
16
1
6
9 14:30
9
8. Sokol Čechovice B14 6 2 6 31:30 21
9. Sokol Zdětín 15 6 1 8 35:51 19
10. Sokol Olšany 15 4 3 8 23:34 15
11. Smržice
15 4 2 9 30:56 15
12. Sokol Přemyslovice13 3 1 9 23:38 10
13. FC Kralice B 15 2 2 11 14:33 9
14. Sokol Držovice 13 1 1 11 19:49 5
Hodnocení trenéra Mostkovic
Kanonýři: 16 - Nakládal Petr (Čechovice B), 12 - Klimeš
Jiřího Kamenova:
„Podzimní část pro nás byla Libor (H. Štěpánov), 11 - Šimeček Roman (Brodek u PV).
úspěšná, mojí tajnou vizí bylo,
III. třída
aby se nám podařilo získat jednadvacet bodů. Navíc jsme jich 15. kolo: Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol Bedihošť
mohli uhrát i šest dalších, čeká 5:2 (2:1), FC Ptení-Sokol Kladky 3:0 (0:0), Haná
nás tak krásné jaro. Teď to o ví- Nezamyslice B-Sokol Tištín nehlášeno, Sokol Vícovkendu nebyl pěkný fotbal, byla Sokol Mostkovice B 1:0 (0:0), FK Výšovice-FC
tam spousta nedostatků, ale ve Dobromilice nehráno Sokol v Pivíně B-Sokol Otaslavice
čtvrté minutě se po kombinační 2:2 (2:2), pk 3:2, Sokol Protivanov B-FK Němčice 3:1.
akci a chybě obrany trefil Kopeč- 1. FK Němčice 15 12 2 1 36:15 39
15 10 4 1 46:10 36
ný, po půlhodině se z rohu trefil 2. Sokol Vícov
15 7 3 5 25:20 27
hlavou Milar. Soupeř se snažil 3. FC Ptení
něco uhrát a my jsme si dávali 4. Sokol Otaslavice 15 8 2 5 36:28 26
těžké míče na zpracování, jsem 5. Sokol Kladky 15 8 1 6 42:35 25
14 7 2 5 32:21 23
ale spokojen s výhrou a tím, že 6. Sokol Tištín
jsme soupeře udusili dole. Po- 7. FC Dobromilice 14 6 2 6 36:34 21
hled na tabulku je nádhera, jsme 8. Sokol Protivanov B15 7 0 8 32:35 21
šťastní, už nemůžeme sestoupit. 9. Sokol Čechy p. K. 15 6 1 8 40:51 19
Přes zimu zkonsolidujeme tým 10. Nezamyslice B 14 5 2 7 27:38 19
a věřím, že na jaře budeme mít 11. FK Výšovice 13 4 3 6 16:20 18
ještě silnější tým než na podzim. 12. Sokol v Pivíně B 15 3 2 10 27:49 12
Kluci mi udělali radost a může 13. Sokol Mostkovice B14 2 3 9 21:37 11
panovat obrovská euforie. Moje 14. Sokol Bedihošť 15 2 3 10 32:55 9
mise v Mostkovicích je nádherná Kanonýři: 18 - Štěpánek Radomír (Vicov), 14 - Kaláb
Michal (Otaslavice), 13 - Špaček Jakub (Dobromilice).
a naplněná beze zbytku.“

Určice se protrápily k porážce, Slavičín jim moc nedovolil I.A třída: Čechovice i Mostkovice zakončily podzim vítězně
0:1

TJ Sokol Určice
FC TVD Slavičín

(0:0)

Branka: 80. Kříž. Rozhodčí: Černoevič – Řezníček, Šimek. Žluté karty:
31. Walter, 53. Skopalík, 85. Vaněk. Diváků: 85.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Zelina (83. Mlčoch), Walter, Skopalík, Javořík – T. Zapletal
(56. Halouzka), Vaněk, Los, Hochman – Machynek (73. Vinklárek), Haluza. Trenéři: Ivo Zbožínek a Michal Skopalík.

Sestava Slavičína:
Talčík – Kocián, Elšík, Bartoš, Mezírka – Goňa, Dolina, Školník, Šindler
– Kříž (90. T. Švach), Chovanec (90. M. Švach). Trenér: Vladislav Straka.

Určice/jim - Patnácté místo patří po skončení první poloviny
divizní soutěže a úvodní jarní
předehrávce fotbalistům Sokola
Určice. Za potemnělého odpoledne, nepříjemného chladu a
neustávajícího větru se s kalendářním rokem rozloučili domácím utkáním se Slavičínem, stejně jako v úvodním podzimním
souboji s tímto soupeřem se jim
však nepodařilo bodovat. Skončila tak dvouzápasová určická
série vítězství a z patnáctého
místa aktuálně ztrácejí čtyři
body na čtrnáctý Lískovec.

DIVIZE, sk. E

Zrod problémů. Určicím se nedařilo využít standardek ve svůj prospěch,
naopak z nich pouštěly hosty do rychlých brejků.
Foto: Jiří Možný

Domácí přijeli potvrdit pozice v
horní polovině tabulky a od počátku
hrozili, v první půli jim k tomu pomáhal i vítr v zádech. Do první velké
šance se již na konci úvodní desetiminutovky dostal Kříž, ale gólman
Nejezchleb ho vychytal, jejich souboj se opakoval o pár minut později,
opět se stejným výsledkem. Hosté
hrozili i v dalším průběhu první půle
a připomněli tak, že v polovině srpna
zdolali Určice v poměru 5:1. V sobotu krátce po poledni se jim ovšem v

koncovce moc nedařilo, když už se
totiž dostali ke střele na bránu, vychytal je domácí brankář.
Šance Slavičína neustaly ani po
přestávce. Jako první se po útočné
standardce Určic dostal do brejku
po levé lajně chvátající Chovanec.
Gólman proti němu stihl vyběhnout
a zmenšit střelecký úhel, v čisté gólovce jeho střelu po zemi lapil. To
stejné se opakovalo o několik minut
později, opět se standardka Určic
změnila ve výhodu soupeře a také
nyní se musel vytáhnout dlouhán v
určické bráně. Až dvacet minut před
koncem se sice hostům podařilo
dostat míč do sítě, Chovanec akrobaticky dorážející Křížovu střelu ale
stál v ofsajdu.
Hrálo se stále více na polovině Určic,
které se ale organizovaně bránily,
a jednalo se stále více o platonický
tlak, z něhož vymizelo vydatnější
ohrožení. Na dlouhou dobu byl poslední šancí průnik po pravé straně a
střela, kterou brankář vyrazil k Dolinovi, jenž z dálky výrazně minul.
Bezbrankový výsledek se ovšem
domácím až do úplného závěru udržet nepodařilo. Přišel roh z levé strany zahraný na první tyč a hlavička
Kříže z malého vápna, který poslal
míč do sítě – 0:1. Od této chvíle se
sice snažily i Určice vyvíjet útočnou

Ivo ZBOŽÍNEK - TJ Sokol Určice:

„Jestli to tak vypadalo vždycky, tak potěš pánbůh... Neměli jsme střelu, jediný kloudný centr, prostě nic. Kdyby tady Slavičín nevyhrál, tak si kroutí
hlavami celou cestu zpátky. Můžeme být rádi jen za jednobrankovou
porážku. Chyběl jsem nejen já, ale i ‚Svoza‘, nějak se nám to rozpadlo...
Začali jsme proti větru, což nám také nepřidalo. Nehráli jsme jednoduše
a nedostali se celý zápas do tempa. Vše vyvrcholilo tím gólem. Škoda, že
jsme inkasovali právě z rohu, ale nezasloužili jsme si ani bod. Hosté měli
ale šance již dříve a mohli rozhodnout. Ve druhé půli jsme se deset patnáct
minut zvedli, hráli jsme trochu výš, pak jsme ale neudrželi balon, přišly
jednoduché ztráty, bylo to bez kvalitní nahrávky. Na konci jsme se k tlaku
ani jeho náznaku nedostali.“

VLADISLAV STRAKA – FC TVD Slavičín:

„Nervy to byly, ale od první minuty jsme byli jednoznačně lepší. Úvodních pětadvacet minut určitě, pak se hra trochu srovnala, ale druhý poločas byl opět náš. Už jsem pak jen trnul, abychom dali nějaký gól. Vypracovali jsme si pět šest stoprocentních šancí, nakonec se nám podařilo
skórovat ze standardky. Za toto vítězství jsem hodně rád. Očekával jsem,
že domácí budou lepší. Uhráli teď šest bodů za poslední dva zápasy a
dotáhli se na konec tabulky, myslel jsem, že jednoznačně půjdou za vítězstvím. Naopak my jsme tu jeli bez tří hráčů základní sestavy, tedy bez
ligového Lukaštíka, Matúše a Macka. Nahradili je mladí kluci a podali
dobrý výkon.“
snahu, jenže nejnebezpečnější byla
kombinace na levé straně zakončená zpětnou přihrávkou na paty
Losa číhajícího na okraji šestnáctky.
Nepomohlo ani závěrečné střídání

Mlčocha za Zelinu, po němž putoval Skopalík do útoku, a domácí
to zkusili jen na tři beky. Dvanáctý
podzimní bod už ani tento tah nepřinesl.

Michal Skopalík: „Ještě nikdy jsem nesestoupil a nechci ani s Určicemi“
Určice - Poraněné rameno vyřadilo Michala Skopalíka
(na snímku) na mnoho týdnů ze sestavy Určic. Léčba ale
šla natolik dobře, že na sebe mohl trochu překvapivě ještě
na konci podzimní části navléci určický dres a zasáhl do
posledních soutěžních duelů tohoto kalendářního roku.
Proti Karlovicím a Rýmařovu mohl se svými spoluhráči
slavit vítězství, nyní se v pozici hrajícího spolutrenéra musel smířit s porážkou od Slavičína...
Jiří Možný
Očekával jste, že byste se
mohl ještě na podzim vrátit na trávník?
„Původně ne. Měl jsem ale indicie
od ruky, že by to mohlo jít. A po
konzultaci s doktorem, který mi
tam dával injekce, jsme si řekli, že

zkusím hrát. Ale samozřejmě si na
rameno musím dávat pozor.“
Jaké to pro vás bylo, ocitnout se po takové pauze
zpátky na hřišti?
„Poprvé jsem nastoupil již v Karlovicích, teď to ale bylo lepší než
před týdnem, to jsem toho měl
plné zuby. Po pár trénincích je to
něco jiného než po měsíci a půl,

kdy jsem měl jít na zápas. To jsem
měl nohy jak zalité v betonu.“
Dlouho jste drželi bezbrankové skóre. Věřil jste,
že výsledek uhájíte až do konce?
„Zdálo se to. Škoda ale, takový
zbytečný gól z malého vápna, kdy
si pro to možná i Mirek mohl jít a
vzít si to. Prakticky taková jediná
šance na obou stranách, protože
my jsme si za celý zápas nevypracovali snad ani jednu, oni jen tuto
hlavičku.“
Hosté ale měli velice nebezpečné brejky...
„To měli a s tím se potýkáme v
podstatě už od poloviny jara. Je to
naše nevýhoda, kdy se naše standardka obrátí a najednou běží čtyři
na naše dva vzadu.“

Čím si to vysvětlujete?
„To nevím, možná uspokojení, že máme míč na útočné
polovině a nemůže se nic stát. Pak
se ztratí a dozadu se nikomu v tu
dobu nechce. (úsměv) Dopředu
by chtěl běhat každý, ale dozadu
moc ne.“
Jak moc ovlivnilo zápas
počasí, tedy chladno a ostrý vítr?
„První poločas byl otřesný,
to jsme se nedostali ani na
polovinu soupeře, a když se
to odkoplo, tak se míč zastavil. Od druhé půle jsme
si tak slibovali víc, že by
to mohla být naše výhoda, ale
nějak jsme si s tím neporadili a
byl to zápas o ničem.“

Jste rád, že už podzim
končí?
„Před třemi týdny bych řekl, že
jsem rád, pak jsme ale dva zápasy
vyhráli. Aspoň ale načerpáme nějaké síly a připravíme se na boj o
záchranu. Takto se s tím ještě dá
něco dělat, není to jako mít jen pět
bodů po podzimu. Je to trochu veselejší a přece jen líp se na tabulku
dívá... (úsměv)“
Co bude přes zimní přestávku nejdůležitější?
„Musíme si vše vyhodnotit, připravit se na jarní část a pokusit se
o záchranu. Pochybuji, že by někFoto: Jiří Možný
do do kabiny přišel s tím, že je mu
to jedno, že chce skončit poslední doufám, že se mi to nepodaří ani
a spadnout do krajského přeboru! tady v Určicích. Udělám vše pro
Já sám jsem ještě nikdy nespadl a to, aby se tak nestalo.“

Klenovice se dotáhly na Konici a jejich kouč bude pokračovat

„Připravili jsme se na soupeře podobně jako na Kralice, měli jsme zmapovanou jejich hru a dávali jsme si velký
pozor na Kameného. Chtěli na něj
hrát nákopy z obrany, ale zdvojovali
jsme
ho a dařilo se nám jej pokrývat,“
j
Branka: 41. Borovský. Rozhodčí: Sedláček – Vojáček, Dorušák.
těšilo po utkání kouče vítězů Petra
Navrátila. To hrající asistent hostů RaSestava Klenovic:
dek Řehák takovou radostí neoplýval.
Polák – Smékal, Lakomý, Šlézar, Všianský, – Komárek (80. R. Cetkov„Nebyl to žádný super zápas, ale i taský), Rozehnal, Hatle, Pekař (78. Liška) – Borovský, Pytela (89. Podekové jsou. Navázali jsme na předešlé
šva). Trenér: Petr Navrátil.
dva tři zápasy a vepředu jsme se nedostali k ničemu. Navíc jsme ztratili
Sestava Konice:
vzájemný zápas, takže je to špatné,“
Rec – Bílý, R. Řehák, Růžička, F. Drešr – Gottwald, T. Sedláček (75. T.
ohlížel se za utkáním.
Řehák), Kořenovský, Antl (75. Burget) – Kamený (72. Blaha), Čižmar.
Hrálo se na poměrně podmáčeném
Trenér: Roman Jedlička.
terénu a převážně od šestnáctky k
šestnáctce, ani jeden z týmů se tak
do přílišných možností nedostával.
Klenovice na Hané, Prostějov/ podařilo zdolat rovněž Konici. A „Bylo to spíše bojovné, nám se najim - Za poslední čtyři podzimní také s tímto regionálním soupe- štěstí podařilo Borovského hlavičzápasy urvali fotbalisté Klenovic řem mají navíc lepší vzájemnou kou dostat v jednačtyřicáté minutě
stejný počet bodů jako za přede- bilanci. To Konici se závěr podzi- po rohovém kopu do vedení, to nás
šlých třináct střetnutí. Po zdolá- mu nezdařil a prohrály počtvrté nakoplo,“ usmíval se Navrátil. O pření Želatovic a Kralic se jim totiž v řadě.
stávce nabádal hráče k trpělivé hře od-

TJ Sokol Klenovice na Hané 1:0
(1:0)
Sokol Konice

Božek, Stanek, Zatloukal, Velký TýnecLitovel 2:2 (0:2), branky: Charvot,
Šíma - Pěruška, Štýbnar, Velké LosinyZubr Přerov 0:4 (0:3), branky: Hradilík
2, Ilík, Švejnoch.
1.Zubr Přerov 14 1 0 55:15 43
2.Určice
12 1 2 77:30 37
3.Mohelnice
12 0 3 53:15 36
4.Opatovice
10 1 4 56:30 31
5.Černovír
9 3 3 43:17 30
6.Velké Losiny
7 2 6 43:30 23
7.Chválkovice
5 1 9 43:36 16
8.Konice
5 1 9 35:41 16
9.Šternberk
5 1 9 22:51 16
10. Nové Sady
4 3 8 31:27 15
11.Velký Týnec 4 3 8 29:36 15
12. Kostelec
3 4 8 34:65 13
13. Nemilany
3 2 10 26:35 11
14. Litovel
0 1 14 7:126 1

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
15. kolo: Želatovice-Náměšť na H.
3:1 (1:0), branky: Jemelka, Piatok,
Vašina - Dostál, Hustopeče-Protivanov 2:1 (0:0), branky: Kolář, Novák
- Sekanina, Chomoutov-Smržice 2:2
(2:1), branky: Blaťák, Rigo - Cetkovský, Kalandřík,Doloplazy-Brodek u Př.
5:1 (2:1), branky: Malinek 2, Auffahrt,
Götzel, Šertler - Kaláb, Šternberk „B“-Slatinice 0:13 (0:6), branky: Kurfürst
5, Škobrtal 3, Ryšavý 2, Doležal, Kryl,
Střída, Lipník-Tovačov 4:0 (3:0), branky: Pospíšil 2, Caletka, Kubica, Kojetín-Koválovice-Němčice nad H. 2:6 (2:1),
branky: Hrušák, Miko - Dorňák 2, Bartošek, Charvát, Chlud, Jordán.
1.Lipník
15 0 0 63:9 45
2.Želatovice
11 1 3 60:23 34
3.Chomoutov
10 2 3 46:16 32

4.Smržice
10
5.Tovačov
9
6.Slatinice
8
7.Doloplazy
6
8.Hustopeče
6
9.Protivanov
5
10. Němčice nad H. 5
11.Brodek u Př.
4
12. Náměšť na H. 3
13. Kojetín
1
14. Šternberk „B“ 0

1
1
1
3
0
2
2
1
2
4
0

3
5
6
5
9
8
8
10
10
10
15

51:23
39:27
53:28
53:37
38:37
36:36
31:39
38:61
33:51
30:52
10:148

31
28
25
21
18
17
17
13
11
7
0

Pro domácí hráče to byl navíc specifický zápas z toho důvodu, že stříleli na kmenového hráče Klenovic
Miroslava Rece. „V závěru jsme se
dostali trošku do tlaku, oni ale měli
dobře složenou obranu, v níž vévodil
pan Řehák, který sbíral vysoké míče.
Možností moc nebylo, měli jsme jen
tři trestňáky, z nichž dva jsme špatně
rozehráli a při třetím Hatlemu chytil
Míra robinzonádou střelu z dvaceti
metrů,“ vypíchl Navrátil.
Hosté už naopak byli rádi hlavně za
skutečnost, že podzim skončil a začí-

ná dlouhá pauza. „Bylo to nejhorší v
celé sezoně, už na nás asi dolehla únava. K rozhodčím se raději moc vyjadřovat nebudu, pískali i ve stavu, kdy
by neměli chodit mezi lidi, na to musí
mít někdo žaludek. Rozhodlo ale to,
že soupeř dal jeden gól a my žádný,“
hodnotil Radek Řehák. Domácí tak
podle něj byli o trochu šťastnější, při
jediné možnosti Konice se totiž Kamenému nepodařilo vyzrát na Poláka
v klenovické bráně. „O body se hrálo
se stejným nasazením jako na začátku soutěže, ale klimatické podmínky
tomu už moc nenahrávaly. Foukal
vítr, terén byl měkký a rozbitý, byla to
taková ponurá podzimní atmosféra,“
přibližoval dění.
Konečný výsledek také znamená,
že se Klenovicím podařilo po dlouhé době opustit poslední dvě příčky a přezimují tak na čtrnáctém
místě jen o skóre za Mohelnicí „B“
a Konicí. „Nebylo to pro nás takové
derby jako s Kralicemi, ale brali jsme

to jako okresní souboj v kraji. Je škoda, že už soutěž skončila, od zápasu s
Želatovicemi jsme šli nahoru a bylo
to dobré,“ těší Navrátila. A muž, jenž
se v roli hlavního trenéra podepsal
pod postup z I.A třídy zůstane u
týmu i ve zbytku sezony. „Domluvil jsem se s výborem a dojedu tady
sezonu. Pokusíme se doplnit kádr a
zachránit, za celý podzim musím
poděkovat všem našim příznivcům,
chodili, i když jsme neměli výsledky.
A také vedení klubu, které dělá vše,
aby tu fotbal fungoval,“ neopomněl
připomenout.
Naopak pro Konici to nyní není tak
veselé jako před časem. „Je to našlapané. Čtvrtý má pětadvacet bodů
a poslední šestnáct, třináct celků je
tak v devíti bodech. O postup si to
tak rozdá trio Nové Sady, Šumperk,
Velké Losiny, zbytek bude hrát o
záchranu. My chceme udržet stejný
kádr a mám rovněž představy o posilách,“ nastínil plány Radek Řehák.

Chválkovice, Prostějov/jim - Už
šestkrát v řadě nepoznali hráči
Kralic na Hané pocit vítězství.
Týden po těsné porážce s Klenovicemi neuspěly Kralice ani proti
dalšímu nováčkovi nejvyšší krajské soutěže a v divokém utkání
padly v Chválkovicích 2:5. Ztratily tak pozici v horní polovině
tabulky a naopak se jim přiblížila
mužstva z chvostu přeboru, právě na poslední Chválkovice mají
už jen pět bodů k dobru.
„Není moc co hodnotit, prohráli
jsme si to vlastními chybami. Přitom to byl jednoduchý mančaft
spoléhající se na nákopy a důraz,

což na nás platilo,“ smutnil hlavní
kouč poražených Petr Gottwald. Na
hrbolatém a bahnitém terénu se moc
kombinovat nedalo, i hosté se tak
spoléhali na taktiku nic si zbytečně
nekomplikovat. Lépe se to ovšem
dařilo domácím, kteří se také dostali
do vedení. To ovšem trvalo jen pár
desítek sekund, než srovnal Ondřej
Petržela. Chválkovice si vrátily
náskok pokutovým kopem, stejnou
mincí ale vzápětí odpověděl rovněž
Pavel Valtr. Ani tento stav ovšem
nevydržel až do poločasu, ještě před
pauzou se totiž hned dvakrát prosadili pozdější vítězové. „Do té doby
to bylo vyrovnané, hrálo se nahoru

dolů, nikdo neměl převahu. Góly v
jednačtyřicáté a pětačtyřicáté minutě ale zápas rozhodly. Chtěli jsme
hrát to, co soupeř, jenže oni sbírali
odražené míče,“ analyzoval.

zadu a brejky do pootevřenější obrany
Konice. „Nespěchali jsme s rozehrou,
měli jsme míč na nohou, ani tak jsme
se ale do žádné větší šance nedostali.
Jen jednou jsme vystřelili do rukou
brankáře,“ zmínil.

MIA REALITY
Krajský přebor

Prostějovsko/jim - Závěrečné podzimní kolo „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS přineslo do prostějovského tábora dvoutřetinovou radost. Hned v sobotu odpoledne se zadařilo Mostkovicím, které zdolaly
předposlední Dub nad Moravou a ještě více podpořily
optimistické vyhlídky do zbytku soutěže. O den později se podobný kousek podařil napodobit i Čechovicím.
Ty sice proti posledním Hlubočkám nezářily, hlavní
jsou ale body, jichž se dočkaly. S prázdnou tak kalendářní rok zakončila pouze Lipová, jarní vítěz I.B třídy
totiž těsně padl v sedmibrankové přestřelce na půdě
Lipníku. I přesto je ale nejlépe postaveným regionálním celkem, po patnácti kolech mu patří třetí pozice,
dva body před sedmými Čechovicemi a čtyři před
osmými Mostkovicemi.
FK Spartak Lipník nad Bečvou
SK Lipová
4:3 (2:1)
Branky Lipové: Petržela, Takáč,
P. Koudelka. Rozhodčí: Petr –
Konečný, Kološ.

Sestava Lipové: Števula – Barák,
Ohlídal, Spáčil, Žilka – Takáč,
Růžička, Vybíhal, Z. Koudelka
– Dostál, Petržela (20. P. Koudelka).
Trenér: Pavel Růžička.

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Byl to zápas dvou rozdílných
poločasů. V prvním se nám nedařilo herně, i když jsme od
desáté minuty vedli 1:0 a měli
jsme stoprocentní šanci na 2:0,
z níž jsme dali břevno. Pak to
do konce poločasu bylo špatné
a soupeř toho využil, po našich
chybách otočil na 2:1. Ve druhé
půli už jsem byl herně spokojen,
podařilo se nám vyrovnat a hlavičku Spáčila vytáhl brankář na
břevno. Soupeř pět minut před
koncem dal třetí a brzy nato i
čtvrtou branku, nám se až v poslední minutě podařilo snížit, to
už ale bylo pozdě. Bylo to pro
nás velice nešťastné utkání, určitě jsme na bod měli. Nedali
jsme ale šance a soupeř nás potrestal. Nyní nám nastala pauza a
do jara jdeme s cílem pokračovat
ve stejné sestavě, navíc bychom
chtěli oslovit jednoho kvalitního
fotbalistu.“

TJ Sokol Čechovice
FK Hlubočky
2:0 (1:0)
Branky: 44. Vlach, 77. Klváček. Rozhodčí: Vojáček – Zelík,
Kaňok. Sestava Čechovic: D.
Klimeš – Surma (46. Drmola),
Vlach, Zelina, Čech – Varga
(55. Haluza), Kolečkář, Hanák –
Halouzka, M. Klimeš, Klváček
(75. Horák). Trenér: Jaroslav
Klimeš.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Zaplať pánbůh za to, že jsme
vyhráli. Byl to boj a na šance
byly lepší Hlubočky, my jsme
měli štěstíčko. Hosti mají zatím
málo bodů a snažili se hrát, v
první půli byli lepší, vytvořili si
pět tutovek, my jsme to ale ustáli
a z první možnosti jsme dali gól,
když Vlach dal hlavou po centru
branku do šatny. Nastoupili jsme
na tři útočníky, nešlo nám to ale,

Po přestávce se Kralice snažily o
vyrovnání, nedařilo se jim ale dostat
do tlaku a domácí brzy přidali pátou
trefu. „Snažili jsme se dát míč na
soupeřovu polovinu, tam ho udržet a
získat i nějaké standardky, to se nám
dařilo, ale po chybě obránce jsme

TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Sokol Mostkovice
1:2 (0:2)
Branky Mostkovic: 4. Kopečný, 30. Milar. Rozhodčí: Knoll
st. – Vachutka, Knoll ml. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, R. Hanák, Milar, Chmelař, V.
Vojtíšek – Kopečný, M. Vojtíšek
(55. Šlambor), Pořízka, Jamrich
(85. Bureš) – J. Kamenov ml.
(80. Kapounek). Trenér: Jiří
Kamenov st.

I.B třída, skupina „A“: Otinoves šplhá vzhůru, i Plumlov zvládl derby
bem Fabiánek, jemuž míč výborně postrčil Bureš. Po přestávce
jsme ale vyklidili hřiště, nechali
jsme se zatlačit a děkovat můžeme Laštůvkovi v bráně, předvedl několik výtečných zákroků.
Uklidnění a potvrzení tří bodů
zařídil až pět minut před koncem
Klváček. Platilo, že účel světí
prostředky, vezeme si tři body a
výsledky soupeřů nám darovaly
pěkný pohled na tabulku před
brejku hosté rozhodli. Sice hraje- zimní přestávkou.“
me na pohled pěkný fotbal, štěsTJ Sokol v Pivíně
tíčko nám ale chybí. V týdnu jsme
TJ Otinoves
řešili, jestli se bude hrát, naštěstí
1:2 (1:1)
jsme ale na výpomoc získali kluBranky: Šišma – Janeček, Paky z Chropyně a složili jsme to.“
vlinský. Rozhodčí: Polanský –
Hodáň, Petr. Sestava Pivína: V.
Hodnocení trenéra Plumlova
Svozil – R. Švéda, Spálovský,
Jana Peška:
„Spokojenost panuje se třemi Zbožínek – Molčík, J. Svozil
body, ale o hře to až tak říct ne- ml., Bartoník, Šišma – Tydlačka,
jde. V prvním poločase sice ještě Žondra (60. Pokorný), Sigmund.
snesla přísnější měřítko a před- Trenér: Jaroslav Svozil st. Trevedli jsme několik slušných akcí, nér Otinovsi Tomáš Hrdlovič se z
ty jsme ale nedotáhli do konce. taktických důvodů odmítl podělit
Do vedení nás poslal chytrým lo- o sestavu.

Prostějovsko/jim - Hned dvě regionální derby nabídlo letošní závěrečné kolo „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS. V neděli hodinu po poledni přivítali hráči Pivína a
Vrchoslavic výběry Otinovsi a Plumlova, v obou případech se z plného počtu bodů
radovali hosté. Pro Vrchoslavice to znamená přezimování na poslední pozici, zatímco Plumlovu se podařilo ještě navýšit svůj náskok na vedoucí příčce. Pivín se po třetí
porážce v řadě propadl na dvanácté místo s jen malým náskokem na poslední dvojici,
naopak Otinovsi závěr podzimu vyšel na jedničku a výsledkem je vzestup až na páté
místo. Vítězně uzavřel tuto část sezony také Kostelec, týden po sedmi gólech do sítě
Pivína nastřílel šest gólů na půdě třetího Ústí „B“.
TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Plumlov
0:2 (0:1)
Branky: Fabiánek, Klváček.
Rozhodčí: Majer – Lasovský,
Milar. Sestava Vrchoslavic: Večeřa – Jiříček, Zatloukal, Zdražil,
Spiller – P. Horák ml., Polášek,
Vaňhara, Urubek – P. Horák st.
(60. Konupka), Holub. Trenér:
Roman Šmíd. Sestava Plumlova: Laštůvka – Plajner, Kutný,
Ullmann, Fabiánek – Křupka,
Zabloudil (60. Klváček), Ševcůj,
Bureš – Frýbort (85. Sigmund),
Hladký. Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Nechce se mi utkání moc komentovat, základem je, že se hraje
na góly. Potkal se první s posledním, oko diváka by ale nepoznalo,
kdo je kdo. Byli jsme Plumlovu
více než vyrovnaným soupeřem, v
první polovině jsme nedali šance a
pět minut před pauzou přišel brejk
a Fabiánek z vápna přehodil brankáře. Poté jsme dobývali, hrálo se
na půlce Plumlova a chtěli jsme
vyrovnat, opět jsme si vytvořili
dobré šance, nepropálili jsme to
ale a dvě minuty před koncem z

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Ze zápasu proti Kostelci máme
zraněného Sedláka, nastoupit nemohl Vrba, sestavu jsem tak doplnil hráči ‚béčka‘ a dorostenci.
Do patnácté minuty měli hosté
dvě šance a jednou trefili tyčku,
jednou je brankář vychytal. Pak
se sice dostali do vedení, zásluhou
Šišmy jsme ale vyrovnali. Ve druhé půli jsme mohli rozhodnout a
nedali jsme čtyři gólovky, pak se v
roli Zorra mstitele ocitl Tydlačka a
zaslouženě dostal červenou kartu.
To nás oslabilo v tlaku a po brejku
jsme dostali gól na 1:2. Gratuluji
soupeři ke klidné zimě, nás čeká
neklidné jaro. Nedali jsme šance
a navíc jsme se opět potýkali s
neukázněností, vyzdvihl bych tak
asi jen Ludánkovu udírnu, ta fungovala a byla vynikající po celý
podzim.“
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Opět jsme byli téměř kompletní,
chyběli nám jen nemocný Huszty

a Kohout, naopak se nám vrátil
Pavlinský. Zápas jsme měli pod
kontrolou, Pivín hrozil hlavně
nákopy do šestnáctky. Za stavu
0:0 jsme trefili dvě tyčky a domácí měli jednu loženku, pak jsme
se dostali do vedení, ale bohužel
jsme ho dlouho neudrželi a Pivín
nechytatelnou střelou srovnal.
Hráli jsme zodpovědně zezadu,
dařilo se nám pokrývat Svozila
a opět se ukázalo, že pokud jsme
prakticky kompletní, tak sílu
máme. Musím pochválit i hřiště,
terén byl nadstandardní, tvrdý a
bez bahna. Nově tak máme jen
jeden mínusový bod a jsme pátí,
to je velice dobré a nad očekávání.
Děkuji hráčům, za půlroční práci
si to zaslouží.“

TJ Sokol Ústí „B“
TJ FC Kostelec na Hané „B“
1:6 (0:1)
Branky Kostelce na Hané:
Preisler 3, Móri, Grepl, Lužný.
Rozhodčí: Vrána – Odstrčil,
P. Pospíšil. Sestava Kostelce

na Hané: L. Menšík – Synek,
Chytil, Baláš, Juračka – Vařeka,
Móri, T. Menšík, Grepl (75. Zatloukal) – Lužný, Preisler. Trenér: Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Znovu se nám zadařilo i střelecky, předcházela tomu ale obětavá hra, kterou jsme zaskočili
Ústí. Napadali jsme po celém
hřišti, rychle jsme přistupovali,
nenechali jsme je rozehrát, podařilo se nám pokrýt jejich nejlepšího hráče. Na soupeře jsme
se přitom nijak speciálně nepřipravovali, viděl jsem je jen u
nás, kde nás porazili podobným
výsledkem. Klíčem k úspěchu
ale bylo plnění toho, co jsme si
řekli. Jsem naprosto spokojen a
pochvalu si zaslouží i rozhodčí,
na své mládí podali naprosto solidní výkon. Škoda pro nás, že
už je konec podzimu, musíme
ale stále pracovat a zůstat nohama na zemi.“

I.B třída, skupina „B“: Hvozd měl na výhru, musí mu stačit bod

TJ Sokol Velký Týnec
FC Hvozd
1:1 (1:0)
Branka Hvozdu: P. Muzikant.
Rozhodčí: Ženožička – Valouch,
Vojtek. Sestava Hvozdu: Koutný
– Pírek, Z. Poles, F. Bílý, J. Bílý
– P. Muzikant, Vánský, Žoužel-

toho odtrénoval v okrese Prostějov a byl jsem někdy nespokojen
s výkony rozhodčích, ale zlatí
prostějovští rozhodčí. Co se tam
dělo, to se vymyká zdravému
rozumu a zajímalo by mě, jakou
dostal známku od delegáta. Neuznal nám regulérní gól, prý to
byl ofsajd, neviděl hraní rukou,
otáčel fauly, když byl náš hráč
sražen před gólmanem, tak se
penalta nepískala. Hlavní tvrdil
ka (80. L. Poles), V. Bílý – F. vyhrát. Opět jsme byli lepší a muziku a pomezní mu pomáhaCoufal, Vrba (46. P. Grulich). měli jsme hodně šancí, chodi- li, bylo vidět, že Velký Týnec se
li jsme sami na brankáře, ale snaží zachránit, jak to jde.“
Trenér: Rudolf Švehla.
neproměnili jsme. A pět minut
TJ Sokol Protivanov
před koncem jsme se dopustili
Hodnocení trenéra Hvozdu
SK Jesenec
hrubky, jejich hráč šel sám na
Rudolfa Švehly:
0:1 (0:1)
„Na závěr podzimu jsme získa- gólmana, ten si ale s dlouhou
li jeden bod, měli jsme tam ale kličkou poradil. Hodně jsem Reportáž najdete na straně 23.

dostali do prázdné brány. Od stavu
2:5 jsme přebrali iniciativu, ale kvalita v zakončení nebyla. Trefili jsme
tyčku a dvakrát nás vychytal brankář,“ popisoval kouč. Projevilo se
tak i to, že kvůli zranění chyběl Jan
Nečas a nemoc vyřadila Jaroslava
Lehkého. „Oba jsou pro nás klíčoví
hráči, a i když za ně máme adekvátní náhradu, tak jsou prostě rozdíloví
hráči,“ uznal Gottwald. Nyní začala
mu i celému týmu zimní přestávka,
což přivítal s úlevou. „Chtěli jsme
podzim zakončit s nějakými body,
ale v Klenovicích jsme doplatili na
individuální chyby, byť jsme nebyli
horším týmem, v Chválkovicích

jsme od stavu 2:2 tahali za kratší
konec,“ porovnával poslední dvě
vystoupení.
(4:2)
Od spodních pater tabulky tak
mají jeho svěřenci minimální
odstup a základní úkol pro jarní
Branky Kralic: 25. Petržela, 38. Valtr z penalty. Rozhodčí: Křepský
kola tak zní začít bodovat. „Teď
– Silný, Polanský.
by si kluci měli odpočinout a nabít energii, snad půjdou do zimní
Sestava Kralic:
přípravy odpočatí a nastartovaní,“
Běhalík – Novotný (55. Kawij), Hlačík, Martinka, Vitásek – Valtr (70.
přeje si jednačtyřicetiletý kralický
Šín), Dočkal, Neoral, Répal, Petržela (82. Troneček) – Dostál.
kouč, který tak zažil zvláštní podTrenér: Petr Gottwald.
zim, coby hráč je totiž se svým
rakouským mančaftem na čele
tabulky. „Bojuji na dvou frontách,
ale přezimujeme na prvním místě, pohybu, protože nám brzy začíná činout psychicky,“ pousmál se Petr
to je pozitivní. Neustále ale budu v futsal, chtěl bych si ale trochu odpo- Gottwald.

Prostějovsko/jim - Těžké jaro mají před sebou fotbalisté Hvozdu. V patnáctém kole
ročníku 2014/2015 se v „B“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS dočkali teprve desátého bodu, když se jim nepodařilo zvítězit na půdě posledního Velkého Týnce. To pro ně
znamená další ztrátu v honbě za dvanáctým Slavonínem a jedenáctým Šumvaldem a
mnohem větší starosti než před rokem, kdy se v pozici nováčka drželi uprostřed tabulky.
Na klidné jaro se naopak mohou těšit hráči Protivanova i Jesence, kteří se těsně před
zimní přestávkou potkali v druhém podzimním vzájemném souboji. Stejně jako na úvod
soutěže se lépe vedlo Jesenci, jenž se tak vměstnal do horní poloviny tabulky, Protivanov
navzdory porážce zůstal na třetím místě jen bod od druhých Nových Sadů „B“.

Kralice prohrály v Chválkovicích a zkomplikovaly si jaro
MIA REALITY
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nedostávali jsme se do toho.
Byli jsme pod tlakem, ale fotbal
nemá logiku, takové zápasy jsou
a budou. Toto vítězství je pro
nás hodně důležité, bude se nám
klidněji spát. Tabulka je ale kromě vedoucí a poslední dvojice
hodně vyrovnaná, takže nás čeká
zajímavé jaro. Je pravdou, že na
přestávku jsem se již hodně těšil,
je totiž brzy tma, nedá se moc
trénovat a ani nám to nešlo.“

SK Chválkovice
FC Kralice na Hané

5:2

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 13. listopadu 2014 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída bez závad, až na utkání TJ Sokol Držovice
– TJ Sokol Čechovice „B“ a TJ Sokol Určice „B“ –
TJ Sokol Přemyslovice nesehraná pro nezpůsobilý
terén. STK nařizuje utkání odehrát jeden týden před
začátkem jarní části SR a žádá kluby o zaslání dohody oddílů o termínu utkání do 18.11.2014. Komise
současně doporučuje klubům TJ Sokol Držovice a TJ
Sokol Určice „B“, aby si případně zajistily náhradní
hrací plochu, například umělou trávu v Prostějově
či Konici, náklady spojené s pronájmem hřiště hradí
pořádající oddíl. III. třída bez závad, až na utkání TJ
Sokol Mostkovice „B“ – FK Výšovice nesehrané pro
nezpůsobilý terén. STK nařizuje utkání odehrát jeden
týden před začátkem jarní části SR a žádá kluby o zaslání dohody oddílů o termínu utkání do 18.11.2014.
Komise současně doporučuje klubu TJ Sokol Mostkovice „B“, aby si případně zajistil náhradní hrací plochu, například umělou trávu v Prostějově či Konici,
náklady spojené s pronájmem hřiště hradí pořádající
oddíl. 15.kolo FK Výšovice – FC Dobromilice, oddíl
FK Výšovice požaduje odložení utkání na jarní část
soutěže pro nezpůsobilý terén, dohoda oddílů. STK

souhlasí a nařizuje utkání odehrát dva týdny před
začátkem jarní částí soutěžního ročníku. Komise doporučuje klubu FK Výšovice, aby si případně zajistil
náhradní hrací plochu, například umělou trávu v Prostějově a Konici, náklady spojené s pronájmem hřiště
hradí pořádající oddíl. IV. třída bez závad, dohrávka 7.
kola Brodek u Prostějova „B“ – Doloplazy 5:3. Mladší přípravka bez závad, dohrávka 1. kola Kostelec na
Hané – Konice 11:7.
2. Změna termínu:
II. třída 15. kolo FC Kralice na Hané „B“ – TJ Sokol
Určice „B“, původní termín 15.11. od 13 hodin, požadovaný termín 16.11. od 13.30 hodin. STK souhlasí
se změnou.
3. Různé:
V případě nezpůsobilé hrací plochy je možné volat garanty STK o posouzení stavu hrací plochy
– sobota do 9.30 hodin a v neděli do 9.30 hodin. II.
třída pan Macharáček 724 841 105, III a IV. třída
pan Weiser 606 734 250, mládež pan Minx 731 656
599.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 13. listopadu 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Suchý Vladimír (TJ Horní Štěpánov) – 1 SU od
9.11.2014, DŘ 19/1.
Soldán Petr (TJ Sokol Brodek u Prostějova) – 1 SU
od 10.11.2014, DŘ 19/1.
Kovačevič Semir (TJ Smržice) – 2 SU od 9.11.2014,
DŘ 12/2c.
Špaček Jakub (FC Dobromilice) – 1 SU od
10.11.2014, DŘ 19/1.
Novák Jaroslav (TJ Sokol v Pivíně) – 2 SU od
10.11.2014, DŘ 19/1, RS 24.3.

Navrátil Miloš (TJ Sokol Kladky) – 1 SU od
10.11.2014, DŘ 19/1.
Dostálík Jiří (TJ Haná Nezamyslice) – 1 SU od
10.11.2014, DŘ 11/1.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci
jednotlivých oddílů i jejich příznivci nacházet na
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Prostějovští Jestřábi sehráli tři přestřelky, zvítězili alespoň jednou

4
5

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

BOJKOT FANOUŠKŮ SKONČIL, BODY TO ZATÍM NEPŘINESLO

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM

1:2

1:2

Na přelomu roku nebude platit věkové pravidlo, žádné velké posílení se nechystá

2:1

Branky a nahrávky: 10. Kajaba (Kubica, Meidl), 27. Kindl (Roupec, Husák), 47. Kolibár
(Stejskal, Roupec), 60. Meidl (Roupec, Kubica) – 5. Tůma (Roubík, Holomek), 18. Přeučil
(Merta), 27. Tůma (Roubík, Holomek), 30. Kloz (Baránek, Brož), 50. Roubík (Rod, Holomek). Rozhodčí: Mikula – Reich, Moravec. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. V oslabení:
0:0. Střely na branku: 42:38. Diváků: 890.

Sestava lhK jestřábi
Kocián (30. Šimboch)
Roupec, Kolibár, Malý, Jedlička,
Husák, Skřivánek, Matyáš
Kajaba, Meidl, Kubica
Indra, Luňák, Venkrbec
Kovařík, M. Černý, Coufal
Stejskal, Kindl.

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Prostějov/jim

Sestava Ústí n/L:
Petrásek – Zdvořáček, Smetana, Vágner, K. Černý, Brož, Kolafa, Holomek – Kuchyňa, Gengel, Tůma, Rod, Markulinec, Pořický, Přeučil,
Kloz, Roubík, Baránek, Merta. Trenér: Miroslav Mach.

3
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AZ HAVÍŘOV 2010
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

0:3

Několikatýdenní neshody mezi prostějovskými fanoušky a oddílovým vedením jsou od konce minulého
týdne minulostí. Současně též díky jednorázově sníženému vstupnému o dvacetikorunu se tak v sobotu
večer vypravily na zimní stadion téměř dvě tisícovky
lidí, kteří hokejistům vytvořili příjemnou atmosféru.
Pozadu nezůstala ani početná výprava z jihu Čech
a po komorních duelech s Ústím nad Labem, Mostem,
Havlíčkovým Brodem a Jihlavou se tak do Prostějova
vrátilo tradiční bouřlivé prostředí známé z minulosti

2:1

Branky a nahrávky: 10. Pechanec, 50. Klimša (Jakúbek), 57. Fořt (Lenďák, Hlinka)
– 21. Stejskal (Venkrbec, Řezáč), 26. Sršeň (Coufal, Malý), 39. Roupec (Stejskal),
50. Indra (Roupec). Střely na branku: 56:27. Rozhodčí: Trombík – Lukš, Novák.
Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 2519.

„Atmosféra byla perfektní, i klukům pomohla. Potřebujeme
ale, aby šlo o trvalou skutečnos
a fandilo se tedy i v dalších zápasech. Doufejme, že rozum zvítězí
a obrat se nějak projeví,“ užíval
si povzbuzování kouč Jestřábů
Petr Zachar. A obdobně se vyjádřil
i jeho protějšek z jihočeské lavičky Petr Rosol. „Já jsem byl
v Prostějově poprvé a atmosféra se
mi líbila. Od nás jezdí stále hodně
lidí a domácích také přišlo dost,
bylo to super,“ těšilo mistra světa
ze šampionátu v Praze 1985.
Za návratem správné hokejové
kulisy stála schůzka generálního manažera Jestřábů Jaroslava Luňáka s fanouškovským
kotlem, jenž před časem sáhl

ke krajnímu řešení v podobě
bojkotu fandění při domácích
zápasech, takže prostějovské
hráče hnalo za body pouze venkovní povzbuzování. A jednání
bylo natolik plodné, že došlo k dohodě příznivé pro všechny strany.
Další novou zprávou je rozhodnutí
Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, že v době závěrečné přípravy a průběhu mistrovství světa juniorů do dvaceti let
bude v obou nejvyšších soutěžích
přerušena účinnost části pravidla
upravujícího zařazování mladých
hráčů na soupisky k utkáním.
V praxi to znamená, že v období
od 13. prosince letošního roku
do 7. ledna toho příštího budou
moci kluby zařadit na soupisku
celkem dvaadvacet hokejistů,
z toho dva brankáře bez omeze-

Vrátili se. V předešlých domácích utkáních se museli Jestřábi obejít bez podpory kotle, proti Českým
Budějovicím to již neplatilo.
Foto: Jiří Možný
ní věku a dvacet hráčů, z nichž
sedmnáct může být ve věku třiadvacet let a starších. V případě
Jestřábů se jedná o veledůležité
souboje s Mostem, Benátkami
nad Jizerou, Ústím nad Labem,
Havířovem, Českými Budějovicemi, Chomutovem, Litoměřicemi a Jihlavou, tudíž se novinka
může stát výhodou. „Nemám na
rozhodnutí svazu vyhraněný názor. V současnosti nedisponujeme
zase tolika hráči, abychom sestavu razantně pozměnili, navíc se
snažíme mladé hráče zabudovat.

Nařízení jsme tedy zatím příliš
neřešili, chceme nejprve kluky
stabilizovat,“ přijal zprávu neutrálně sportovní manažer Jestřábů a
asistent u prvoligového „áčka“ Jiří
Vykoukal.
Pravděpodobně se ani nebude konat ani jednorázové posílení, aby
se využilo možnosti postavit více
zkušených hráčů. „Otázka zní,
kde je vzít. Nejprve tyto posty
zaplní extraliga, teprve pak první liga. Bude sice možné využít
hráče, kteří kvůli tomuto pravidlu musí stát, myslím si ale, že to

soutěž nijak výrazně neovlivní,“
domnívá se Vykoukal.
A nepředpokládá ani to, že by se
ještě v nejbližší době nějak výrazněji měnila podoba jestřábího kádru. „Poslední novou tváří je Tomáš
Halász z Pardubic, Pardubice nám
nabídly ještě jednoho mladíka
ročníku 1992, my ale toužíme zejména po hráčích, kteří budou tady
a nebudou muset pendlovat. Solidně se třeba jeví třinecký Matyáš
s Kindlem, ale Oceláři si je stahují,
což nám nepomáhá,“ zmínil spolutvůrce prostějovské soupisky.

Sestava Havířova:

Matoušek – Matějíček, Foltýn, Lenďák, Graca, Repe, Bezuška, Bahounek – Šedivý, Hlinka, Fořt – Jakúbek, Šlahař, Klimša – Haas,
Pechanec, Tomi – Rimmel, Maruna, Sztefek. Trenér: Jan Daneček.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch

Po Pirátech začne druhá polovina s Litoměřicemi

Kaluža, Roupec,
Malý, Jedlička, Řezáč
Indra, Meidl, Kajaba
Venkrbec, Stejskal, Luňák
Černý, Kovařík, Coufal
Sršeň, Duba, Cienciala.

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

3
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

0:2

3:2

0:3

Branky a nahrávky: 24. Meidl (Indra), 26. Cienciala z trestného střílení, 27. Venkrbec (Luňák,
Stejskal) – 4. Straka (Nouza), 13. Boháč (Vaniš, Chmelíř), 22. Nouza (Heřman, Straka), 30. Mucha (Kuchejda), 42. Pajič (Nouza, Straka), 42. Kuchejda (Punčochář, Rob), 45. Nouza (Straka,
Mucha). Rozhodčí: Hrubý – Hejl, Podrazil. Vyloučení: 8:7, navíc Suchánek (ČB) trest ve hře,
Heřman (ČB) 10 minut osobní trest. Využití: 1:5. Střely na branku: 34:38. Diváků: 1913.

Sestava lhK jestřábi
Řezáč, Roupec, Malý, Husák,
Jedlička, Kaluža

Sestava ČESKÝCh BUDĚJOVIC:
Kůdela – Punčochář, Mucha, Suchánek, Vráblík, Chmelíř, Semrád,
Růžička, Kříž – Kuchejda, Pajič, Švihálek – Nouza, Straka, Heřman –
Vaniš, Rob, Boháč – Přibyl, Trummer. Trenér: Petr Rosol.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 25. KOLE
Tým

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

Třebíč
Chomutov
Litoměřice
České Budějovice
Kadaň
Jihlava
Havířov
Kladno
Šumperk
Benátky
Ústí nad Labem
Most
Prostějov
Havl. Brod

ciferný počet kanadských bodů.
Silnou zbraní týmu ze severozápadních Čech však není jen útok,
ale i obrana. Sedmačtyřicet inkasovaných gólů je totiž společně
s vedoucí Třebíčí nejméně z celého čtrnáctičlenného pole. A je
to vidět i na gólmanských statistikách. Trio Strmeň, Kopřiva
Hanuljak svorně atakuje hranici
jedné a půl obdržené branky na
zápas a jejich úspěšnost činí více
než pětadevadesát, více než čtyřiadevadesát a více než třiadevadesát a půl procenta. K tomu Kopřiva vychytal již tři čistá konta
a Hanuljak jedno.

Středočeské Litoměřice jsou
jen o málo slabším odvarem.
V tabulce jim náleží momentálně třetí příčka, když získaly jen
o tři body méně než Chomutov,
vstřelily o tři góly méně a obdržely jich o pět více než Chomutov. Tým loňského Jestřába
Šimona Antončíka vyhrál sedm
z posledních osmi zápasů, neuspěl jen v Mostě, kde prohrál
1:2. Sobotní soupeř Jestřábů
úzce spolupracuje s pražskou
Spartou a oddílovou produktivitu tak díky čtyřem brankám
a hned třiceti nahrávkám vede
Jaroslav Kalla, v obraně tvrdí

muziku Angel Krstev a v bráně exceluje Tomáš Král, jemuž
kryje záda Petr Přikryl. Gólmanská jednička vychytala již
čtyři nuly a její úspěšnost zásahů atakuje čtyřiadevadesát a půl
procenta. Nejlepším střelcem je
dvacetigólový Vítězslav Bílek,
v kanadském bodování se daří
i triu Jiří Rys, David Švagrovský, Martin Novák. Z obrany
vše podporují Jakub Šulc, Radek Míka či Lukáš Špelda.
Středeční duel startuje v chomutovské aréně o půl šesté
večer, v sobotu na Hané o půlhodinu dříve.

Rozhovor sportovního manažera LHK Jestřábi exkluzivně pro Večerník
Staronový asistent hlavního trenéra věří, že si současný tým dokáže s nástrahami poradit

Kajaba, Meidl, Indra
Stejskal, Luňák, Venkrbec
Kovařík, M. Černý, Coufal
Sršeň, Cienciala, Duba.



když těsně padli 1:2 v Šumperku. Dokázali navíc bodovat ve
dvanácti z předešlých třinácti
duelů a jejich série začala právě
poklidnou výhrou 3:0 na půdě
Jestřábů. Chomutov disponuje po
Českých Budějovicích a Jihlavě
třetí nejnebezpečnější ofenzivní silou. Starají se o to zejména
Marek Hovorka, Nikola Gajovský, Bryan McGregor a Vladimír
Růžička mladší, kteří dohromady
nashromáždili už čtyřiadvacet
branek a třiačtyřicet nahrávek.
Z obrany to důkladně podporují
hlavně Jiří Drtina s Janem Ruttou, kteří už také nastřádali dvou-

JIŘÍ VYKOUKAL: „KLUCI SE SNAŽÍ, MAJÍ V SOBĚ POTENCIÁL“

Halász

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Prostějov/jim - Vinou odložení
druhého souboje s Kladnem
dělí prostějovské hokejisty ještě
dva zápasy od faktu, aby za sebou měli celou jednu polovinu
základní části. V šestadvacátém
kole se ve středu večer představí na ledě aktuálně druhého
Chomutova, o tři dny později se
již v rámci třetí čtvrtiny podruhé v tomto prvoligovém ročníku střetnou na vlastním ledě
s nyní třetími Litoměřicemi.
Na jaře ještě extraligoví Piráti se
po nevýrazném začátku rozjeli do
očekávané formy a z posledních
osmi utkání prohráli jen jednou,

Z
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Skóre

Bodů

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

16
14
15
13
12
10
11
11
10
8
9
5
4
2

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

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

5
4
7
9
7
7
9
10
10
13
13
10
16
20

72:47
79:47
76:52
91:74
65:56
81:64
77:72
77:61
80:83
50:66
65:88
58:84
53:87
47:90

53
52
49
44
43
41
41
38
36
32
31
30
18
11

Kam příště....
26. kolo, středa 19. listopadu: Piráti Chomutov - LHK Jestřábi Prostějov,
ČEZ Motor České Budějovice - HC Stadion Litoměřice, HC Benátky nad
Jizerou - HC Rebel Havlíčkův Brod, HC AZ Havířov 2010 - HC Dukla Jihlava, HC Slovan Ústí nad Labem - SK Horácká Slavia Třebíč, Salith Šumperk
- HC Most, Rytíři Kladno - SK Kadaň.
27. kolo, sobota 22. listopadu: Rytíři Kladno - HC Most, HC Benátky nad
Jizerou - Salith Šumperk, HC Slovan Ústí nad Labem - HC Rebel Havlíčkův
Brod, HC AZ Havířov 2010 - SK Horácká Slavia Třebíč, ČEZ Motor České
Budějovice - HC Dukla Jihlava, LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice, SK Kadaň - Piráti Chomutov

Prostějov - Neuběhl ani celý rok a už se Jiří Vykoukal
(na snímku J. Možného) vrátil zpět do pozice, kterou
poprvé zastával od půlky ledna do konce dubna letošního roku. Sportovní manažer Jestřábů se totiž po konci
Tomáše Sršně na pozici hlavního kouče přesunul na
post oficiálního asistenta a může se tak opět věnovat
dennodenní práci s hráči. Úvodní tři zápasy po této změně sice Prostějovu body nepřinesly, změna ale nastala
na půdě Havířova. Třiačtyřicetiletý dvojnásobný mistr
světa je i nadále optimistou a těší se, že vše dobře dopadne a úsilí hráčů i celého klubu přinese úspěch.
Jiří Možný
Na jaře jste zmínil, že byste se v budoucnu nebránil
návratu na lavičku. Překvapilo
vás, jak brzy k tomu došlo?
„Ten pocit překvapení tam byl, pan
Luňák se ale rozhodl takto a beru to,
jak to je. Čekali jsme, že budeme mít
určité výsledky, které jsme ale neměli. Stejně tak je ale nemáme ani zatím
teď po
p výměně... (hořký úsměv)“
Jak tuto novou roli časově
zvládáte s povinnostmi
sportovního manažera?
„Máme to teď rozdělené. O hráčích
se bavíme všichni, tedy já, pan Zachar i pan Luňák, a spolupodílíme
se na tom. A tréninky vede jednou
pan Zachar, jednou já, vzájemně se
doplňujeme. Snažím si dávat dohromady sestavu obránců, kolega
si bere na starosti útoky, ale stejně
se vzájemně
doplňujeme.“
j
Co zatím můžete říci ke
hře obránců? Třeba proti
Ústí jste soupeři dovolili mnoho
dorážek...

„Je potřeba rozlišit, jestli je to
hráč obránce, nebo útočníka.
Byly to sice dorážky, ale ne od
hráčů, kteří měli být bráněni
obránci. Pravdou ale je, že ve
finále je to jedno, dorážky tam
byly.“
yy
Takže problém nedůsledné defenzívy tkví spíše
v útočnících?
„To zase ne, to bych špatně prezentoval. My to máme tak padesát na
padesát, jednou udělá chybu útočník,, podruhé
obránce...“
p
Co podle vás trenérská
výměna zatím přinesla?
„Uvidíme asi až v průběhu času,
jestli přinese nějakou změnu,
která bude viditelná. Potřebujeme hlavně získávat body, což
se nám moc nedaří, takže je taková nijaká. Mě práce s kluky
baví, oproti jaru je to ale hodně
jiné. Druhou ligu jsme hráli
s týmem, který všechno vyhrával, nyní hrajeme s mužstvem,
který se snaží, ale výsledky zatím
nepřichází.“

Stále se mezi fanoušky
mluví o dvojici Polák-Šebek, která přispěla k postupu, nedostala ale šanci. Nechybí
zkušenosti prvního a šikovnost
druhého?
„Jirka Polák už by nám v současné
době nepomohl, navíc je hráčem
Karlových Varů a v létě tam byla
částka za hostování, což nejsem
ochoten platit za hráče jeho věku,
který nemá pracovní smlouvu. Je to
živnostník, virtuální majetek určitého klubu. A co sleduji druholigový
Přerov, tak tam hráči, co nastupovali loni za nás, tolik nevyčnívají.
Nevěřím tomu, že by nám tedy až
tak ppomohli!“
Součástí letošního kádru
je i několik hráčů na střídavé starty. Ti klub nic nestojí?
„Ne tak docela, přebíráme část
platu a platíme ubytování. Ale už
neplatíme další smyšlené částky.
Když nejsou v sestavě svého kmenového oddílu, tak jsme rádi, že se
k nám mohou přidat. Z dlouhodobého hlediska to nemá význam a je
to cesta, kterou jít určitě nechceme.
Rádi bychom zde vlastní členy kádru, kteří tu budou moci působit
dlouhodobě. Je ale potřeba si uvědomit, že V Prostějově nemáme
dostatek juniorů ani kmenových
hráčů. Na to se teď taky doplácí.
Nejsem ale zastáncem toho, aby se
tu kupovali
hráči za 'těžké' peníze.“
p
Podívejme se na první
ligu celkově. V čem jsou
zatím soupeři lepší?
„Poslední dobou se mi nezdá, že
by byli v něčem lepší. V Šumperku

i Benátkách jsme si to prohráli pře- ale říkat, že je to v hlavě. Hokej je
devším v oslabení, což se s námi strašně rychlá dynamická hra, za
vleklo už loni. My góly až tolik
sekundu to máte jinedáváme a soupeři tam vždy něco
ěco
spadne. Kluci se snaží, mají v sobě
obě
potenciál a je to o tom dosáhnout teď
těch výsledků. Musí se s nimi pracocovat a teprve v budoucnu uvidíme,
me,
jestli
j z nich něco bude, nebo ne.“
Co od současného mužužstva očekáváte?
„Že bude plnit povinnosti a bude
ude
vyhrávat! Nechceme být tolik
lik
vylučovaní, naopak rádi bychom
om
dávali více gólů, než zatím střílíme.
me.
Na tréninku kluci pracují perfektktně, dělají věci na sto procent, ale
přijde zápas, jedna dvě individuálální chyby, už to na tým trochu doo-

„Co sleduji druholigový Přerov,
tak tam hráči, co nastupovali loni
za nás, až tolik nevyčnívají. Nevěřím
tomu, že by nám tedy až tak pomohli.“
čelní představitel klubu JIŘÍ VYKOUKAL o tom,
zda Jestřábům nechybí duo Polák - Šebek
lehne. Neříkám, že jsme spokojeni,
máme ale nějaké možnosti a s nimi
hrajeme. O nějakém konkrétním
cíli bych
y se teď bavit nechtěl.“
Je to tedy především
v hlavách hráčů?
„To bych přímo neřekl, byť osmdesát procent výkonu hráče tvoří
hlava. Při každém zaváhání nelze

nak, nečekaně se vám odrazí kotouč, přeskočí vám hůl, tyto věci
tam jsou a nenatrénujete je. Chci,
aby kluci měli ze zápasů radost a
aby nás povzbuzovali fanoušci. Už
v zápase proti Ústí jim zatleskali,
protože tam hráči odevzdali všechno, byť prohráli. A tak by to mělo
v tom nejhorším případě být.“
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Venkrbcův návrat nebyl vítězný, body vzalo Ústí Tomáš Halász: „Výsledek je pro nás krutý“
Prostějov/jim - Pouze necelých
devět set diváků si našlo cestu v
pondělí večer na prostějovský
„zimák“, aby sledovalo bitvu
domácích Jestřábů s ústeckými
„Lvy“. Třiadvacáté pokračování první ligy jim ale moc radosti
nepřineslo, nováček soutěže totiž
potřetí v řadě a celkově už popatnácté v ročníku nebodoval.
Potvrdilo se, že oba týmy tlačí
bota zejména v obranné fázi,
takže návštěvníci viděli hned
devět branek, efektivnější a produktivnější byli hosté. Do sestavy
Prostějova se po měsíci a půl vrátil uzdravený Matouš Venkrbec,
jemuž navíc při absenci Lukáše
Duby přibylo na drese i kapitánské
„céčko“, oproti sobotě nastoupil
rovněž Lukáš Luňák. Další změnou byla ta v brankovišti, trenérský
tandem Prostějova Petr Zachar, Jiří
Vykoukal vsadil tentokrát na Ondřeje Kociána.
A gólově ho hned v páté minutě při
ponechané výhodě přivítal Tůma,
jenž využil přihrávky zpoza brány a
z ideální střelecké pozice se nemýlil
– 0:1. Pro vyrovnání se středem tlačil Kindl, uspěl ale až Kajaba, který
z mezikruží poslal puk přesně do

šibenice - 1:1. O chvíli později se
při malém tlaku Jestřábů probudili
i diváci, kteří se i tentokrát potýkali
s absencí kotle, takže v hale nenastalo peklo, ale spíše ticho jako v
hrobě.
Na předchozí šestou trefu nejlepšího prostějovského kanonýra ovšem
ještě před přestávkou reagoval Petr
Přeučil, jenž využil velkého důrazu hostů na brankovišti i faktu, že
Kocián nebyl po prvním zákroku v
ideální pozici a na brankové čáře ho
zastupoval obránce Husák . 1:2.
Ve druhé dvacetiminutovce se domácím podařilo dobře sehranou
přesilovkou vyrovnat, když gólman soupeře neviděl přes clonícího Indru střelu Kindla - 2:2. Proti
trestu udělenému za šest hráčů na
ledě ústecká lavička dlouho protestovala, leč marně. A pro třineckého
útočníka to byla první trefa v dresu
Jestřábů z Prostějova. Svůj první
bod z celkových tří si v tomto utkání připsal nejproduktivnější člen
Zacharova souboru David Roupec.
Jenže hosté velice rychle kontrovali, jen o dvacet sekund později
zakončil rychlý brejk opět Tůma 2:3. Navíc přesně minutu a půl nato
vypálil od modré čáry Baránek,
pokus od pravého mantinelu umně
sklepl Kloz a po gólu ústeckého kapitána se do prostějovské brány vydal krátce před koncem úvodní poloviny utkání Juraj Šimboch - 2:4.
Další dramatizace nastala v poslední části. To se parádním sólem

přes střed kluziště blýskl Jan Kolibár. Prostějovský bek si po vzoru
Bobbyho Orra udělal z útočníků i
obránců soupeře kužely a dlouhou
kličkou zametl puk i za Petráska
- 3:4. V tuto chvíli se probudilo i
nepočetné obecenstvo, jenže při
potlesku i skandování přišla studená sprcha po ráně od modré a
Roubíkově dorážce do odkryté
svatyně - 3:5. Domácí hráči dostali
za celé utkání hned osmkrát výhodu přesilovky, více než jednou jí
ale nevyužili. Blízko k tomu měl
čtyři a půl minuty před koncem
Husák, jenž si sjel na pravý kruh,

křižnou přihrávku od modré čáry
ovšem umístil jen do přesouvajícího se gólmana.
Rozhodnuto ale zdaleka nebylo.
Když zbývaly do konce řádné hrací
doby dvě a půl minuty, vzali si oddechový čas domácí a zkusili to v
šesti, třiačtyřicet sekund před závěrečnou sirénou pak vykřesal naději
na body Meidl, jenž nekompromisně zavěsil - 4:5. A krátce poté
přišlo ještě vyhrané buly v útočném
pásmu a střela z pravé strany mířící
mezi betony, Petrásek je ale sklapl
včas a zajistil Ústí první tříbodové
vítězství venku po měsíci a půl.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Zejména v první třetině jsme nevyužili vyložené šance a prohráli jsme
si to sami. Dvakrát se nám stalo, že jdeme do kontaktu, ale hned do
minuty dostaneme gól. To se nesmí stát, musí se začít hrát trpělivě, s
klidnou hlavou a čekat na další příležitosti, nehrát vabank. Vystřídali
jsme gólmany, pak jsme hráli delší dobu bez inkasovaného gólu, znovu
jsme utkání zdramatizovali, jenže pak jsme dostali gól po hrubé chybě
po vhazování v naší třetině. Prostě věci, které si kreslíme a děláme na
tréninku. Power play je už víceméně o štěstí a my jsme dvě minuty
před koncem vsadili vše na jednu kartu.“

TOMÁŠ MAREŠ
- asistent trenéra HC Slovan Ústí nad Labem:

„Jsme hrozně šťastní za tři body. Už předešlé dva zápasy jsme měli
dobře rozehrané, ale nedotáhli jsme je do vítězného konce. Pro nás
bylo nesmírně důležité, že jsme na kontaktní góly dokázali okamžitě
zareagovat, dát gól a odskočit. To rozhodlo. V poslední minutě domácí
snížili na 4:5 a my jsme doufali, že ještě jeden gól nedostaneme.“

Prořídlí Jestřábi dokázali uklovat Havířov
Havířov, Prostějov/jim - Po pěti
porážkách v řadě se hokejisté
Prostějova vrátili zpět na vítěznou cestu. Co se jim nepodařilo
proti Ústí ani o necelý týden dříve proti Mostu, to zvládli na ledě
Havířova. I ve Slezsku sice Jestřábi jako první inkasovali, jinak
ovšem přečkali tlak domácích
bez újmy a po první přestávce
se jim velkolepě podařilo skóre
otočit. Bylo to posléze následně
drama až do posledních sekund,
ale se šťastným koncem pro nováčka první ligy.
Trenérské duo Petr Zachar - Jiří
Vykoukal se při cestě k jednomu z
nejbližších soupeřů museli vyrovnat s rozsáhlou marodkou, když
oproti pondělní sestavě vypadli
obránci Husák, Kolibár, Skřivánek i Matyáš, v útoku chyběli
oproti poslednímu duelu Kubica
s Kindlem. Do zadních řad se tak
zařadil zlínský Jakub Řezáč a z
Valašského Meziříčí se vrátil Marek Kaluža, i tak ovšem měli hosté
k dispozici jen pět beků!
Do útočné vozby se naopak po
jednozápasové absenci vrátil tradiční kapitán Lukáš Duba, šanci

dostali i Tomáš Sršeň mladší s
Davidem Ciencalou. A znovuobnovení se dočkala někdejší nejproduktivnější formace Jestřábů
Stejskal-Luňák-Venkrbec.
Podle oficiálních statistik zasypali hráči Havířova svého soupeře
téměř šedesáti střelami, Juraj Šimboch byl ovšem téměř neprůstřelný. Na konci desáté minuty ho sice
překonal Antonín Pechanec, jenž
střelou z mezikruží poslal puk do
šibenice - 1:0. Na rovných čtyřicet
minut to ale byl jediný moment,
kdy mohl se svými spoluhráči
slavit.
Z Třince zapůjčený gólman se
musel mít na pozoru již od úvodní
minuty, s pomocí lapačky, vyrážečky, betonů i zbytku výstroje si
na něm ale obrazně lámali soupeři
zuby. V první třetině se tak stalo
třináctkrát, ve druhé osmnáctkrát a
v závěrečné části při ještě sílícím
tlaku Havířova dokonce dvaadvacetkrát. I přes tři obdržené branky
z toho tak byla úctyhodná, téměř
pětadevadesátiprocentní úspěšnost.
Zrodil se tak velký obrat. Prvním
varováním byla Kajabova střela
po Meidlově vybídnutí, chvíli nato
neuspěl ani Luňák. Na konci první
minuty prostředního dějství už ale
udeřilo. Stejskal využil Venkrbcovy
pobídky a poslal puk do odkryté brány (1:1), o čtyři minuty později ujel
Sršeň s Coufalem do brejku dva na

jednoho a střelou z pravého kruhu
našel skulinku v brankářově postoji – 1:2. Poté si Šimboch poradil s
tečovaným pokusem i nebezpečnou
akcí celého havířovského útoku, na
opačné straně se Jestřábům podařilo
líznout brankovou konstrukci. A nebylo to vše, ještě do přestávky zvýšil
na 1:3 Roupec, jenž využil prostějovského tlaku při přesilovce.
V poslední dvacetiminutovce to
domácí před dvouapůltisícovou
návštěvou zkoušeli ze všech pozic
a deset a půl minuty před koncem
se při Coufalově trestu dočkali
alespoň snížení. To Klimša dostal puk pod Šimbochův beton a
vzápětí i do sítě – 2:3. Jenže hosté dokázali okamžitě kontrovat.

Pouhých sedmatřicet sekund nato
dostal Indra puk mezi kruhy a za
Roupcova přispění překonal Matouška počtvrté – 2:4.
Hosty ale čekaly ještě perné minuty. Do závěrečné fáze šli sice s
dvougólovým náskokem, ten ale
na polovinu snížil tři a kousek
minuty před koncem Tomáš Fořt
– 3:4. A poté začalo další velké
Šimbochovo čarování, když v
gólovkách neuspěli ani Sztefek s
Klimšou. Minutu a půl před koncem domácí své úsilí vystupňovali
odvoláním gólmana, ani to jim ale
nepomohlo. Po více než měsíci
tak byl havířovský stadion i díky
mohutné podpoře prostějovských
fans vyloupen.

TOMÁŠ POTĚŠIL – asistent HC AZ Havířov 2010:

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a celou první třetinu jsme excelovali. Vytěžili jsme z toho ale jen jednu branku, což se v konečném
důsledku ukázalo jako rozhodující. Hned zkraje druhé třetiny jsme po
našich chybách dostali dva góly a naše hra se rozpadla. Do třetí třetiny
jsme vlétli naplno, dostali soupeře pod tlak, ale ten už to i díky zakázaným uvolněním a gólmanovi udržel.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Naše výhra je určitě překvapivá. Havířov je silný soupeř, hraje navrchu tabulky a my jsme navíc přijeli bez tří zraněných obránců. Kluci
však bojovali, porvali se o výsledek a ukázali, že mají srdce. Věděli
jsme, že musíme ustát tlak v první třetině a pokud se nám to povede,
máme šanci na úspěch. A to dneska přesně platilo. Ve zbytku utkání
jsme si počkali na naše šance a zápas rozhodli pro sebe.“

Proti Motoru srazila Prostějov zbytečná vyloučení
Prostějov/jim - Tolik gólů ještě v
této sezoně diváci na prostějovském zimním stadionu neviděli.
Dosavadní rekord držel pondělní
souboj s Ústím nad Labem, kdy
se červené světlo za jednotlivými
brankami rozsvítilo celkem devětkrát, v sobotu ovšem padlo ještě o
branku více. Domácím se sice vydařenou pětiminutovkou podařilo udělat ze stavu 0:3 dílčí remízu
3:3, potom však Jestřábi pykali
na zbytečná vyloučení a zkušený
soupeř trestal. Hostující Motor
využil téměř každou početní výhodu a všechny body zamířily do
Českých Budějovic. Radovat se
tak mohli mistři světa Petr Rosol
s Radkem Bělohlavem.
V prostějovské bráně se poprvé ukázala nová akvizice Tomáš Halász,
hosté mu ovšem premiéru moc nezkrášlili. S prvními pokusy soupeře
si sice ještě poradil, jeho neprůstřelnost ovšem netrvala ani dvě stě
sekund, neboť ho už v čase 3:11 překonal Josef Straka. Zkušený útočník
neměl těžkou pozici, když si odražený kotouč potáhl a zakončoval do
odkryté poloviny branky – 0:1. Po
většinu první třetiny se hrál vyrovnaný hokej, do brány to ale padalo
pouze budějovickým. Necelých deset minut po úvodním zásahu využil
skákajícího puku u levé Halászovy
tyčky Boháč a ze vzduchu jej poslal
pod víko – 0:2. Ještě více tím zvýšil
radost v sektoru hostí, který byl slušně zaplněn a s pomocí bubnů, vlajek

i celozápasového fandění táhl Motor
za dalším venkovním triumfem. Ani
domácí diváci se ale nenechali zahanbit. Díky jednorázovému snížení
vstupného i konci bojkotu kotle tak
dorazilo na zimák téměř dva tisíce
návštěvníků, kteří vytvořili kulisu
dobře známou z úspěšné jarní jízdy
vyřazovací částí druhé ligy. Zpět do
utkání se mohli Jestřábi dostat ještě
před koncem úvodní třetiny. Na
konci čtrnácté minuty totiž zůstal v
kaluži krve ležet Vladimír Stejskal
a hostující bek Jakub Suchánek dostal za svůj zákrok do oblasti hlavy
a krku trest ve hře. Domácím se tak
naskytla hned pětiminutová početní
výhoda, kterou navíc mohly přerušit
jen prostějovské fauly.
A to se také stalo, když se již poněkolikáté v sezoně nechal zcela
zbytečně vyloučit Indra a hrálo se
čtyři na čtyři. Záhy se ale protáhl po
levém mantinelu Venkrbec a Punčochář ho zastavil jen faulem, takže
domácí opět měli početní výhodu,
nejprve čtyři na tři, posléze téměř
dvě minuty pět na tři. Roupec s Husákem vysílali nebezpečné pokusy
od modré čáry, neuspěl ale ani dorážející Venkrbec.
Hosté se tak s velkým vypětím sil
ubránili a zkraje druhé třetiny ještě
více odskočili. To byl za posunutí
brány potrestán Patrik Husák a po
přihrávce zpoza brány se v pokleku
střílející Tomáš Nouza z prostoru
levého kruhu nemýlil – 0:3. Jestřáby
to ovšem nezlomilo a začala jejich
pasáž. Nejprve Indra od zadního
mantinelu našel Meidla, jenž uspěl
střelou nad levý Kůdelův beton
(1:3), poté se za volným kotoučem
vydal z Třince zapůjčený junior
Cienciala, jenž byl při svém úniku
faulován. A s trestným střílením si

poradil zkušeně, navedl si puk na
střed a vymetl pravou šibenici - 2:3.
A tři minuty po úvodní brance srovnal Venkrbec, když při přesilovce
střílel do prázdné brány - 3:3! Hosté
na tuto změnu zareagovali oddechovým časem, pomocnou ruku jim ale
podali i domácí. Černý totiž pykal
za podražení a lavička za špatné
střídání, takže tu byla dvouminutová přesilovka Budějovic pět na tři.
Hostující Heřman sice okamžitě
dostal 2+10 a Prostějovu se dařilo
vyhazovat, pak ale najel do pásma
Kuchejda a nabil Muchovi, jenž
sekundu před koncem trestů z levého kruhu trefil z první protější horní
růžek – 3:4.
Do poslední dvacetiminutovky tak
šli domácí s jednobrankovým mankem, o necelé dvě minuty později už
ale bylo tříbrankové. Po Stejskalově

sekání v útočné třetině totiž fauloval
i Meidl a Pajič zakončil kombinaci
do prázdné brány (3:5) plus Kuchejda tečoval Punčochářovu střelu
od modré – 3:6. Zvláštní výroky ale
předváděl i hlavní rozhodčí, když
neviděl několik hostujících faulů a
navrch ještě vyloučil hákovaného
Meidla za filmování. Toho využil
Nouza, jenž po Strakově zavezení
puku do pásma napnul síť a stejně
jako kapitán týmu si i on připsal celkem čtyři kanadské body – 3:7.
I za tohoto stavu se ovšem Jestřábi
mohli spolehnout na skandující fanoušky, usmířené jádro se po úvodním choreu rozloučilo s utkáním
záplavou vlajek, kdy se celá tribuna
oděla do červeno-bílého hávu. Ještě
více ale slavili hosté, a to až natolik, že
po konci utkání museli při odpálení
pyrotechniky zasáhnout pořadatelé.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Zlomový moment utkání nastal za stavu 3:3, kdy jsme špatně střídali,
navíc jsme faulovali a šli do tří, což se znovu opakovalo. Padly tam
dva góly, rozhodlo to celý zápas. Nehráli jsme špatně, kluci bojovali.
Měli jsme tam i dost šancí, ale úplně zbytečnými fauly jsme se o body
připravili. A není to poprvé... Budějovice mají zkušené mužstvo, zápas
nám ale ukázal, že máme na to, abychom s těmito soupeři hráli, abychom bodovali. Musí se ale hrát celých šedesát minut, toto jsou mužstva, která dokáží každý výpadek potrestat.“

PETR ROSOL – HC Motor České Budějovice:

„Měli jsme dobrý začátek zápasu, dostali se do tříbrankového náskoku, bohužel pak nastal výpadek, kdy jsme nechali domácí srovnat. Po
time-outu, kdy jsem hráčům zdůrazňoval, abychom se uklidnili, nehráli hokej nahoru dolů, naopak se soustředili na hokej ze zajištěné obrany
a dobře dozadu, protože jsme schopni pak dát nějaký gól z přesilovky
nebo brejku, jsme ale už zápas měli pod kontrolou a zaslouženě jsme
vyhráli. Vést v polovině utkání o tři branky neznamená, že je po zápase.
Nám se to letos stalo již podruhé, v Havířově jsme vedli 4:1 a oni srovnali na 4:4, pak jsme odskočili na 7:4. Hodně mi to tento připomnělo...“

Gólman Pardubic posílil Jestřáby,
premiéru mu ale pokazilo sedm střel soupeře

Prostějov - Na jaře se svými výkony stal jedním ze základních
stavebních kamenů olomouckého postupu do extraligy, když si
v sezoně udržel úspěšnost nad čtyřiadevadesáti procenty a průměr lehce
nad jednou a půl brankou na zápas,
což potvrdil i v následné baráži, letos
se mu zatím tolik nedaří. Košický rodák Tomáš Halász přestoupil v létě do Pardubic, v nichž
premiérově nakoukl do české extraligy i obnovené Ligy
mistrů, moc šancí ale zatím nedostal a ani jeho čísla tak
oslnivá nejsou. I proto je čtyřiadvacetiletý gólman, jenž
mimo jiné oblékal dresy slovenské „osmnáctky“ i „dvacítky“, Košic a Bardejova, rád za skutečnost, že dostal možnost na střídavé starty pomoci prostějovským Jestřábům.
Jiří Možný
Máte za sebou první start
v Prostějově, jaký ve vás
zanechal dojem?
„Byl to těžký zápas. Jihočeši na nás
vletěli, měli tam pár šancí a dali dva
góly. Ve druhé třetině přidali třetí,
my jsme díky Bohu vyrovnali na
3:3, ale přišla série faulů a oni ty
přesilovky, sám jste to viděl, hráli famózně. Pět gólů nám dali v početní
výhodě, to byla škoda. Výsledek je
pro nás celkem krutý, neboť chlapci
hráli celkem dobře, hlavně dopředu.
Budějovice neměly až takový tlak,
měly ale příliš šancí na to, že si soustavnýý tlak nevytvořily.“
Hráči soupeře vás překonali hned sedmkrát, jak
k
jste to snášel?
„Mrzí mě to z toho důvodu, že jsem
m
přišel mužstvu pomoci, dostal jsem
m
ale sedm gólů... Je jedno, zda je to
v oslabení, přesilovce, nebo hře pětt
na pět. S chlapci jsem se viděl poprvé, možná i to hrálo nějakou roli,
že jsme vzadu nebyli až tak sehraní.
Snad se ale brzy změní.“
O den dříve jste proti Kometě inkasoval pětkrát, to
asi na pohodě nepřidá...
„Mám teď za sebou dva zápasy,
v nichž jsem dostal více branek..
(hořký úsměv) Nevím, kdy naposledy jsem jich dostal pět, teď
dokonce sedm. Musím to hodit za
hlavu a doufám, že dostanu šanci
i v dalších zápasech, ať už tady,
nebo v Pardubicích. Věřím, že se situace změní, jde o shodu okolností,
že to tam napadalo. Vybral jsem si
smolíčka, nyní je potřeba zvednout
hlavu a bojovat.“
Přišel jste na střídavé
starty z Pardubic, kde až
tolik nechytáte. Jak zatím můžete
hodnotit tuto sezonu?
„Byl jsem zvyklý na více zápasů, ale
když jste v dobrém mužstvu české
extraligy a máte tam jako jedničku
brankáře typu
yp Roberta Kristana, kte-

rý chytá opravdu velmi dobře, tak je
těžké se tam dostat. Jsem rád, že se
mi podařilo získat nějaký střídavý
start, a doufám, že mě tu ještě budou
chtít. (smích) Škoda výsledku, ale
mohu říci, že jsem se snažil, bohužel
to nevyšlo.“
y
V minulých prvoligových
sezonách jste měl v dresu Olomouce výborné statistiky,
můžete na ně tady navázat?
„Myslím si, že ano. Jeden zápas
nic neznamená, i když je pravda, že
Olomouc hrála nahoře a Prostějov

nout, že nebudou vyhrávat každý
zápas jako ve druhé lize. Když ale
budou makat a hrát týmově, tak si
myslím,
že se to začne otáčet.“
y
Může pro vás být výhodou, že jdete do týmu, kde
budete mít dost práce?
„To ano, ale dneska to byl spíše
takový zápas, kde jsem sice neměl
málo práce, ale neměli až tolik střel.
Spíše mi přišlo, že Budějovice dávaly v útoku přednost pěkné nahrávce
před střelou z první. Nešly do tlaku
na bránu, ale následně střílely pěkné
ggóly,
y, čehož je škoda.“
Přijel jste až na zápas, nebo
jste tu stihl i potrénovat?
„Ráno jsem měl ještě trénink
v Pardubicích, odpoledne jsem
pak sedl do auta a přijel jsem do
Prostějova...“
j
Aby jste vytvořil slovenskou brankářskou dvojici,
znáte se s Jurajem Šimbochem?
„Znám ho, je asi o dva roky mladší a z Nitry, což je téměř přes celou
republiku. Nějak jsme to ale neřešili,
je to taková náhoda, nevím, jestli
vůbec někde v Čechách mají dva
brankáře ze Slovenska. Je to takové
trochu úsměvné.“
Z extraligy jste zvyklý na
super atmosféru, jak se
vám líbila ta dnešní?
„Fanoušci přišli v hojném
počtu, fandili po celý zápas,
i za stavu 3:7, za což jim

Foto: Jiří Možný

„Musím tuto nepřízeň hodit za hlavu
a doufám, že dostanu šanci i v dalších
zápasech,ať už tady, nebo v Pardubicích.
Věřím, že se situace brzy změní a otočí.“

z Pardubic zapůjčený brankář TOMÁŠ HALÁSZ
o dvanácti obdržených gólech ve dvou utkáních
je teď na spodních příčkách tabulky.
Když hrajete dole, tak nejde udělat
až taková čísla, asi je to ta nováčkovská daň a kluci si na to musí zvyk-

patří poděkování. Vytvořili perfektní
kulisu a škoda, že jsme je nepotěšili
a neprohráli třeba aspoň nižším rozdílem.“

Rozhovory s kapitánem Motoru a současně
nejproduktivnějším hráčem soutěže Josefem Strakou
a nejlepším střelcem 1. ligy Jaroslavem Roubíkem
najdete na webu

www.vecernikpv.cz

Přehled výsledků 1. ligy ČR
Dohrávané 12. kolo: Sportovní
klub Kadaň – Salith Šumperk 5:2
(0:1, 2:0, 3:1), Branky: 25. Chlouba,
39. Chlouba (Pavlas, Trefný), 43. J.
Novák (Hammerbauer, Novák), 51.
Kůs (Chlouba, Kadlec), 58. Ton (Jíra,
Hejcman) – 14. Moskal (Žálčík), 41.
Moskal, Diváci: 402.
Dohrávané 18. kolo: Rytíři Kladno
– ČEZ Motor České Budějovice 5:3
(2:1, 2:1, 1:1), Branky: 4. Stach (Tenkrát), 12. Rudovský (Dragoun, Hlaváč),
30. Hlaváč (David Růžička, Stach), 33.
Rudovský (Hlaváč, Pitule), 53. Rudovský (Látal, Pitule) – 4. Pajič (Kuchejda),
25. Kuchejda (Švihálek), 44. Straka
(Nouza, Heřman), Diváci: 3069.
23. kolo: HC Dukla Jihlava – HC
Most 5:4 (1:3, 1:1, 3:0). Branky: 16.
Malec (Štěpánek, Zadražil), 31. Diviš
(Čáp, Štebih), 48. Čachotský (Důras),
51. Semorád (Důras, Schejbal), 51.
Čachotský (Diviš) – 2. Kubinčák (Divíšek), 9. Hanzl (Mical, Kasal), 20.
Petruška (Divíšek, Grinn), 28. Hanzl
(Petruška, Hora). Diváci: 1082 * SK
HS Třebíč – SK Kadaň 2:1 (2:0, 0:1,
0:0). Branky: 3. Erat (Havel), 14. Čuřík
(Řípa, Jaroš) – 22. Hlava (Kadlec, Szathmáry). Diváci: 1360 * HC Stadion
Litoměřice – HC Benátky n/J 5:2
(2:0, 2:1, 1:1). Branky: 5. Bílek (Kalla,
Rys), 17. Bílek (Kalla, Šulc), 23. Bílek
(Kalla, Šulc), 31. Bílek, 59. Bílek (Rys,
Kalla) – 26. Skořepa, 45. Pálek (Derner, Mikyska). Diváci: 700 * HC Rebel Havlíčkův Brod – Rytíři Kladno
0:6 (0:1, 0:3, 0:2). Branky: 2. Tenkrát
(Stach), 27. Lukáč (Švaňhal, Redlich),
27. Hořava (Hlaváč, Dragoun), 29. Tenkrát (Hlaváč, Růžička), 50. Horna (Dragoun, Klouček), 58. Kolářík (Strnad,
Eberle). Diváci: 523 * LHK Jestřábi
Prostějov – HC Slovan Ústí n/L 4:5
(1:2, 1:2, 2:1). Branky: 10. Kajaba (Kubica, Maidl), 27. Kindl (Roupec), 47.
Kolibár (Stejskal), 60. Meidl (Roupec,

Kubica) – 5. Tůma (Roubík), 18. Přeučil
(Merta), 27. Tůma (Roubík, Holomek),
30. Brož (Kloz), 50. Roubík (Rod). Diváci: 890 * Salith Šumperk – Piráti
Chomutov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) . Branky:
15. Žálčík (Moskal, Staněk), 47. Žálčík
(Staněk, Gewiese) – 3. Koma (Hovorka,
Gajovský). Diváci: 1070.
24. kolo: HC Most – SK HS Třebíč
0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Branky: 3. Pekr
(Řípa, Holec). Diváci: HC Benátky
n/J – HC Dukla Jihlava 2:1 po s.n.
(0:1, 0:0, 1:0 - 0:0). Branky: 45. Vlach
(Mikyska, Skořepa), 65. Pabiška –
10. Malec (Vysloužil). Diváci: 249 *
SK Kadaň – HC Rebel Havlíčkův
Brod 3:4 po s.n. (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0).
Branky: 2. Szathmáry, 4. Hejcman
(Kadlec, Mazanec), 40. Hlava (Berlev) – 13. Babka (Tomek, Heřman),
27. Maliník (Jaroměřský, Kuchler), 31.
Tomek (Janáček, Sklenička), rozh. náj.
Heřman. Diváci: 300 * Piráti Chomutov – ČEZ Motor České Budějovice
8:3 (1:1, 2:1, 5:1). Branky: 6. Hřebejk
(Hovorka), 27. Dušek (D. Květoň),
36. D. Květoň (Drtina), 44. Hovorka
(Skinner, Rutta), 46. Gajovský (Skinner, Květoň), 49. Kämpf (O. Kaše),
54. Dušek, 59. Koma (L. Květoň) – 2.
Prokeš, 31. Pajič (Kuchejda), 51. Straka
(Nouza). Diváci: 3007 * AZ Havířov
– LHK Jestřábi Prostějov 3:4 (1:0,
0:3, 2:1). Branky: 10. Pechanec, 50.
Klimša (Jakúbek), 57. Fořt (Lenďák,
Hlinka) – 21. Stejskal (Venkrbec, Řezáč), 26. Sršeň (Coufal, Malý), 39.
Roupec (Stejskal), 50. Indra (Roupec).
Diváci: 2519 * Rytíři Kladno – Salith
Šumperk 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Branky:
5. Eberle (Pitule), 7. Horna (Stach,
Lukáč), 54. Stach (Hlaváč, Horna), 57.
Rudovský (Eberle) – 7. Berger (Velecký). Diváci: 3650 * HC Slovan Ústí
n/L – HC Stadion Litoměřice 2:3
(0:2, 0:1, 2:0). Branky: 43. Roubík
(Tůma, Kolafa), 58. Merta (Pořický,

Kloz) – 4. Procházka (Šulc, Bílek),
5. Jarůšek (Hašek, Míka), 22. Novák
(Krstev, Kalla). Diváci: 1631.
25. kolo: Rytíři Kladno – Piráti Chomutov 3:5 (0:1, 1:2, 2:2). Branky: 32.
Strnad (Redlich), 44. Hořava (Pitule, Dragoun), 50. Horna (Lukáč) – 13. O.Kaše
(Kämpf, Rýgl), 23. Sikora, 30. L.Květoň
(O.Kaše, Koma), 42. McGregor (TS),
60. Hovorka (Gajovský). Diváci: 3636
* HC Stadion Litoměřice – AZ Havířov 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Branky: 41.
Bílek (Dvořáček, Kalla). Diváci: 1140
* HC Rebel Havlíčkův Brod – HC
Most 4:6 (0:1, 0:3, 4:2). Branky: 45.
Heřman (Tomek), 47. Půlpán (Maliník),
51. Sklenička, 53. Sedláček (Babka,
Chlubna) – 12. Havlíček (Kubinčák), 21.
Smolka (TS), 22. Hora (Alinč, Petruška),
32. Slavíček, 51. Charousek (Alinč, Petruška), 60. Kubinčák (Kousalík). Diváci:
480 * LHK Jestřábi Prostějov – ČEZ
Motor České Budějovice 3:7 (0:2, 3:2,
0:3). Branky: 24. Meidl (Indra), 26. Cienciala, 27. Venrkbec (Luňák, Stejskal)
– 4. Straka (Nouza), 13. Boháč (Vaniš,
Chmelíř), 22. Nouza (Heřman, Straka),
30. Mucha (Kuchejda), 42. Pajič (Nouza,
Straka), 42. Kuchejda (Punčochář, Rob),
45. Nouza (Straka, Mucha). Diváci: 1913
* Salith Šumperk – Sportovní klub
Kadaň 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Branky: 27.
Vrdlovec (Brunec, Plášek), 36. Vrdlovec
(Žálčík), 59. Moskal (Brunec, Sedlák)
– 43. Chlouba (Hammerbauer). Diváci:
1233 * HC Dukla Jihlava – HC Slovan
Ústí n/L 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Branky: 8.
Prokš (Schejbal, Mikeš), 19. Vysloužil
(Melenovský), 31. Mocek (Schejbal, Čachotský), 41. Melenovský (Mocek), 52.
Melenovský (Šidlík, Malec) – 15. Přeučil
(Gengel, Pořičký), 39. Tůma (Roubík,
Vágner). Diváci: 1648 * SK HS Třebíč
– HC Benátky n/J 1:2 po s.n. (0:0, 0:0,
1:1 - 0:0). Branky: 49. Raška (Paták) –
55. Kolmann, rozh. náj. Mikyska. Diváci:
1740.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova se opírají o domácí prostředí, ale trápí je hra venku

105
77

ARIETE PROSTĚJOV
MMCITÉ BRNO

poločas: 59:43
čtvrtiny: 32:24, 27:19, 24:17, 22:17
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

51/29:58/22
9:5
23/20:19/18
36:42

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:11
18:22
10:4
10:15

Rozhodčí: Dolinek, Holubek, Večeřa
Diváci: 450.
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Zvýšit sebevědomí na hřištích soupeřů - to bude jeden
z hlavních cílů basketbalistů Ariete Prostějov v dalším
pokračování Kooperativa NBL. Orlům se zatím na
půdě soupeřů příliš nedaří. „Venku potřebujeme přidat,“ uvědomuje si předseda klubu Ivan Pospíšil.
A to i přesto, že v sobotu na půdě Jindřichova Hradce
i v pondělí na palubovce o Holice Ariete vyhrálo a získalo nejen body do prvoligové tabulky, ale i postup
v rámci Českého poháru.
Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
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ann
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effe
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„Na půdě soupeřů potřebujeme přidat,“ uvědomuje si Pospíšil

4
3
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body MMCITÉ BRNO:

Basketbalisté Prostějova doma
dominují. Svěřenci kouče Cholevy využívají naplno výhodu
vlastní palubovky, svoji kvalitu
však při výjezdech často nepotvrdí. Jedním z důvodů je však i
kvalita soupeřů. „Výsledky jsou

často těsné. Soutěž je vyrovnaná, což je dobře pro fanoušky.
Každý může porazit každého.
I tak bychom chtěli venku více
vyhrávat,“ přeje si Pospíšil.
V některých případech padli
basketbalisté Ariete až v prodloužení. Na palubovce USK
Praha dokonce po hrubé chy-

bě rozhodčích. Hosté přitom
měli vyhrát v řádném hracím
čase. „Na Folimance jsme
normálně vyhráli o tři body!
Rozhodčí ale naprosto chybně
vrátili čas a po šťastné střele
domácích se šlo do prodloužení,“ vrátil se k utkání šéf klubu.
„Přitom už jsme měli být dávno
v kabině... Po neúspěšné šestce Pavla Slezáka se normálně
rozběhl čas. Sudí ale nechali
poslední sekundy opakovat,“
posteskl si Pospíšil.
I přes některé zbytečné ztráty se
hráči Prostějova drží v popředí
tabulky a věří, že po základní
části budou do třetího místa.
Právě takové umístnění by bylo
výhodné z pohledu nasazení
týmů před play - off. „Sezona

Přes kilo. Prostějovští basketbalisté si proti Brnu v zakončení počínali suverénně.
Foto: www.orliprostejov.cz
je hodně dlouhá a čeká nás celá
řada zápasů. Nerozjeli jsme ale
ročník špatně a rozhodně máme
šanci bojovat o další medaili,“
myslí si Ivan Pospíšil, podle
něhož se klubu podařilo po letním průvanu v kabině poskládat

kvalitní sestavu. „Trefili jsme
se do dobrých hráčů. Všichni
mají kvalitu a současně jsou
perspektivní. Máme sice ještě
někdy slabší chvilky, ale to se
určitě zlepší,“ tvrdí předseda
Ariete Prostějov.

Zachrla 21, Krakovič 15, Šiška 10, Šmíd 9, Jokl 8, Dygrýn 8, Semerád 3,
Müller 3, Grečynskyj 0, Kozina 0, Hrabovský 0.
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LIONS JINDŘICHŮV HRADEC

88

ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 45:45

Další stovka. Brno nemělo šanci na úspěch

čtvrtiny: 23:17, 22:28, 14:29, 26:14
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

59/24:50/25
4:6
32/25:27/20
46:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:13
24.28
8:12
15:14

Rozhodčí: Paulík, Kapl, Večeřa
Diváci: 350

Sestava a body Jindřichova Hradce:
Autrey 23, Robinson 20, Zuzák 15, Vošlajer 14, White 6, Aušprunk 5,
Šlechta 2, Hanuš 0, Melski 0, Novák 0, Andres 0, Stegbauer 0.
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Trenér: Zbyněk Choleva

Prostějov/lv - Pošesté v sezoně pokořili hranici sta bodů
basketbalisté Ariete Prostějov.
Tentokrát si z Hané odvezl velký debakl celek Brna. Orli vyhráli s přehledem 105:77, když
bez větších problémů ovládli
všechny čtvrtiny utkání.
Brno se v první minutě dostalo
do vedení, když domácí obranu
překonal bývalý hráč Prostějova

VýsLEDKY Poháru
3. kolo: BVK Holice - Ariete Prostějov 52:97, BK Horejsek Děčín - GEOSAN Kolín
45:108, Slavoj Litoměřice - BK Děčín 56:99, Slavia Kroměříž - Lions J. Hradec 58:107,
BK Loko Plzeň - SLUNETA Ústí nad Labem, Sokol Šlapanice - NH Ostrava, Sokol H.
Počernice - BK JIP Pardubice. Ostatní duely nebyly do uzávěrky sehrány.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 14. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

BK JIP Pardubice
ČEZ Basketball Nymburk
BK Děčín
Ariete Prostějov
BK Opava
QANTO Tuři Svitavy
SLUNETA Ústí nad Labem
BK Lions Jindřichův Hradec
USK Praha
NH Ostrava
BC GEOSAN Kolín
MMCITÉ Brno

13
5
13
14
13
14
13
14
12
13
13
13

11
4
10
10
8
7
6
6
4
4
3
2

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

1146:1034
471:402
1051:945
1302:1174
1035:996
1069:1110
1021:1056
1186:1227
884:914
949:972
951:1056
916:1095

84.6
80.0
76.9
71.4
61.5
50.0
46.2
42.9
33.3
30.8
23.1
15.4

KAM PŘÍŠTĚ
15. kolo, sobota 22. listopadu 2014, 18:00 hodin:
SLUNETA Ústí nad Labem - NH Ostrava (čtvrtek 20.11., 18:00), GEOSAN
Kolín - USK Praha, BK Opava - MMCITÉ Brno, Ariete Prostějov - BK JIP
Pardubice (úterý 24.11., 18:00 PP ČT Sport), QANTO Tuři Svitavy - BK
Děčín (17:00).

I ve druhé půli se svěřencům
Zbyňka Cholevy dařilo při zakončení. Hned pět hráčů se dostalo přes deset bodů. Nejvíce se
prosadil Talley, autor devatenácti
bodů. Orli si hlídali bezpečný
náskok. Po třiceti minutách vedli
83:60 a v předstihu mohli slavit
deváté vítězství v rozehrané soutěži.
V závěrečné sezoně se již pouze
rozhodovalo o tom, zda domácí
opět svému soupeři nastřílejí sto
bodů. Tuto hranici pokořil ve 38.
minutě Tomanec. Pak ještě upravil konečné skóre čtyřmi body v
řadě Marko.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem rád za vysoké vítězství, taková utkání totiž někdy bývají ošidná.
Hned od úvodu jsme vedli a řídili tempo. Sice jsme pokulhávali na doskoku, ale Brno využívalo menší výšky, tedy rychlosti a chodili si pro míče pod
koš. Bohužel jsme to nedokázali zastavit ani v druhém poločase.“

Vladimir PAUNOVIČ - MMCITE Brno:
„Chci pogratulovat domácím k zasloužené výhře. My jsme začali v pomalejším tempu. Přijeli jsme s takovým kádrem, který momentálně máme
k dispozici, pět zraněných hráčů nás posílá do užší rotace, ale to není výmluva. Spokojený jsem jednak s tím, že co jsme si řekli, to kluci splnili,
jednak s doskoky, už několikáté utkání přesáhneme číslo čtyřicet a to je
velmi pozitivní.“

Talley si vzal na jihočeské Lvy ostré patrony

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
13. kolo: Kolín - Ostrava 64:69 (18:16, 30:32, 44:41). Nejvíce bodů: Chán 14, Vocetka 13, Hammond 9 - Rohde 21, Dougherty 16, Beaumont 14. Fauly: 21:20. Trestné
hody: 16/11 - 20/13. Trojky: 7:2. Doskoky: 29:38 * Děčín - Pardubice 93:78 (15:15,
42:34, 62:65). Nejvíce bodů: Vyoral a Jelínek po 16, Tucker 15, Bažant 14, Houška 11,
Bosák 10 - Wall 17, Kohout 11, Kotas 10. Fauly: 26:21. Trestné hody: 21/18 - 29/22.
Trojky: 9:8. Doskoky: 41:34 * Prostějov - Brno 105:77 (32:24, 59:43, 83:60). Nejvíce
bodů: Talley 19, Marko a Tomanec po 18, Šteffel 16 - Zachrla 21, Krakovič 15, Šiška
10. Fauly: 18:22. Trestné hody: 23/20 - 19/18. Trojky: 9:5. Doskoky: 36:42 * Opava
- Ústí nad Labem 85:58 (21:17, 49:29, 64:46). Nejvíce bodů: Dokoupil 20, Šiřina 18,
Gniadek a Klečka po 9 - Barber 13, Rahon 11, Pecka 10. Fauly: 26:15. Trestné hody:
11/9 - 28/18. Trojky: 10:0. Doskoky: 37:25 * Svitavy - Jindřichův Hradec 89:97
(29:23, 42:46, 64:73). Nejvíce bodů: Teplý 22, Šotnar 14, Vaňák 12, Abercrombie 10 Robinson 24, Autrey 23, Zuzák 15, White 12. Fauly: 19:23. Trestné hody: 20/15:17/12.
Trojky: 16:9. Doskoky: 28:40 * Nymburk - USK Praha (30.12., 18 hodin).
14. kolo: Brno - Nymburk 62:88 (5:25, 27:42, 38:68). Nejvíce bodů: Zachrla 15,
Krakovič 12, Šiška 10 - Stutz 22, Kříž 19, Pomikálek 12, Hruban 10. Fauly: 19:17.
Trestné hody: 13/4 - 13/11. Trojky: 6:3. Doskoky: 23:31 * Ostrava - Děčín 75:84
(17:23, 37:48, 57:64). Nejvíce bodů: Rohde 18, Dougherty 17, Zbránek 14, Muirhead 13 - Tucker 18, Houška 12, Bosák 11, Stria 10. Fauly: 21:23. Trestné hody: 25/14
- 29/24. Trojky: 5:8. Doskoky: 22:36 * Pardubice - Svitavy 103:74 (24:21, 50:32,
73:57). Nejvíce bodů: Pandula 25, Bohačík 20, Šoukal 14, Šoula 12 - Votroubek 20,
Abercrombie 17, Macela 11. Fauly: 28:23. Trestné hody: 17/15 - 26/12. Trojky: 6:8.
Doskoky: 40:40 * Jindřichův Hradec - Prostějov 85:88 (23:17, 45:45, 59:74). Nejvíce bodů: Autrey 23, Robinson 20, Zuzák 15, Vošlajer 14 - Talley 37, Slezák 15,
Marko 12. Fauly: 24:28. Trestné hody: 32/25 - 27/20. Trojky: 4:6. Doskoky: 46:32
* Ústí nad Labem - Kolín 83:66 (21:17, 42:36, 63:52). Nejvíce bodů: Laroche 19,
Vette 18, Rahon 16, Čarnecký 12 - Horák 15, Chán a Faifr po 14, Davis 11. Rozhodčí: Kučera, Hošek, Heinrich. Fauly: 16:21. Trestné hody: 22/16 - 14/8. Trojky: 5:6.
Doskoky: 39:34 * USK Praha - BK Opava 61:63 (26:16, 37:26, 51:46). Nejvíce
bodů: Nikolič 25, Feštr 10, Peterka 7 - Dokoupil 18, Blažek 15, Šířina 12. Fauly:
23:21. Trestné hody: 15/15:16/12. Trojky: 8:9. Doskoky: 28:31.

Šmíd, pak už ale všech vycházelo
podle papírových předpokladů.
Akce Hanáků v několika případech zakončil Marko a Mrviš,
pak se z trojkové vzdálenosti přidal Slezák a po deseti minutách
domácí vedli 32:24.
Ve stejném duchu střetnutí pokračovalo, i když se Brno v jednom
případě přiblížilo až na rozdíl
šesti bodů. Na výrazné zkomplikování cesty basketbalistů Ariete
za plánovaným vítězstvím přesto
soupeř neměl sílu. V závěru poločasu se pod košem prosadil Tomanec se Šteffelem a výsledkem
bylo vedení 59:43.

Jindřichův Hradec/lv – Další infarktové utkání sehrál
klub Ariete Prostějov na
půdě soupeřů. K poklidnému průběhu závěrečných
minut nestačilo ani průběžné vedení o čtrnáct bodů na
konci třicáté minuty. Hosté se
sice mohli po závěrečné siréně radovat z vítězství 88:85,
museli se o ně ale strachovat
až do posledních okamžiků.
Jindřichův Hradec v letošním

ročníku Kooperativa NBL aspiruje na postup do play – off
a ukazovat to také v zápase s Prostějovem. Rychle vedl, a i když
hosté dokázali otočit výsledek,
na konci desetiminutovky držel
především po bodech Robinsona
23:17.
Americký basketbalista ve službách Lvů trápil hosty i v dalším
průběhu. Orli zabrali až po oddechovém čase Zbyňka Cholevy
a rychle vymazali ztrátu osmi
bodů. Hanáci se drželi především
zásluhou Talleyho. Jeho přičiněním bylo po dvaceti minutách
skóre vyrovnané 45:45.
Křídelník Prostějova řádil i po
změně stran. Ve třetí části do-

konce zaznamenal dvanáct bodů
v řadě, které přinesly Orlům
dvouciferný náskok ve 27. minutě. Na konci desetiminutovky
vedli hosté 74:59 a zdálo se, že
míří za pohodlnou výhrou.
Domácí ale v poslední části dělali
čest svému jménu a bojovali jako
opravdoví Lvi. Během pěti minut
soupeři dovolili pouhé tři body.
Jihočeši dřeli na obou stranách
palubovky a snížili až na rozdíl
jediného koše. Jejich nápor zastavil až další oddechový čas Prostějova, po kterém se hosté uklidnili. V napínavé koncovce udrželi
nervy na uzdě a po bodech z trestných hodů těsné vítězství z jihočeské palubovky uhájili.

Karel FOREJT - Lions Jindřichův Hradec:

"Se silným soupeřem jsme odehráli vyrovnanou partii a měli na dosah
cenný úspěch. Škoda, že nám nevyšla třetí čtvrtina, kdy se nám nepodařilo zastavit Talleyho. Nabrali jsme velkou ztrátu a to rozhodlo. V posledních minutách jsme se snažili o senzační obrat. Málem to vyšlo. Ale přece
jen nám chyběly síly, hráči dali do snahy o vymazání prostějovského
náskoku."

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

"Z vítězství máme pochopitelně radost, protože Jindřichův Hradec je
především doma nepříjemným soupeřem a hraje opravdu skvěle. Je
jen škoda, že jsme o výhře nerozhodli dříve. Měli jsme slibný náskok,
soupeř nás ale dokázal přitlačit a my se báli o výsledek. K úspěchu
nám pochopitelně nejvíce pomohl Talley. Sedmatřicet bodů se nedává
každý den."

Pohárový vstup se Orlům vydařil. Druholigová Holice nebyla vážnější překážkou
Prostějov/tok – Ve včerejším
svátečním podvečeru vstoupili
do aktuálního ročníku Českého poháru basketbalistů
prostějovští Orli. Na palubovce druholigových BVK Holic
nepřipustili ani na okamžik
náznak potíží a vcelku bez problémů zvládli nástrahu třetího

kola Českého poháru, jehož
triumf je při neúčasti Nymburku otevřený.
„Rozdíl dvou soutěží byl patrný,
přestože jsme měli za sebou obtížný sobotní ligový duel v Jindřichově Hradci. To snad trochu
poznamenalo začátek zápasu,
který byl z naší strany trochu rozpačitý,“ vysvětlil po pondělním
utkání Zbyněk Choleva, trenér
Ariete Prostějov.
Jakmile se ale jeho tým dostal
do tempa, dal kouč šanci méně
vytíženým hráčům, kteří v NBL

neodehrají takové penzum minut.
„Své role se ale zhostili velmi
dobře, plnohodnotně nahradili ty,
kteří v tomto zápase odpočívali,“
pochválil dnešní tahouny trenér.
„Jsme samozřejmě rádi, že jsme
zápas takto zvládli, dobře jsme
si zastříleli, kluci hráli s chutí a
potřebnou energií, aby se výkonnostní rozdíl projevil. Další zápas
hrajeme až v pondělí s Pardubicemi, takže máme víc času na
regeneraci,“ dívá se už směrem
dopředu prostějovský lodivod.
Toho také potěšila atmosféra zá-

BVK Holice
Ariete Prostějov

52:97

(19:22, 30:55, 43:74):12)

Nejvíce bodů Prostějova: Sehnal 25, Slezák 14, Štefl a Peterka po
13, Tománek 11, Marko 8. Trenér: Zbyněk Choleva.

pasu. „Naši fanoušci vypravili
dva mikrobusy, takže nám připravili sympatickou diváckou kulisu, za což jim děkujeme,“ uzavřel
zápasové hodnocení s díky směrem k věrné základně příznivců
Choleva.
Orli tedy postoupili do čtvrtého
kola, kde už mezi sebou budou

hrát i týmy Kooperativa NBL,
pořadatelství určí los. V dalším
kole se pak už bude rozhodovat
o složení závěrečného turnaje Final 4. Připomeňme, že při letošní
absenci Nymburka v této soutěži
neskrývají ostatní favorité své
ambice. Patří mezi ně samozřejmě i Prostějov.

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem Ariete Prostějov

„Chce to zlepšit začátky zápasů,“ všiml si Šteffel

Prostějov - Doma to jde, venku se daří hůř. O rozdílných
výkonech přemýšlí nejen trenéři, ale pochopitelně i samotní hráči prostějovského Ariete. V hale Sportcentra
DDM dominují, to ovšem na půdě soupeřů zatím neplatí.
„Musíme se na venkovní zápasy více soustředit,“ uvědomuje si v rámci interview pro Večerník pivot David Šteffel.
„Nesmíme si nechat utéct začátek zápasů, máme totiž vlažCo potřebujete zlepšit, nější vstupy. Dohánět ztrátu
aby se týmu dařilo i na pak stojí hodně sil a někdy se
palubovkách soupeřů?
to ani nepovede. Některé záLadislav Valný

pasy jsme prohráli vážně zbytečně.“
Máte na mysli porážky
v prodloužení?
„To ani ne. Na prodloužení se
vlastně nikdo nemůže dopředu
připravit. Nastavení rozhodují
maličkosti.“
Máte na půdě soupeřů
problém s koncentrací?
„Někdy to tak vypadá, hlavně
v prvních minutách. Oprav-

du musíme hrát soustředěně
celých čtyřicet minut. Každé
zaváhání se blbě napravuje.
Výsledky řady zápasů jsou
hodně vyrovnané, jakékoliv
klopýtnutí může určit konečného vítěze.“
Vám osobně se ale v poslední době ve venkovních zápasech docela daří...
„O tom nepřemýšlím. Nedělám rozdíly mezi zápasy, je to

náhoda. Hlavně jsem rád, že
se mi daří víc, než na začátku
sezony.“
Stejně vás těší i výkony týmu v domácí
hale?
„Využíváme výhodu důvěrně
známého prostředí, trénujeme tady každý den. Máme
i podporu fanoušků, což je naše
výhoda. Teď je potřeba zabrat
pořádně i venku.“
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Prostějov uspěl v divoké přestřelce na půdě lídra JEDNO VÍTĚZSTVÍ na postup
TJ Sokol Juliánov
Sokol II Prostějov

31:35

to ve středu i pátek a prosazovali se odvedl fantastický kus práce Jura a na
ostatní spojky, tedy Michal Jurík, spojce byl vynikající dopředu i doza(13:17) Mikulka, Bokůvka, k nimž se při- du Michal Jurík,“ zmínil.
dal i Procházka, jehož na křídle na- V tomto týdnu zavítá do Prostějova
Rozhodčí: Valášek – Vychodil. ŽK: 3:3. Vyloučení: 2:7. Sedmičky: hradil Kosina. Pohybem a náběhy celek Kuřimi, stejně jako v posled6/6:2/1. Diváků: 55. Pětiminutovky: 2:4, 3:8, 5:10, 9:14, 11:15, 13:17, chodili do proskoků a moje spo- ním domácím duelu Sokola II se
16:21, 20:24, 20:27, 24:31, 27:33, 31:35.
kojenost rostla, byl jsem stále více začíná v sobotu o půl sedmé večer.
přesvědčen, že to kluci zvládnou,“ „Je důležité zůstat na zemi, jedna
Sestava a branky Prostějova:
vlaštovka jaro nedělá. Doufám, že
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 7, Čižmárik, M. Jurík 4, T. Jurík 2, Bo- kochal se zkušený stratég.
kůvka 2, Jurečka 2, Ordelt, Procházka 4, Mikulka 5, Jura, Kosina 9. Po zápase tak nešetřil chválou na ad- klukům nenaprší do nosu a odvděčí
resu hráčů. „Pochvalu si zaslouží celé se našim fanouškům dalším dobTrenér: Alois Jurík.
družstvo, mimo to bych ale vyzdvihl rým výkonem a výhrou,“ přeje si
Juliánov, Prostějov/jim – Nejlep- že dostal míč do sítě hned jednatři- ještě dva hráče. Uprostřed obrany Alois Jurík.
ším střeleckým výkonem v se- cetkrát. Hostům totiž skvěle vyšel
zoně podpořili druhou výhru samotný úvod, brzy se dostali do
Výsledky 8. kola:
v řadě a celkově třetí v podzim- pětibrankového náskoku a ten si
Velké Meziříčí – Hustopeče 32:27, Ivančice – Napajedla 26:18,
ní části jihomoravské skupiny s malými výchylkami na obě strany
Maloměřice – Telnice nehlášeno, Kuřim – Brno „B“ 33:31, Kostelec
druhé ligy házenkáři Sokola II udržovali až do konce.
na Hané – Bohunice „B“ 31:23, Juliánov – Sokol II Prostějov 31:35.
Prostějov. Hostům se podařilo „Měli jsme jen jeden problém, ktevypořádat s prostředím potem- rým bylo prostředí v hale, přesněji
Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava
nělé nafukovací haly a nasázeli povrch a osvětlení. Kluky jsem tak
Juliánovu hned pětatřicet branek, poslal rychle na plac, aby se s tím seB
Z
V
R
P
S
 Tým
čímž domácí sesadili z první pozi- známili, velice rychle se jim podařilo
1. Velké Meziříčí
8
6
1
1
238:206
13
ce a sami si polepšili na plus jeden adaptovat,“ pochvaloval si.
2. Ivančice
8
6
0
2
223:181
12
bod v tabulce pravdy.
Obranná fáze sice nebyla i vinou
3. Juliánov
8
6
0
2
243:213
12
„Supervýsledekaperfektníhra.Zdo- celkem čtrnácti trestných minut
4. Hustopeče
8
5
1
2
246:210
11
mácích šel strach, protože disponují úplně stoprocentní, radost měl však
5. Prostějov
8
3
3
2
229:224
9
silným útokem a kvalitní obranou, z uplatňování systému 0-6. „Stě6. Napajedla
8
4
1
3
232:228
9
naše vítězství ale bylo naprosto za- žejním úkolem bylo vyrušení stře7. Kostelec na Hané
8
4
0
4
217:201
8
sloužené. Před zápasem by to bylo lecky disponovaných křídel, která
8. Maloměřice
7
3
0
4
194:194
6
obrovské překvapení, nakonec to ale navíc dělají prostor pro spojky, to
9. Brno „B“
8
2
0
6
237:255
4
nebylo tak zlé. Byli jsme na soupeře se nám podařilo. Byly tam fáze,
10. Kuřim
8
2
0
6
203:260
4
připraveni, všechny moje tipy vyšly kdy jsem byl naprosto spokojen,
11. Telnice
7
1
1
5
152:191
3
a po celé utkání jsme ale byli na stejně tak ale i výpadky, kdy jsme
12. Bohunice „B“
8
1
1
6
191:242
3
všech postech lepší,“ mohl si naplno dostávali laciné branky,“ popisoval.
užívat zbytku prodlouženého víken- Mile ho navíc překvapila útočná
KAM Příště NA HÁZENOU
fáze, proti níž obrana soupeře 1-5
du trenér vítězů Alois Jurík.
Juliánov až dosud neztratil na vlast- nefungovala a Juliánovu nepomoh- 9. kolo, neděle 23. listopadu: Brno „B“ – Kostelec na Hané odložení půdě ani bod, když mimo jiné la ani osobka na Kosinu s Kozlov- no, Napajedla – Maloměřice (sobota 22.11., 18.00), Sokol II Prostěnasázel Kostelci třiatřicet a Kuřimi ským. „Zvládli jsme to excelentně jov – Kuřim (sobota 22.11., 18.30), Hustopeče – Ivančice (předehráno
rovných čtyřicet branek, na Pros- a branky dávali i jiní hráči. Byli 17.11., nehlášeno), Bohunice „B“ – Velké Meziříčí (15.00), Telnice –
tějov ovšem nevyzrál ani přesto, jsme na to připraveni, brousili jsme Juliánov (17.00).

Kostelec potvrdil proti Bohunicím roli favorita

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Měsíční čekání kosteleckých
házenkářů na bodový zisk je
u konce. Po nezdarech proti překvapení z Juliánova, zkušeným
Hustopečím a probírající se Kuřimi už výběr Jiřího Grepla nezaváhal a v domácím prostředí
si v neděli dopoledne poradil s rezervou prvoligových Bohunic.
„S výsledkem jsem spokojen, ale
mohli jsme vyhrát i větším rozdílem. V první půli nám soupeř ještě
stačil a bylo to vyrovnané, po přestávce ale fyzicky odpadl, a jakmile
jsme začali vést větším rozdílem,
už to bylo dobré,“ oddychl si spokojený trenér.
S tím souviselo i hodnocení hry,
zatímco k prvním třiceti minutám měl větší výhrady, k těm
druhým už ani ne. „V první půli
kulhaly ve střelbě spojky, hodně

nás ale držel Přikryl, který se prosazoval z křídla. A to stejné platilo i pro Martina Grulicha z druhé strany. Ve druhém poločase to
už bylo lepší, přitlačili jsme, začal
se nám více dařit rychlý přechod
a podpořila to kvalitní hra spojek,“
ocenil.
Utkání bylo poměrně bohaté na
vyloučení, kromě celkem jedenácti
dvouminutových trestů padly i tři
červené karty. „U nás ji dostal Palička, byla oprávněná za tři vyloučení,
u soupeře to bylo za hrubé zákroky
na střílející hráče,“ popisoval Grepl.
Hostující výběr do té doby přímo neviděl a nevěděl, co přesně
očekávat. Je proto rád, že se opět
podařilo zvítězit a neztratit domácí body. „Prvních třicet minut
předváděl soupeř solidní házenou, měli tam jednoho dobrého
hráče na středu. Byl šikovný, ale

31:23

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Tatran Bohunice „B“

(13:11)

Rozhodčí: Kramoliš – Krupa. ŽK: 3:2. Vyloučení: 7:4. ČK: Palička –
Burčík, Synek. Sedmičky: 4:4. Diváků: 150.

Sestava a branky Kostelce:
Mayer, P. Navrátil – Přikryl 10, Smékal 1, M. Frelich 3, Grulich 4,
Švec 3, Vymětal, Varhalík 6, Zapletal, Dostál 3, Palička, J. Grepl 1,
Humpolíček. Trenér: Jiří Grepl.
poradili jsme si s ním. Už v Kuři- kvůli plné hale požádal o přeložení
mi jsme měli dva body na dosah, utkání a náhradní termín zní sobota
utkání nám ale nakonec nevy- 13. prosince. Hráči tak budou mít
šlo. Rozebrali jsme si to v šatně, o víkendu zápasové volno.
kluci si to vzali k srdci a nedošlo „Využijeme toho k zapracování na
k podcenění, byť jsme hráli proti fyzické kondici a druhý týden se
týmu ze spodních pater tabul- zaměříme na herní činnosti. Je to
ky,“ měl radost zkušený trenér. nemilá přestávka a narušuje nám
V tomto týdnu měl podle původ- rytmus, teď je ale těžké najít kvalitního rozpisu čekat na kostelecké ního soupeře na přátelák,“ posteskl
družstvo Brno „B“, soupeř však si Jiří Grepl.

v Turnaji mistrů Berdychovi nestačilo

Londýn, Prostějov/lv - Také v letošním ročníku Turnaje mistrů
se prostějovský tenista Tomáš
Berdych rozloučil s Londýnem
už po základní skupině. Největším úspěchem české jedničky
je tak semifinálová účast v roce
2011. Na Berdychův úkor prošel
do vyřazovací části závěrečného
podniku sezony Novak Djokovič a Stan Wawrinka. Poslední
ve skupině skončil Marin Čilič,
kterého nejlepší domácí hráč dokázal porazit.

První zápas
netrval ani hodinu
Ani na pátý pokus se Berdych nedočkal vítězství v úvodním utkání
turnaje. Se Stanem Wawrinkou
v londýnské O2 areně prohrál za
necelou hodinu hladce 1:6, 1:6,
když odehrál hodně špatné utkání.
„Byl to nejhorší zápas v sezoně,“
uznal poražený tenista. Švýcarský
hráč byl od začátku lepší. Dvakrát
po sobě prorazil Berdychův servis
a český tenista byl rád, že za stavu
0:5 odvrátil kanára. Na začátku
druhé sady sice získal své podání,
pak ale neodolal tlaku vítěze letošního Australian Open. Wawrinka

pravidelně bodoval při hře od základní čáry, prosadil se i na síti. Bez
problémů vyhrál následujících šest
gamů a ovládl celý zápas. „Nevím,
co se stalo. Přitom jsem se cítil
dobře, měl dost času na přípravu po
posledním turnaji v Paříži. Zkrátka
to nebyl můj den. Trefoval jsem
rámy, nic nefungovalo,“ komentoval porážku Berdych.

Úspěšný boj
o šanci na postup
K zachování naděje na postup ze
skupiny potřeboval Berdych bezpodmínečně porazit Chorvata Marina Čiliče. Český tenista obávaného soupeře porazil 6:3, 6:1, když
využil slabší den vítěze US Open.
„Sice to nebyl úplně ideální výkon,
přesto se mi podařilo zvítězit. Na
kurtu jsem se cítil lépe než Marin,“
komentoval střetnutí Berdych. Čilič hned v úvodu zápasu ztratil svůj
servis a brejk český tenista udržel. V osmé hře otočil nepříznivé
skóre při vlastním podání a získal
náskok jedné sady. V dalším pokračování duelu už obrat nepřipustil
a zkušeně odvrátil šest brejkbolů
chorvatského hráče. Sám dokázal
své šance využít. „Snažil jsem se

začít agresivně. Co nejvíc soupeře
rozběhat. Tlačit se do forhendové
strany a využít Čiličův horší den.
V důležitých situacích to fungovalo,“ pochvaloval si Berdych.

Djokovič překvapení
nepřipustil
V závěrečném duelu s Novakem
Djokovičem potřeboval Berdych
k postupu mezi poslední čtyři zvítězit, od prvních míčů však bylo
zřejmé, že světová jednička bude
nad jeho síly. Srbský tenista prohrál
dvakrát 2:6 a na vyrovnanou partii
neměla Berdychova hra potřebné
parametry. V prvním setu bodoval
poprvé až za stavu 0:4. „Nepřišel
jsem s hrou, která by mohla Novakovi dělat problémy. Nebylo moc
pochybností o tom, že by se ten
zápas mohl vyvíjet jinak,“ uznal
poražený tenista. Stejný průběh
měla také druhá sada. I v ní Berdych poprvé získal hru, až když
měl Djokovič pohodlný náskok.
„Určitě si zasloužil vyhrát, o tom
nebylo pochyb. Zajistil si post světové jedničky. To ukazuje, jak je
skvělý, jak skvěle hrál během celé
sezony,“ ocenil hru srbského soupeře český tenista.

Na kondici Kvitové bude dohlížet Alex Stober

Prostějov/lv - Nového kondičního
trenéra si najala Petra Kvitová.
Dvojnásobnou vítězku Wimbledonu bude připravovat uznávaný odborník na fyzioterapii
a kondiční přípravu Alex Stober.
Německý specialista pracoval
dříve pro Agassiho a Samprase, naposledy trénoval čínskou
hvězdu Li Na, kterou přivedl
k vítězství na Australian Open.
„Jsem ráda, že jsme se domluvili.
Alex měl totiž více nabídek. Ve
svém oboru je kapacita a cením

si, že se takto rozhodl. Osobně je
pro mě důležité, že jsme si sedli
i lidsky,“ prohlásila prostějovská
tenistka a čtvrtá hráčka světového
žebříčku WTA.
Německý kondiční trenér rozšíří
realizační tým, v němž je kouč
David Koryza a psycholog Michal Šafář. Právě tato trojice má
pomoci Kvitové k naplnění cílů
v roce 2015. Prvním z nich je
úspěch na prvním grandslamu
v Austrálii. „Je to můj nejoblíbenější grandslam a chci se po-

kusit tento turnaj vyhrát,“ přeje
si Kvitová. „Věřím, že Alexovy
zkušenosti mě posunou,“ dodala
tenistka.
Nedávnou vítězku Fed cupu až
do Roland Garros připravoval
Marek Všeteček, jeho práci pak
dočasně převzal Branislav Bundzik. Nyní si Kvitová najala odborníka ze zahraničí. „Beru to jako
investici. Kdo do sebe neinvestuje, nemůže čekat velké výsledky,“
dodala s úsměvem česká tenisová
jednička.

Veselý ukončil spolupráci s Navrátilem!
Novým trenérem bude Simon

Prostějov/lv - Do příští sezony půjde prostějovský
tenista Jiří Veselý s novým trenérem. Aktuálně
osmašedesátý tenista světa se rozhodl ukončit spolupráci s daviscupovým kapitánem Jaroslavem
Navrátilem a bude se připravovat pod vedením
Ladislava Simona. Slovenský kouč v minulosti
trénoval Magdalénu Rybárikovú, Dominiku Cibulkovú, Martina Kližana a fedcupový tým. Naposledy vedl Lukáše Lacka.
„S trenérem Navrátilem jsem se dohodl, že se
na příští sezonu budu připravovat s jiným koučem,“ potvrdil změnu Veselý. Angažování Si-

mona daviscupový reprezentant zatím nepotvrdil. „Ladíme detaily spolupráce,“ uvedl tenista.
Jednadvacetiletý Veselý se dosud připravoval pod
vedením Jaroslava Navrátila a jeho syna Michala
a ve světovém žebříčku se dostal až na 66. místo
na světě. Letos ve Wimbledonu postoupil do třetího kola, vyhrál challenger UniCredit Czech Open
v Prostějově a na okruhu ATP byl nejlépe v semifinále
v Düsseldorfu. „Dobrých výsledků bylo docela dost,
ale i tak nejsem úplně spokojený. Často jsem prohrál
v prvním kole. Chyběly konstantní výkony. Věřím, že
to v příští sezoně bude lepší,“ doufá Veselý.

Korfbalisté zahájili novou sezonu zdoláním vicemistra „Příští sezonu budu hrát lépe,“ věří Jiří Veselý

Brno, Znojmo, Prostějov/jim
– První dvě kola má za sebou
nová sezona korfbalové extraligy dospělých. Na úvod se výběr
SK RG Prostějov představil na
půdě úřadujícího vicemistra
a podařilo se mu z Brna přivézt
jednu výhru, následně sehráli
Hanáci vyrovnané, leč výsledkově neúspěšné dvojutkání ve
Znojmě.
Prvnímu prostějovskému duelu
celé sezony dominovaly obrany,
které povolily oběma družstvům
dohromady jen osmadvacet košů.
A za prvních deset minut padly
dokonce jen dva – na každé straně
jeden. Domácí se mohli spolehnout na reprezentační duo Jonáková-Věžník, které dominovalo
na doskoku. Naopak hosty držela
nahoře úspěšnost střelby.
„Naprosto bez respektu a strachu
jsme s Brnem drželi krok a od stavu 3:3 jsme dokonce začali získávat poločasový náskok 8:5. Druhá
půle pokračovala z naší strany stále precizní obranou, nevyužíváním
šancí Brna a naopak naší parádní
úspěšností v zakončení, a to až do
průběžného stavu 11:5 v náš prospěch,“ popisoval kouč SK RG
David Konečný.
Asi deset minut před koncem
začalo Brno mohutně finišovat
a i díky úbytku sil to dvě minuty
před koncem bylo už jen 14:12.
„Naši mladí hráči v těchto momentech díky menším zkušenostem i dvakrát zbytečně ztratili
v útoku míč, ale poté perfektně zakončil nejlepší střelec dne Vyroubal střelou ze střední vzdálenosti,“
mohl se usmívat. Skóre 15:12 totiž
už dokázali Brňané pouze kosmeticky upravit.

KK Brno
13:15
SK RG Prostějov (5:8)
Sestava Prostějova:

Havlová, Lešanská, Nasadilová,
Šťastná, Marek M., Šnajdr, Šnévajs, Vyroubal. Střídali: Zelinková, Galíček.

Odveta začala velmi nervózně
a s řadou faulů, po nichž následovaly na obou stranách penalty.
Brno si šlo jistě za svým cílem
a naopak Prostějovu odešla po
deseti minutách obrana. Výsledkem tak byla spousta volných
střel a náskok favorita narůstal.
Již po poločase a devítibodovém
náskoku tak bylo prakticky rozhodnuto. Prohra 25:11 ovšem
nemohla nic změnit na obrovské radosti z vítězství v prvním
utkání.
„V Brně a ani v celé lize nejsme
favorité. Věděl jsem, že do týmu
zapojíme řadu našich talentovaných dorostenců, ale také jsem
věděl, že budeme potřebovat
zkušené hráče, kteří podpoří
naše mladé. Proto jsem velmi
rád, že se před sezónou do letní
přípravy zapojil Martin Šnévajs,
který se jako kapitán vrací po
roční odmlce,“ připomněl David
Konečný vítězný comeback.
A optimisticky také pokračoval: „Jsem velmi rád, že u týmu
pro tuto sezónu zůstaly současné nebo bývalé reprezentantky Lenka Nasadilová a Aneta
Lešanská, u kterých budeme
spoléhat na jejich přesnou střelbu. Další důležitou zkušenou
hráčkou je Jitka Šťastná, která
svým poctivým přístupem k tréninkům a zápasům ukazuje mladým, co je to bojovat za všech
okolností,“ zmínil společně
s vyjmenováním Jana Tichého
a Martina Lužného, od nichž si
též hodně slibuje.
Nejlepším zjištěním pro ně ale
byl excelentní nástup dorostenců do extraligy. „Bylo výborné,
jak bez nervů a s velkým odhodláním odehráli oba zápasy
a rozhodně nebyli v týmu jen
do počtu, ale byli plnohodnotnými členy týmu, což dokazuje statistika vstřelených košů.
Devatenáct z šestadvaceti dali
právě loňští mistři dorostenecké ligy,“ poukázal David Konečný.

KK Brno
25:11
SK RG Prostějov (16:7)
Sestava Prostějova:

Havlová, Křížková, Nasadilová,
Zelinková, Galíček, Šnévajs, Tichý, Vyroubal. Střídali: Lešanská, Šťastná, Marek M., Šnajdr,
Uherka.

Střelci Prostějova v dvojutkání:
Vyroubal 10, Havlová 6, Nasadilová 4, Šnajdr 3, Lešanská, Šnévajs a Tichý 1.
Také úvodní souboj při druhém
venkovním výjezdu začal téměř
bezchybnou prací obran. Po sedmi minutách hry tak platilo vyrovnané skóre 2:2. Ovšem poté
se Znojmo rozstříleno a dosáhlo
až vedení 8:2. Ještě do konce poločasu se hostům podařilo snížit
na čtyři koše 4:8 a druhá půle již
byla velice vyrovnaná.
„Náš tým se snažil skóre zvrátit, ale spousta neproměněných
vyložených šancí nám tyto cíle
hatila. Výsledek 15:12 pro Znojmo je zasloužený díky našemu
nevyužívání šancí a velkému
respektu na úvod zápasu,“ ohlížel se kouč poražených David
Konečný.
Modří Sloni

Znojmo
15:12
SK RG Prostějov (9:5)

fenzivě, ale špatnému útoku to
bylo v desáté minutě 1:1, poté se
Znojmo prosadilo třikrát z dálky
a došlo to až do poločasového
stavu 8:4, tedy opět o čtyři koše.
Začátek druhé půle nenaznačoval, že by ještě mohlo nastat
drama, když se Jihomoravané
dostali až po pětikošového úniku. Ovšem pak se začaly dít věci.
„Náš tým se dvě minuty před
koncem dostal na skóre 15:15!
Zde se ale projevila zkušenost
soupeře, který nejprve skóroval
z penalty a závěr už si pohlídal,“
mrzela nevydařená koncovka.
Velkou pochvalu si tak od trenéra vysloužily obrana, bojovnost
a nasazení. „Vždyť dotáhnout ve
druhém utkání téměř ztracený
zápas vyžaduje silnou a pevnou
vůli. Také víme, že naše hra funguje a že si dovedeme vytvořit
spoustu šancí,“ vyzdvihl pozitiva.
Naopak problémem bylo jejich
využívání. „Nemá cenu nad tímto brečet - vyhrává ten, kdo dává
koše. Snad jsme si tuto smůlu
vybrali na celou sezónu dopředu.
Věřím, že na trénincích na zakončení zapracujeme a v domácích
zápasech se projeví výhoda domácí haly,“ poděkoval David Konečný kolektivu společně s vírou
v další vítězství.
Modří Sloni

Sestava Prostějova:

Znojmo
17:15
SK RG Prostějov (8:4)

Odveta se velice podobala prvnímu duelu. Díky výborné de-

Ambrosová, Havlová 2, Lešanská 2, Nasadilová 4, Galíček 2,
M. Marek, Šnévajs 1, Vyroubal
1. Střídali: Šťastná 2, Šnajdr,
Uherka 1.

Havlová 2, Lešanská, Nasadilová 2, Šťastná, M. Marek 1,
Šnajdr, Šnévajs 1, Vyroubal 3.
Střídali: Ambrosová 1, Galíček
1, Uherka 1.

Sestava Prostějova:

Tabulka České korfbalové extraligy:
1. Modří Sloni Znojmo
2. KCC Sokol České Budějovice
3. KK Brno
4. SK RG Prostějov
5. VKC Kolín

4
4
2
4
2

3
3
1
1
0

0
0
0
0
0

1
1
1
3
2

72:60
78:77
38:26
53:70
37:45

6
6
2
2
0

Prostějov - Byl nasazenou jedničkou, ale z pavouku se pakoval až příliš rychle. Porážka v prvním kole bratislavského challengeru od Dustova ukončila
Jiřímu Veselému (na snímku) letošní sezónu. Závěr
roku stráví člen TK Agrofert Prostějov na 68. místě
světového žebříčku ATP. Svoji první opravdu ostrou
sezónu na okruhu tak i přes to závěrečné zaváhání
zvládl. Dosáhl na několik zajímavých výsledků, získal potřebné zkušenosti. „Mohlo to být lepší, ale mé
postavení na žebříčku odpovídá realitě,“ uznává
v rozhovoru Jiří Veselý.

Překvapilo vás něco
v průběhu právě
Jaké jsou po posledním skončené sezony?
turnajovém vystoupení „Spíš jsem se naučil
vaše pocity z celé sezóny?
hodně věcí. Uvědomil
„V průběhu roku jsem udělal pár si, že na téhle úrovni
výborných výsledků. Na druhou o výsledku
stranu jsem odehrál i zápasy, na
které nebudu vzpomínat v dobrém. Beru je ale jako zkušenost.
A udělám maximum, abych příště
hrál lépe.“
Kterých výsledků si nejvíce vážíte?
„Dostal jsem se do třetího kola ve
Wimbledonu, to byl velký úspěch.
Dařilo se mi také na silně obsazeném turnaji v Indian Wells. V Düsseldorfu to byl postup do semifinále, což není špatné. K tomu se mi
podařilo vyhrát UniCredit Czech
Open. Navíc před prostějovským
publikem.“
Odehrál jste také dva
vítězné zápasy v Davis
Cupu…
„Z nich jsem měl také radost.
Věřím, že v dalších letech přidám další, podobně úspěšné.“

Ladislav Valný

rozhodují maličkosti. Že pokud
chce být někdo lepší než ostatní,
musí tomu odpovídat jeho trénink.
A nesmí se zapomínat ani na regeneraci. Ta je hodně důležitá.“
V předcházejících letech
jste na turnajích nižší kategorie vyhrál více zápasů. Jak
jste se vyrovnával psychicky se
situací, kdy jste podniky ATP
opouštěl dříve?
„Musím být dostatečně mentálně připravený. Je třeba počítat
s tím, že nebudu hrát každý turnaj až do konce. Chce to rychle případnou porážku hodit za
hlavu a připravit se na další
turnaj.“
Sezona skončila, těšíte se už na
další?
„Chvilku si odpočinu.
Ale musím se přiznat,
že se nemůžu dočkat,
až ta další sezona začne.
(úsměv)“
v
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S koučem prostějovských volejbalistek Čadou se Večerník ohlédl za duely v Kazani i v Brně

3
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POHÁROVOU KOCOVINU ZVLÁDLY ŽENY VK BEZ KLOPÝTNUTÍ

DYNAMO KAZAŇ

Pozor, už se blíží zápas s Chemikem Police: příští středu od 17.30 hodin!

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:17 hodin
Rozhodčí: Marin (Rumunsko) a Dikmentepe (Turecko).
Diváků: 2000
1. set: 25:21 28 minut 2. set: 25:15 21 minut
3. set: 26:24 27 minut
SestavA Kazaně:

Del Core, Starceva, Borodakova, Janeva, Gamova, Jureva, libero Ježova.
Střídaly: Melnikova, Abroskina, Malygina. Připraveny byly: Chaplina, Romanova. Trenér: Rišat Giljazutdinov.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Simon
Weiss

Markevich
Borovinšek

Kossányiová
iov
ováá
Karg

Střídaly: Soares, Gambová
Trenérská dvojice: Připraveny byly: Bogdanovic, Meidlová,
Miroslav ČADA
Zatloukalová
a Ľubomír PETRÁŠ

0
3

VK KP BRNO

Již dopředu bylo jasné, že šestačtyřicátý týden roku 2014
bude pro volejbalistky VK AGEL dost náročný jak zápasově, tak z hlediska cestovatelské složitosti. Otazníky
se tedy vznášely zejména nad tím, jak ženy Prostějova
zvládnou po úvodním střetnutí Champions League
v Kazani brzy následující mač UNIQA extraligy ČR na
hřišti KP Brno. Vše dobře dopadlo díky sice upracovanému, ale nakonec jasnému triumfu 3:0 na sety.
Prostějov, Brno/son
„V první polovině zápasu měly holky strašně pomalý pohyb, vinou horší dynamiky byly u míčů ve většině
herních situací pozdě. Tím pádem
dělaly chyby, které jindy v takové
míře zdaleka nedělají, a když se
soupeřkám dařilo tlačit podáním, tak
nás místy dokázaly přehrávat. Tyhle
pohybové, rychlostní a koordinační
potíže srážely náš výkon dolů až do
půlky druhého setu, působili jsme
dost unaveně,“ zaregistroval Miroslav Čada, hlavní trenér „Agelek“.
Přesto jeho svěřenkyně zahajovací
sadu doslova urvaly v dramatické
koncovce a od střední části druhého
dějství už potom začaly mít samy
navrch. „Jakmile se hráčky dostaly
postupem času do vyššího tempa
a povedenými zákroky nabraly sebevědomí, šel náš celkový projev
o poznání nahoru. Tím pádem jsme
utkání zvládli bez větších kompli-

kací v podobě ztráty nějakého setu.
Úplně spokojeni však být rozhodně
nemůžeme, protože z mého pohledu
bychom i v takové únavě měli souboj proti výrazně mladšímu soupeři
odehrát na vyšší úrovni,“ nenasadil
si Čada růžové brýle.
To předchozí bitva na taraflexu
Dynama se mu vzdor porážce 0:3
líbila více. „Řekl bych, že skoro
celý ten zápas jsme při obrovské
kvalitě protivníka sehráli velice
dobře. Kromě jednoho většího
úseku ve druhé sadě, kde jsme se
dostali pod velký tlak skvělého kazaňského servisu, se nám s enormně silným a excelentně blokařsky
vybaveným favoritem dařilo držet
krok. Byť prosadit se útočně proti
obhájci vítězství v Lize mistryň je
extrémně složité. Nám to poměrně
šlo a místy jsme předváděli skutečně špičkový volejbal. Hodně
mne proto mrzí, že jsme nedotáhli
do úspěšného konce výborně roz-

jetý třetí set, k jehož zisku nám
chyběly jen dva míče. Bohužel
za stavu 22:23 z pohledu domácích nás hrubou chybou poškodil
rozhodčí, když písknul neexistující dvoják nahrávačce Kathleen
Weiss. A celý závěr ukázkově vzala
do svých rukou největší hvězda
Dynama Jekatěrina Gamova,
což je klasická rozdílová hráčka
rozhodující o výsledcích. Přesně tohle ve čtvrtek večer udělala
a my můžeme pouze litovat, že
naše dobrá snaha nebyla zaslouženě odměněna prodloužením střetnutí do čtvrtého setu,“ rozpovídal
se Čada o mezinárodní konfrontaci.
Ta příští čeká „Agelky“ už příští středu 26. listopadu od 17.30
hodin, kdy v prostějovské hale
Sportcentra DDM přivítají ve 2.
kole základní skupiny A Champions League polský Chemik
Police. Tedy kolektiv, jenž při
své premiéře v elitním klubovém poháru Evropy senzačně
smetl Rabitu Baku 3:0! „Vítězství Police jsem tipoval. Rabita má
sice na soupisce samé hvězdy, ale
po letní přestavbě kádru se potřebuje sehrát a zatím nepůsobí kompaktně. Naopak polské mistryně
jsou sladěné, oproti minulé sezóně
ještě posílené a mix domácích reprezentantek s vynikajícími Srb-

Kousaly. Prostějovské volejbalistky v závěru favorita potrápily, nestačilo to však ani na zisk setu.
Foto: www.vkprostejov.cz.
kami evidentně funguje natolik, že
Chemik dokáže zahrát na nejvyšší
mezinárodní úrovni. To ukázal
právě proti Baku,“ vypozoroval
lodivod „vékáčka“ s tím, že nadcházející duel tedy nebude o nic
lehčí bitvou, než Prostějov svedl
na půdě ruského giganta.
Zastavit či aspoň přibrzdit rozjeté
Police bude pro české šampiónky velká výzva. „V Kazani jsme
si vyzkoušeli, že i s takhle našlapaným mančaftem se dá hrát
vyrovnaně. O totéž se pokusíme
doma proti Chemiku. Uděláme
maximum pro to, aby naši fanouš-

ci viděli opravdu krásný volejbal
v pokud možno rovnocenném
utkání, kde my nebudeme na
druhé koleji a třeba i výsledkově
překvapíme. Každopádně polský
tým momentálně bez přehánění
patří do evropské extratřídy, diváci
se mají na co těšit. Za nás věřím,
že dokážeme předvést ještě lepší výkon než v Rusku, k čemuž
potřebujeme obrovské nasazení
a především volejbalovou kvalitu.
V součtu pak může pro příznivce
vzniknout nádherná sportovní podívaná hodná zhlédnutí na vlastní
oči,“ zdůraznil Miroslav Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:16 hodin
Rozhodčí: Činátl a Vašková
Diváků: 300
1. set: 27:25 29 minut 2. set: 25:19 24 minut
3. set: 25:20 23 minut
miinu
m
nutt

Sestava Prostějova:

Prostějovská blokařka ze Slovinska Champions League
hodnotila pozitivně výkon v Kazani žen 2014/2015

libero: Kovářová
Gambová
Markevich

Bogdanovič

Karg
We
Weis
isss
Weiss

Simon

Trenérská dvojice: Střídaly: Borovinšek, Kossányiová, Soares
Miroslav ČADA
Připravena byla: Zatloukalová
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA SG BRNA:
Cebáková, Vyklická, Onderková, Toufarová, Field, Nováková, libero Uhlířová
Střídaly: Nálezková, Hrazdírová, Marešová. Připravena byla: Diatková
Trenér: Andre Gonzalez.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR
8. kolo:
k l Ol
Olomouc - Frýd
ýdek
k-Mí
Místek
k 0:3
0 3 (-22
22, -18
18, -15)
15), Nej
N jvíc
í e bodů:
dů L.
Polášková 9,, Košická 8,, P. Kojdová
j
6 - Závodná 13, Kubová 10, Dudová
9 * Olymp Praha - Šternberk 3:0 (17, 27, 16), Nejvíce bodů: Hodanová
18, Jančaříková 8, Trnková a Mudrová po 6 - M. Janečková 12, Oborná
9, Šenková 8 * Ostrava - Přerov 3:1 ((-21,, 20,, 21,, 23),
) Nejvíce
j
bodů:
Zedníková 16, Nachmilnerová 14, P. Polášková 12 - Dedíková 17, Šťastná
11, K. Kohoutová a Pavelková po 10 * KP Brno - Prostějov 0:3 (-25, -19,
-20), Nejvíce bodů: Onderková 11, Vyklická a Toufarová po 9 - Simonová
14, Kargová 13, Gambová a Markevičová po 8.

Průběžná tabulka po 8. kole
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

7 7 0 0 0

21:1

552:369

21

2. PVK Olymp Praha

7 6 0 0 1

18:7

592:488

18

3. TJ Sokol Frýdek - Místek 8 4 0 1 3 16:13

649:643

13

4. TJ Ostrava

7 3 0 0 4 12:14

558:555

9

5. VK Královo Pole

7 3 0 0 4 11:13

522:519

9

6. SK UP Olomouc

7 3 0 0 4 11:13

487:528

9

7. VK Přerov Precheza 7 3 0 0 4 11:14

553:580

9

8. TJ Sokol Šternberk

6 1 0 0 5

4:15

370:465

3

9. VK SG Brno

6 0 1 0 5

3:17

346:482

2

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. V3 je výhra
3:0 a 3:1 za tři body, V2 výhra 3:2 za dva body. P1 je prohra 2:3 za jeden bod,
P0 je prohra 1:3 a 0:3 bez bodu.

kam PŘÍŠTĚ...
ČESKÝ POHÁR - 3.kolo
úterý 18. listopadu:
Frýdek -Místek - Prostějov (17:00).
UNIQA EXTRALIGA - 9. kolo
čtvrtek 20. listopadu, 17.00 hodin:
Přerov - KP Brno, Šternberk - Ostrava, SG Brno - Olymp, Prostějov

- Olomouc, Frýdek - Místek - volný los.
UNIQA EXTRALIGA - 10. kolo
sobota 22. listopadu, 17.00 hodin:
Olomouc - KP Brno, Frýdek Místek - Olymp, SG Brno - Ostrava (16:00), Šternberk - Přerov,
Prostějov - volný los.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Brno, Prostějov - Do sobotního střetnutí v Králově
Poli vůbec neměla zasáhnout, původní plán počítal
s jejím odpočinkem na lavič-ce. Slovinská blokařka VK
K
Sonja Borovinšek (na sním-ku) však při komplikovaném
m
vývoji extraligového mače
e
musela v polovině druhé
é
sady na plac a svými zku-šenostmi hodně pomohla
a
k hernímu zlepšení „Agelek““
ve zbytku moravského sou-boje i k hladkému vítězstvíí
beze ztráty kytičky.
Marek Sonnevend
Jak těžké bylo zvládnoutt
duel v Brně tak brzy po ná-vratu z Kazaně?
„Jednoduché to opravdu nebylo.
o..
Už samotný zápas v Rusku byl dost
osst
náročný, nemluvě o následném cesstování zpátky do Prostějova. Jsme
mee
však profesionálky a i takhle nelehhkou situaci prostě musíme zvláddnout. Proto jsme do Brna přijely s
jasným cílem odevzdat to nejlepší z
nás a bez ohledu na okolnosti vyhrát,
át,
což se povedlo. Hlavně v prvním
m
setu jsme měly problémy zejména
na
na přihrávce, ale postupně šel náš
výkon nahoru a utkání jsme dostaly
pod kontrolu.“
Cítila jste únavu?
„Ano. A myslím, že na nás
všech byla především v úvodu dnešního střetnutí vidět. Snažily jsme
se svou unavenost trochu rozehnat
už během dopoledního tréninku,
ovšem fakt to nebylo snadné. Důležité proto je, že i tak jsme v Brně dokázaly zvítězit bez ztraceného setu.“
Už dopředu se rozebíralo,
jestli po duelu v Kazani
vzhledem k následnému velmi
brzkému odletu zpět domů
půjdete vůbec spát. Jak tedy vypadala realita?
„Některé holky si šly na dvě hodinky zdřímnout, jiné nespaly vůbec.
Každopádně není žádný med, když
po tak těžkém utkání musíte místo
odpočinku uprostřed noci opustit

Gamova opakovaně rozhodovala.
Ona dokáže využívat své víc než
dvoumetrové postavy a většinou
útočí vysoko nad bloky, nemluvě
o její těžko překonatelné obraně
na ssíti. (hořký úsměv) Právě Gamova nám překazila zisk třetího
mov
setu, ve kterém jsme hrály fakt výsetu
borně a nebýt toho, jak ona ovládborn
la koncovku, mohlo utkání dál
pokračovat.
Tohle nás mrzelo,
p
byla
b to velká škoda. Jenže mít a
nemít takové volejbalistky světonem
top třídy právě dělá rozdíl mezi
vé to
kvalitními a naprosto špičkovými
kval
kluby.“
klu
Co říkáte na triumf
Chemiku Police 3:0 nad
Rabitou
Baku ve vaší skupiR
ně „A“ Ligy mistryň?
„To je opravdu moc velké
překvapení. Bavily jsme se
s holkama, že Chemik má
dost silný tým a může se mu
Foto: Josef Popelka třeba povést zvítězit po boji

hotel, čekat na letišti a pak cestovat
docela dlouho domů. Ale to si nestěžuju. Taková prostě byla skutečnost a my můžeme být jedině rády,
že jsme vše zvládly bez klopýtnutí v
lize.“
české lize.
V noci z pátku na
sobotu jste asi
všechny pořádně
doháněly spánkový
deficit, že?

„Únavu jsme po náročném programu cítily,
důležité proto je, že i tak jsme v Brně
dokázaly zvítězit bez ztraceného setu“
Zkušená
Zku
šená SONJA BOROVINŠEK o tom,
jak dopadlo utkání na brněnské palubovce

„Přesně tak. V rámci možností
jsme se snažily průběžně spát už
cestou v letadle z Kazaně a potom
v autobusu z Prahy do Prostějova.
Je však jasné, že takový spánek
není plnohodnotný, člověk spíš
jen dřímá. Vrátily jsme se v pátek
odpoledne a noc na sobotu skutečně přišla vhod. (usmívá se)“
Když se ještě vrátíme k
zápasu na Dynamu, jak
jste viděla vstup do Ligy mistryň?
„Kazaň má hráčky nejvyšší mezinárodní úrovně včetně několika
opravdu velkých hvězd, takže hrát
proti nim je samozřejmě složité.
My jsme se ale snažily předvádět
svůj nejlepší volejbal a myslím,
že většinu času se nám to docela
dařilo. V důležitých okamžicích se
však vždy projevila obrovská kvalita soupeřek, zejména Jekatěrina

3:2 nebo 3:1, ale takhle smést jednoho z hlavních favoritů Champions League? Říkám wow! (se
smíchem) Hlavně skóre druhého
a třetího setu 25:19 a 25:18 je skutečně síla.“
Lze jí v příštím střetnutí
Ligy mistryň doma reálně
čelit?
„Všichni už po losu věděli, že
jsme se dostaly do fakt nabité
základní skupiny se samými top
soupeři. A teď je jasné, že nejen
Dynamo Kazaň a Rabita Baku, ale
i Chemik Police má na to postoupit až do závěrečného Final Four.
Nám nezbývá nic jiného, než v
každém zápase Champions League včetně toho nejbližšího doma
s Chemikem dát do hry naprosté
maximum, předvést svůj nejlepší
výkon a zkusit urvat nějaký set,
případně i vítězství.“

výsledkový servis základních skupin - 1. kolo
Prostějov/son - Nový ročník evropské Ligy mistryň odstartoval
a hned ve svých úvodních zápasech se dočkal několika překvapení. Tím určitě největším je způsob, jakým v prostějovské grupě
ambiciózní Chemik Police na domácí půdě smetl nejbohatší klub
světa Rabitu Baku 3:0. Za pozornost stojí také vítězství Drážďan
nad Dynamem Moskva 3:2 či výhra Cannes nad italskými mistryněmi z Piacenzy stejným poměrem.
Základní skupina A
Dynamo Kazaň (Rusko) - VK
AGEL Prostějov (ČR) 3:0 (21,
15, 24), Chemik Police (Polsko)
- Rabita Baku (Ázerbajdžán) 3:0
(22, 19, 18).
Základní skupina B
Azeryol Baku (Ázerbajdžán) VB Nantes (Francie) 3:2 (17, -18,
-18, 16, 18), Stiinta Bacau (Rumunsko) - Fenerbahce Istanbul
(Turecko) 0:3 (-13, -16, -21).
Základní skupina C
Busto Arsizio (Itálie) - LP Salo
(Finsko) 3:0 (19, 20, 12), SC
Drážďany (Německo) - Dynamo
Moskva (Rusko) 3:2 (-22, -23,
19, 20, 16).
Základní skupina D
Volero Curych (Švýcarsko) V
IImpel Wroclaw (Polsko) 3:0
((19, 9, 20), Eczacibasi Istanbbul (Turecko) - Omička Omsk
((Rusko) 3:0 (18, 18, 23).
Základní skupina E
Vakifbank Istanbul (Turecko)
V
- Partizan Bělehrad (Srbsko)
3:0 (18, 10, 19), RC Cannes
(Francie) - Nordmeccanica Piacenza (Itálie) 3:2 (-16, 21, -15,
23, 12).

1. Police
2. Kazaň
3. Prostějov
4. R. Baku

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

3:0
3:0
0:3
0:3

3
3
0
0

1. F. Istanbul
2. A. Baku
3. Nantes
4. Bacau

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

3:0
3:2
2:3
0:3

3
2
1
0

1. B. Arsizio
2. Drážďany
3. D. Moskva
4. Salo

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

3:0
3:2
2:3
0:3

3
2
1
0

1. Curych
2. E. Istanbul
3. Omsk
4. Wroclaw

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

3:0
3:0
0:3
0:3

3
3
0
0

1. V. Istanbul
2. Cannes
3. Piacenza
4. Bělehrad

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

3:0
3:2
2:3
0:3

3
2
1
0

Český pohár ŽEN 2014/2015
3. kolo:
k l Ostrava - KP
KPB
Brno 3:2
3 2 (1
(199,-21
21,-20
21
20,21
21,12)
12), Olomouc
Ol
- Šternb
berk
k
3:0 (18,18,23), Přerov - Olymp 0:3 (-17,-17,-14), Frýdek-Místek Prostějov (hraje se dnes, tj. úterý 18. listopadu, 17.00 hodin)

Volejbal
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Kazaň zvítězila dle očekávání 3:0, ale měla namále

„AGELKY“ SAHALY PO ZISKU TŘETÍ SADY UŽ DNES. Podruhé v krátké době vyráží VK Agel
Rišat GILJAZUTDINOV - Dynamo Kazaň:

Bodový vývoj - první set: 1:0,
1:2, 2:4, 4:4, 5:6, 7:6, 10:7, 10:10,
13:10, 13:13, 18:13, 20:14, 22:15,
22:19, 25:21. Druhý set: 3:0,
5:1, 5:4, 8:6, 8:8, 9:9, 12:9, 14:12,
21:12, 21:14, 23:14, 25:15. Třetí
set: 2:0, 3:1, 3:3, 6:4, 6:6, 10:9,
10:13, 14:13, 14:16, 16:18, 18:18,
20:20, 20:22, 21:23, 24:23, 26:24.
Kazaň, Prostějov/son - Vcelku
sympatický dojem zanechaly
prostějovské volejbalistky na
půdě úřadujících premiantek
CEV DenizBank Champions
League. V prvním kole základní skupiny „A“ nového
ročníku nejvyššího evropského poháru nastoupily v hale
mocné Kazaně a rozhodně
tam nepropadly, když vzdorovat favorizovanému Dynamu
nedokázaly pouze v hladké
druhé sadě. Jinak „Agelky“
sváděly s ruským gigantem
vyrovnanou bitvu a ve třetím
setu byly dokonce lepší, ale na
svůj progres nedaly vítězné razítko. Z východu se tak domů
vrátily s jasnou, ovšem zdaleka
ne beznadějnou porážkou.
Oba koučové poslali do utkání
očekávané sestavy, tudíž v té
domácí nechyběla žádná z největších mezinárodních hvězd. V
úvodu se však našemu týmu dařilo velice často ubránit zakončení soupeře a hlavně díky tomu
udržovat mírné vedení (nejvíce
2:4). Jenže také svěřenkyním
kouče Čady dělalo potíže bodově zaútočit, a když se přidaly i
dvě chyby na přihrávce, favorit
rázem otočil z 5:6 na 10:7. Poté
následovaly další čtyři tříbodové
šňůry střídající se tu na jedné, tu
na druhé straně. Domácí družstvo se až do poloviny vstupní
sady nemohlo výrazněji prosadit (13:13), ovšem pak zatlačila
servisem Borodakova a do té
doby kompaktní hra VK přestala
fungovat. Z horšího příjmu vznikaly složité ofenzivní situace,
které Dynamo často blokovalo
přímo na zem, čímž utěšeně
narůstal rozdíl ve skóre - 22:15.

„Zatím jsme ještě daleko od naší ideální výkonnosti hlavně z toho důvodu,
že nám kvůli reprezentačním povinnostem i zraněním chyběla v přípravě
spousta hráček. A ty nyní jen pomalu nabírají plnou formu. Každopádně
jsme za dané situace moc rádi za vítězství 3:0, zvlášť proti tak dobrému soupeři, který působí v Lize mistryň již řadu let. S Prostějovem jsme se utkali už
před třemi roky a stejně jako tenkrát nás opět dokázal potrápit. Tím důležitější jsou tři získané body.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Hráli jsme proti výbornému týmu plnému skvělých volejbalistek, tím pádem bylo utkání velice těžké. Problémy jsme měli především na přihrávce,
kde se nám často nedařilo zpracovat agresivní servis domácích. Naopak
solidní jsme měli obranu, byť i tak nás Kazaň přehrávala svým vynikajícím
útokem. A o poznání lepší byl soupeř rovněž v blokování.“

Svůj
vyslankyně
S ůj útlum
úl
l k ě z Česka
Č k
zastavily až následující sérií na
22:19 při podání střídající Gambové, leč na obrat už bylo pozdě
- 25:21 a 1:0.
Nicméně většinu zahajovací
části dokázaly „Agelky“ s obhájcem trofeje držet krok a totéž chtěly zopakovat rovněž ve
druhém dějství. Bohužel do něj
neodstartovaly dobře, neboť jen
sporadicky překonávaly vysokou defenzivu Kazaně. A co protivník zvedl nahoru, to bryskně
uklidila z velké výšky přímo na
taraflex obryně Gamova - 5:1.
Ale i herní projev nadupaného
soka měl své mouchy, jejichž
vychytáním se bojovnost neztrácející plejerky hostujícího celku
záhy vrátily zpět do zápasu (5:4,
8:8). Nezlomil je ani další minitrhák z druhé strany sítě na 12:9,
teprve jiný únik o chvíli později
byl v tomto setu rozhodující (ze
14:12 na 21:12). Prostějovské
hráčky se ve druhé půlce sady
potýkaly se špatnou přihrávkou
a celkově nepřesnou hrou plnou
chyb, které papírově silnější rivalky nemilosrdně trestaly. Dílčí
výsledek tak dosáhl až příliš krutého rozměru - 25:15 a 2:0.
Čelit ohromné kvalitě Dynama bylo pro „vékáčko“ těžké a
dařilo se to vždy jen v určitých
pasážích. Například zkraje třetího pokračování duelu Čadovy
svěřenky opakovaně nabíraly
manko i jej vzápětí likvidovaly,
až to začalo vypadat, že vyrovnaný průběh udrží trvale. Zvlášť
když hostitelky polevily, AGEL
se naopak chytil, vybral několik
fantastických míčů v poli, přidal

též
éž na servisu
i i v ofenzivě
f i ě a skvěk ě
lým vzepětím nečekaně utekl na
10:13! Podobný nápor kolektiv
z ČR zopakoval zanedlouho (z
14:13 na 14:16), takže se rýsovalo možné zdramatizování zdánlivě jednoznačného mače. Tuhle
naději prostějovský mančaft
držel až do úplné koncovky, za
stavu 21:23 byla dokonce hodně reálná. Jenže právě v závěru
naplno zaúřadovala kazaňská tahounka Gamova, jež dala všech
šest posledních bodů svého týmu
a tím v podstatě sama jak zařídila
finální obrat, tak definitivně rozhodla celý souboj - 26:24 a 3:0.
„Nepředvedly jsme svůj nejlepší
možný výkon, ale podstatné je,
že se nám i přesto povedlo vyhrát bez ztraceného setu. Přitom
nešlo o snadný zápas, zejména
ve třetí sadě jsme musely ke
konci hodně zabrat. Také si ještě
zvykáme na nové míče, což se
mohlo trochu projevit,“ zhodnotila utkání Maria Borodakova,
kapitánka Dynama Kazaň.
Prostějovská vůdkyně Solange Soares byla pochopitelně
zklamaná z porážky, současně
však vnímala realitu. „Na hřišti
Dynama jsme chtěly svést co
nejvyrovnanější bitvu, což se
nám místy dařilo. Střídaly jsme
však kvalitní pasáže s horšími,
kdy jsme špatně přihrávaly a následně se nedokázaly prosadit v
útoku. Velká škoda je koncovky
třetího setu, určitě jsme nemusely podlehnout tak jednoznačně nula tři. Celkově nám tento
zápas ukázal, v čem všem se
musíme zlepšit,“ uvedla kapitánka VK AGEL.

do Frýdku-Místku, tentokrát k utkání Českého poháru
Prostějov/son - Před deseti dny
tam jen horko těžko dosáhly na
vydřené extraligové vítězství,
a teď musí na sever Moravy
znovu. Volejbalistky VK AGEL
podruhé během krátkého času
narazí na ambiciózní Frýdek-Místek v jeho vlastní hale.
Tentokrát se tak stane v rámci
úvodního duelu čtvrtfinále Českého poháru žen 2014/2015.
Hraje se v úterý 18. listopadu od
17.00 hodin.

Připomeňme, že nedávná vzájemná bitva mezi ženami TJ Sokol a
Prostějova skončila hodně těsným
poměrem 1:3 (23, -23, -18, -22). „V
tomto utkání Frýdek-Místek ukázal,
že po letním posílení svého kádru
dokáže hrát velice kvalitní volejbal.
Jeho nejsilnější zbraní stále je obrana
v poli, ale na dobré úrovni má také
ostatní činnosti, a pokud se mu daří,
je hodně nebezpečný,“ krátce charakterizoval soupeře Miroslav Čada,
hlavní trenér VK Agel Prostějov.

V dnešním střetnutí to navíc jeho
svěřenky budou mít sotva snadnější než minule, neboť nadcházející mač následuje brzy po jejich
předchozích náročných soubojích
na KP Brno a zejména v Kazani.
„V minulosti jsme ale podobně
nahuštěný zápasový program měli
už mnohokrát a většinou se nám
jej povedlo bez větších problémů
zvládnout. Věřím, že i tentokrát obstojíme dle předpokladů a holky na
hřišti odvedou to, na co mají. Cílem

samozřejmě je přivézt co nejlepší
výsledek pro odvetu,“ řekl Čada.
První bitvy ostatních čtvrtfinálových dvojic Českého poháru již
byly odehrány a zrodilo se v nich
jedno mírné dílčí překvapení, když
Ostrava přemohla Královo Pole
3:2. Další dva favorité naopak
uspěli: pražský Olymp suverénně
triumfoval v Přerově a Olomouc
rovněž 3:0 porazila Šternberk.
Výsledkový servis s programem
najdete na straně 30.

Prostějov/son - Tečku za první polovinou základní části
UNIQA extraligy ČR 2014/2015
napíší volejbalistky VK AGEL
Prostějov domácím zápasem
proti SK UP Olomouc. Vždy
prestižní derby dvou hanáckých
týmů je na pořadu tento čtvrtek
20. listopadu od 17.00 hodin v
hale Sportcentra DDM.
Pro svěřenkyně trenéra Čady tímto střetnutím vyvrcholí nesmírně
nabitý program, kdy musí během

osmi dnů sehrát čtyři duely. Souboj s Olomoucí je právě závěrečným čtvrtým utkáním v rychlém
sledu za sebou, navíc je nutné
připočítat i předchozí cestování do
Frýdku-Místku, předtím do Brna a
především do daleké Kazaně. „Na
nic se však nesmíme a ani nebudeme vymlouvat. Naší povinností
je doma zvítězit, i když to třeba
nemusí být úplně snadné,“ pronesl jasně kouč „Agelek“ Miroslav
Čada.

Na druhou stranu sítě se ve čtvrtek odpoledne postaví tradiční
protivník, na kterého „vékáčko“
v uplynulých letech narazilo v
přehršli vzájemných mačů jak
mistrovských, tak přátelských.
„Olomouci v létě odešlo několik
hráčských opor z minulé sezóny a
obměněnému celku se na začátku
ligy výsledkově moc nedařilo. Z
posledních zápasů se ale zdá, že
se jeden z obvyklých favoritů na
zisk medaile už zvedl a na našem

hřišti může být velmi nebezpečný,“ varoval Čada před jakýmkoliv podceněním.
S ohledem na hodně náročnou
výchozí pozici, z níž jeho svěřenky do čtvrtečního derby v
únavě půjdou, snad nic takového
nehrozí. „A jak už jsem řekl, s
případným úbytkem sil je nutné
se poprat. Na vlastním hřišti extraligové body ztrácet rozhodně
nechceme,“ zdůraznil prostějovský trenér.

Velmi náročný týden uzavře derby s Olomoucí

Mládežnice VK v extralize: kadetky dál kralují,
Unavený Prostějov se Brně trápil juniorkám se přestalo dařit a čeká je boj o postup
a nabuzené Královo Pole kousalo
Andre GONZALEZ - Královo Pole Brno:

Bodový vývoj - první set: 0:3,
2:3, 3:5, 6:5, 6:7, 8:7, 12:8, 12:11,
14:11, 17:12, 18:17, 20:17, 20:20,
21:22, 22:23, 24:23, 25:24, 25:27.
Druhý set: 1:1, 1:3, 4:3, 4:5, 5:7,
8:8, 8:10, 11:10, 14:11, 14:14,
15:17, 16:19, 18:19, 18:22, 19:25.
Třetí set: 1:0, 1:2, 2:4, 4:4, 4:9,
5:11, 8:11, 8:14, 9:16, 11:18, 13:18,
13:21, 15:21, 18:22, 20:23, 20:25.
Brno, Prostějov/son - Ještě v
pátek ráno byly prostějovské
volejbalistky v daleké Kazani,
týž den odpoledne dorazily
domů a o čtyřiadvacet hodin
později už musely absolvovat
utkání osmého kola UNIQA
extraligy ČR 2014/2015 na
brněnské půdě. Vzhledem k
těmto nelehkým okolnostem se
nešlo tolik divit jejich hernímu
tápání především v první polovině duelu, které však nemělo
negativní výsledkový dopad.
Ženy VK AGEL totiž navzdory trablům odolaly náporu
překvapení větřících soupeřek
a v Králově Poli uspěly bez setové poskvrnky. Odměnou jim
je uhájení náskoku v čele tabulky před dotírajícím Olympem Praha.
Úplný začátek ještě „Agelky“
zvládly, jenže pak několikrát zachybovaly a domácí tým rychle otočil z 0:3 na 6:5. U obou
celků kvalitní podání výrazně
převyšovalo nejistou přihrávku,
přičemž hosté se s příjmem potýkali opravdu hodně. Proto si kouč
Čada musel brzy brát oddechový
čas, který však jeho svěřenkám
pomohl jen částečně. Z 12:8
sice okamžitě snížily na 12:11,
jenže Brňanky se chytily výbornou obranou a viditelně nesvým

„Dnes jsme hráli bojovně, což mě těší. Škoda koncovky prvního setu, kdy
jsme nedokázali dát servis a proměnit hned dvě možnosti k jeho získání.
Další sady pak už byly v režii Prostějova, nicméně jsme se snažili ze všech
sil až do úplného závěru.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Jsme spokojeni s výsledkem 3:0, zatímco s naší hrou to už bylo horší. Obě
družstva výborně podávala, z čehož pramenila horší přihrávka a následně
slabší útok. My jsme se polovinu střetnutí dost trápili, až potom ve zbytku
zápasu byl náš výkon už v pořádku.“

soupeřkám
řká utekly
kl ažž ddo pětiboě ib
dového trháku - 17:12. S hostujícím kolektivem to v dané pasáži
vypadalo zle, ovšem z krize se
ještě dokázal vymanit především
díky dobrému servisu a zlepšenému útoku, většinou jednonožkou
za hlavu zakončovanou Karg.
Nicméně Královo Pole ani po
obratu na 21:22 nic nevzdalo a v
dramaticky šťavnaté koncovce si
vypracovalo dva setboly. Favoritky ale oba odvrátily, načež při
posledních výměnách osvědčily
své větší zkušenosti - 25:27 a 0:1.
Vydařený vstup do druhé sady
napovídal, že se „Agelky“
předtím zažehnanou hrozbou
uklidnily, leč i nadále vyráběly
nevynucené hrubky. Tím nahecovaným protivnicím umožňovaly držet krok (1:3-4:3, 5:7-8:8,
8:10-11:10). Mladý výběr KP
hrál i bez zraněné Chlumské na
své poměry skvěle, těžil zejména
z účinného podání, vynikajícího
pole a stoprocentního výkonu
nahrávačky Novákové. Ne náhodou tak stále nevyrovnaný
mančaft Prostějova opět nabral
nepříjemné manko 14:11. Naštěstí pak zase najel na pozitivní
vlnu, která jej vynesla zpátky nahoru - 16:19. A tam již tentokrát
zůstal až do konce tohoto dějství,
v němž jihomoravský ansámbl
odpadl – 19:25 a 0:2.
Zkraje třetí části naše ženy opětovně trochu váhaly, naštěstí

však
Zlepšený
š k jen
j chvíli.
h íli Zl
š ý servis,
i
pozvednutá defenziva i dokonalá
spolupráce Weiss s útočící Karg
pomohly „vékáčku“ k mohutnému odpoutání ve skóre (ze
4:4 na 5:11). A kromě následného kratšího výpadku na 8:11
se potom AGEL už neohlížel
zpět - 13:21. Celkovým zkonsolidováním týmového výkonu
dospěl k většinovému prodání
své herní síly, z čehož pramenilo
poklidné doražení zápasu do vítězného rozuzlení. Byť brněnské
bojovnice sympaticky dřely až
do závěrečného balónu a citelně
zkorigovaly finální podobu cifer
na světelné tabuli - 20:25 a 0:3.
„Škoda koncovky úvodního
setu, který jsme určitě mohly získat. Celkově si myslím, že utkání bylo poměrně vyrovnané do
doby, než nás soupeř víc zatlačil
servisem. Potom měl Prostějov
zápas již ve své režii,“ konstatovala Sandra Onderková, kapitánka Královo Pole Brno. „Věděly
jsme, že se nám v Brně bude hrát
těžko i vzhledem k orientaci ve
velké hale a jiným míčům než
v Champions League, na kterou jsme se teď připravovaly.
Domácí tým nás tady tradičně
potrápil, dnes hlavně v prvním
setu tlakem ze servisu. My jsme
utkání odmakaly a díky tomu
zvítězily,“ oddechla si kapitánka
prostějovského celku Solange
Soares.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/son - Dvanáct ze dvaceti střetnutí je odehráno v základní části extraligových soutěží
juniorek i kadetek 2014/15. Co
víc než polovina základní skupiny „B“ ukázala z hlediska obou
týmů VK AGEL Prostějov?

KADETKY

Stejně jako v minulých letech je
věková kategorie „U17“ v podání
prostějovských děvčat sázkou na
jistotu skvělých výsledků. Mladé
„Agelky“ sice tentokrát nedominují moravské grupě tak suverénně a bez porážky jako v uplynulých dvou ročnících, ale přesto se
znova usadily na vedoucí příčce
s velmi pozitivní bilancí deseti vítězství a jen dvou porážek. Svou
stabilní formu potvrdily o posledním víkendu dvojím skolením
Brna 3:1 na domácím hřišti, čímž
si právě před svým sobotním soupeřem vytvořily komfortní náskok
čtrnácti bodů a nezadržitelně míří
do nadstavbové skupiny o 1. až 6.
místo.
Dosavadní výsledky
kadetek VK AGEL
1. + 2. kolo: Brno – Prostějov 1:3
(-23, -20, 15, -26) a 0:3 (-22, -14,
-23). 3. + 4. kolo: Prostějov – Šternberk 3:1 (23, 9, -13, 18) a 3:2 (-24,
-11, 24, 17, 10). 5. + 6. kolo: Ost-

rava – Prostějov 0:3 (-12, -20, -23)
a 0:3 (-19, -17, -12). 7. + 8. kolo:
Prostějov – Přerov 0:3 (-15, -11,
-13) a 3:0 (18, 11, 16). 9. + 10.
kolo: Frýdek-Místek – Prostějov
0:3 (-21, -5, -16) a 3:1 (16, 13, -19,
17). 11. + 12. kolo: Prostějov –
Brno 3:1 (20, 19, -21, 13) a 3:1 (12,
-20, 16, 19).
Průběžná tabulka základní skupiny B extraligy
Zbývající program zápasů kadetek VK AGEL
13. + 14. kolo: Šternberk – Prostějov (22. listopadu, 10.00 a 14.00
hodin). 15. + 16. kolo: Prostějov
- Ostrava (30. listopadu, 10.00
a 14.00 hodin). 17. + 18. kolo: Přerov – Prostějov (7. prosince, 10.00
a 14.00 hodin). 19. + 20. kolo: Prostějov – Frýdek-Místek (13. prosince, 10.00 a 14.00 hodin). Všechny
domácí duely hrají kadetky VK
AGEL v hale Sportcentra DDM
Prostějov.

JUNIORKY

„Agelky“ věkové kategorie U19
sice mají v kádru celou řadu
velice talentovaných členek reprezentačních výběrů ČR, které
už figurují i na ženské soupisce
„vékáčka“, přesto však výsledkově zatím nijak nezáří. Stále dost
mladé družstvo totiž pravidelně

Průběžné tabulky extraligy:

KADETKY

1. Prostějov 9 1 0
2. Přerov 7 2 1
3. Šternberk 6 2 2
4. Brno
41 1
5. Ostrava 1 1 2
6. Frýd.-Míst.1 1 2

2
2
2
6
8
8

31:12
29:15
30:17
21:25
13:33
11:33

29
26
24
15
7
7

střídá lepší výkony s horšími
a brzdí jej ne takové kolektivní
pojetí, jaké by v týmu mohlo panovat. Proto mají naše juniorky
na kontě šest vítězství i porážek
a na druhé pozici v tabulce jen
minimální náskok před trojicí
protivníků v boji o postup do horní nadstavbové grupy. Mezi elitní
šestku republiky proniknou první
tři družstva v konečném pořadí
skupiny „B“, prostějovskou ekipu tudíž čeká ještě tvrdá bitva.
Zvlášť když teď nastoupí k šesti
utkáním za sebou venku. A nutně
se potřebuje zvednout ze dvou
jasných proher 0:3 na vlastní palubovce s Brnem.
Dosavadní výsledky
juniorek VK AGEL
1. + 2. kolo: Brno – Prostějov 3:1
(-13, 19, 24, 15) a 0:3 (-17, -22,
-23). 3. + 4. kolo: Prostějov –
Šternberk 3:0 (22, 21, 23) a 2:3 (17,
-21, 18, -17, -14). 5. + 6. kolo: Pře-

JUNIORKY

1. Brno
2. Prostějov
3. Ostrava
4. Přerov
5. Šternberk
6. Frýd.-Míst.

10
6
4
4
2
3

01 1
01 5
14 3
21 5
40 6
00 9

32:10 31
23:19 19
23:24 18
23:23 17
19:27 14
12:29 9

rov – Prostějov 0:3 (-15, -26, -16)
a 3:1 (23, 11, -11, 18). 7. + 8. kolo:
Prostějov – Ostrava 3:0 (15, 23, 20)
a 3:0 (17, 21, 20). 9. + 10. kolo:
Frýdek-Místek – Prostějov 1:3
(-23, -23, 22, -22) a 3:1 (23, -20,
29, 23). 11. + 12. kolo: Prostějov –
Brno 0:3 (-17, -18, -24) a 0:3 (-21,
-22, -21).
Průběžná tabulka základní skupiny
„B“ extraligy
Zbývající program zápasů juniorek VK AGEL:
13. + 14. kolo: Šternberk – Prostějov (23. listopadu, 10.00 a 14.00
hodin). 15. + 16. kolo: Přerov
– Prostějov (28. listopadu, 16.00
a 18.30 hodin). 17. + 18. kolo: Ostrava – Prostějov (6. prosince, 10.00
a 14.00 hodin). 19. + 20. kolo: Prostějov – Frýdek-Místek (14. prosince, 10.00 a 14.00 hodin). Všechny
domácí duely hrají juniorky VK
AGEL v hale Sportcentra DDM
Prostějov.

V krajském přeboru mužů stále působí Otaslavice
a K2 Prostějov, ovšem pouze ve spodku tabulky

Prostějov/son - Stejně jako v minulých letech
drží prapor prostějovského regionu v krajském přeboru mužů dva volejbalové týmy
TJ Sokol Otaslavice a SK K2 Prostějov. Letos
v září vstoupily do nového soutěžního ročníku
2014/2015 a momentálně mají za sebou podzimní část, ve které se jim však výsledkově
moc nedařilo.
Prostějovská „kádvojka“ přitom odstartovala
slibně, když hned z prvního dvojutkání v Přerově přivezla tři body za vítězství 3:0 nad domácím celkem. Potom ještě dokázala v prestižním
derby stejně jasným poměrem přehrát právě
rivalský Sokol, jenže to bylo vše. Na konto
dále připsala už jen sedm porážek bez bodového zisku a figuruje na předposledním desátém
místě tabulky, byť s jedním nesehraným duelem
k dobru.
Výběr Otaslavic na tom není o mnoho lépe, ale
aspoň se tentokrát – na rozdíl od minulé sezóny – dokázal vyhnout kontumačním porážkám

vinou nekompletního kádru. Nyní absolvoval nou devátou příčku a též jeden mač k dobru.
veškerá střetnutí a dokázal dvakrát zvítězit 3:0 Druhá polovina soutěže zahájí 10. ledna 2015.
nad Mohelnicí i Přerovem. K tomu přidal dvě
Dosavadní výsledky KP
těsné prohry 2:3: velmi cennou se silným lídrem z Olomouce a také hodnotnou s kvalitním
ve volejbalu mužů 2014/2015
Šternberkem. V součtu s pěti hladšími porážTJ Sokol Otaslavice
kami to dělá osm nasbíraných bodů, průběž- Šternberk 2:3 (21, 19, -25, -20, -7), Štěpánov
0:3 (-19, -20, -14), Hodolany 0:3 (-18, -15,
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
-22), Olomouc 2:3 (24, 18, -15, -23, -12), MoKRAJSKÉHO PŘEBORU MUŽŮ
helnice 3:0 (20, 18, 22), Přerov 3:0 (16, 18,
1. Olomouc
9 1 0 1 30:10 29
23), K2 Prostějov 0:3 (-22, -19, -20), Samo2. Hodolany
7 2 0 1 28:8 25
tišky 0:3 (-15, -22, -14), Troubky 1:3 (24, -19,
3. Šumperk
4 2 2 1 22:14 18
-23, -12), Šumperk odloženo.
4. Šternberk
4 2 2 2 24:18 18
SK K2 Prostějov
5. Troubky
5 1 0 5 20:18 17
Mohelnice 0:3 (-19, -17, -20), Přerov 3:0 (17,
6. Štěpánov
4 2 0 3 19:14 16
23, 19), Troubky 0:3 (-19, -19, -26), Hodolany
7. Samotišky
4 0 1 5 16:18 13
0:3 (-22, -21, -23), Šumperk 0:3 (-21, -16, -19),
8. Mohelnice
2 0 3 5 13:24 9
Šternberk 1:3 (-18, -22, 14, -23), Otaslavice 3:0
9. Otaslavice
2 0 2 5 11:21 8
(22, 19, 20), Olomouc 1:3 (-25, -18, 22, -12),
10. K2 Prostějov 2 0 0 7 8:21 6
Samotišky 0:3 (-0, -0, -0), Štěpánov odloženo.
11. Přerov
1 0 0 9 3:28 3

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, úterý 18. listopadu 2014
Exkluzivní interview s dlouho skrývaným prostějovským rodákem, jenž pronikl do hokejového „nároďáku“
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„V REPRE JSEM SE UKÁZAL V DOBRÉM SVĚTLE. SNAD JEŠTĚ POZVÁNKA PŘIJDE...“
Petr Pohl začínal jako krasobruslař, nyní i díky německému občanství dobývá tamější ligu

Berlín (Německo), Prostějov - Před devíti lety společně
s Václavem Meidlem hájil české barvy na světovém šampionátu juniorů a v Karlových Varech se potkal v jednom
týmu s Petrem Kumstátem. Přesto až donedávna jen málokdo věděl, že hokejista Petr Pohl pochází stejně jako oni
z Prostějova. Pravé křídlo oceňované pro svou rychlost
a kontrolu puku totiž velice záhy změnilo bydliště a se sportem
začínal až v Kopřivnici. Do pozornosti médií se vedle svých
výkonů dostal také díky sporu s karlovarským oddílem, kdy
mu před rokem pomohla hráčská asociace. V létě se pak i díky svým předkům vydal do nejvyšší německé hokejové soutěže (Deutsche Eishockey Liga - DEL), kde kraluje oddílové
produktivitě a užívá si i průměrných návštěv přes dvanáct tisíc
diváků. Po návratu z první reprezentační akce této sezóny poskytl PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku exkluzivní rozhovor.
Jiří Možný
Máte za sebou účast na nedávném Karjala Cupu, jaké
ve vás zanechal dojmy?
„Myslím si, že to bylo dobré, i když
je potřeba vyhrát i nějaký zápas. Jeli
jsme do Finska jako hodně mladý
tým, byť já úplně nejsem ten případ.
(úsměv). Myslím, že jsme nehráli
úplně špatně. Neměli jsme v mužstvu nikoho z KHL, ale spíše nováčky, i já jsem dohromady odehrál za
‚repre‘ šest zápasů, takže jsem také
p ještě elév...“
spíše
Jaké to pro vás bylo v porovnání s jarními zápasy,
kdy jste v národním týmu debutoval?
„Rozhodně zajímavé. Tito soupeři
byli silnější než Norové nebo Dánové a šlo poznat, že je to zase trochu jiná úroveň. Ale v ‚repre‘ je to
makačka vždycky a byl to pro mě
i všechny ostatní dobrý test.“
A byl jste se svým vystoupením spokojený?
„Nechci soudit sám sebe, ale bylo
to dobré. Jsem rád, že jsem se byl
schopen dostávat do šancí, na druhou stranu je škoda, že jsem nedal
i nějaký gól. Aspoň byla asistence,
hlavně celá naše lajna nedostala za
celý turnaj ani jeden gól. My tři jsme
spolu nikdy dříve nehráli, ale známe

se z Ostravy. Musím říct, že se mi
s nimi hrálo dobře, ve Vítkovicích
je doplňuje Rudolf Huna, který je na
tom bruslařsky také dobře jako já.
Docela jsme si sedli a byla to jediná
lajna, kterou trenér během turnaje
nerozdělil. To bylo pozitivní a příště
budu chtít dát i tu branku. (úsměv)“
Vnímáte to jako příslib do
dalších akcí?
„Samozřejmě tomu budu věřit, jak
to ale všechno bude, to nikdo neví.
Těžko odhadnout, kdy pozvánka
opět přijde, ale já věřím, že se tak
ještě stane. Myslím si, že jsem se
ukázal v dobrém světle.“
Jaké šance dáváte svému
startu na mistrovství světa?
„Teď si nedělám iluze, že pojedu na
šampionát... Ale chtěl bych se postupnými krůčky dostat do pozice,
kdy o to budu moci zabojovat, potom už vše záleží na okolnostech.
Rád bych se o šanci popral. Bude
tam chtít jet každý, sezóna je ale
dlouhá. Uvidíme.“
Z německé ligy se do české
reprezentace moc nechodí.
Překvapilo i vás osobně, že si vás
trenér našel?
„Malinko ano, ale byl jsem v národním týmu již na jaře na konci sezony.
Nevěděl jsem ale, jak moji situaci
trenér vezme, když jsem šel hrát do
Německa, ale pořád je to hokej, tak

Zapsal se do statistik. Petr Pohl si během tří utkání Karjala cupu připsal jednu
asistenci, dva plusové body a také dvě trestné minuty. Repro: Česká televize
INZERCE

proč bych nemohl jezdit do nároďáku z tamní soutěže? (úsměv)“
S „Ledními medvědy“ se
však zatím v lize poměrně
trápíte, není pro vás klubová sezony trochu zklamáním?
„Momentálně nemáme takové výsledky, jaké bychom chtěli... Měli
jsme ale před reprezentační pauzou
šest zraněných kluků a prohráli pět
z posledních šesti zápasů, takže jsme
šli ze čtvrtého až na jedenácté místo.
To není nic moc, ale musíme věřit
tomu, že se teď zvedneme. Už budeme mít dva tři kluky zpátky a do kon-

tehdy odešel. Do začátku mi to pomohlo, nejen na ledě, ale i mimo něj,
protože klukům rozumím a vím, jak
to v Americe chodí.“
Co vás poté přimělo k návratu ze zámoří?
„Byl jsem tam tři roky v juniorce,
pak jsem podepsal na tři sezóny
smlouvu s Columbusem. Působil
jsem ale jen v záložních klubech,
takže když mi kontrakt skončil,
m jej a místo toho,
neprodloužil jsem
rmách, rozhodl se
abych jezdil po farmách,
vrátit do Evropy. Neviděl jsem tam
žádnou cestu do NHL.“

moc nepamatuju. Na druhou stranu
tam žije moje babička s dědou, takže Prostějov moc dobře znám, vím
o něm a moc rád se tam vracím.
p
V průměru
tak dvakrát do roka.“
První hokejové krůčky jste
tedy udělal až na severní
Moravě?
„V Kopřivnici, kde jsem ve čtyřech
a půl letech začal s krasobruslením,
tam jsem se naučil bruslit a o rok
p do hokeje. Pak jsem
později vstoupil

„Žije tam moje babička s dědou,
takže Prostějov moc dobře znám,
vím o něm a moc rád se tam vracím.
V průměru tak dvakrát do roka...“
roka...“
Útočník s prostějovskými kořeny PETR POHL
o tom, jak často se dostává na rodnou Hanou
ce měsíce by se měli vrátit všichni. Na
druhou stranu všechno je tu fajn, takže
to musíme potvrdit výsledky. Vše tu
funguje na nejlepší úrovni, ať hokejově, tak i mimo hokej.“
Jak je na tom vlastně německá liga, třeba v porovnání s Českem a Finskem?
„Každá soutěž je trochu jiná, ale
v dnešní době už je vše v Evropě
hodně vyrovnané, což dokázala
i Liga mistrů. Není to jako třeba před
dvaceti lety, kdy třeba v Rakousku
nebyla dobrá soutěž a týmy dostávaly od těch hokejově vyspělých
zemí minimálně ´desítky´. Dnes
jsou schopny hrát vyrovnané zápasy
i vyhrávat. To samé platí o Německu. Ve Finsku se pak hodně bruslí, hraje se tam rychle, přímočaře.
U nás je to techničtější, ale je to jen
o maličkostech. V DEL je trochu víc
kluků ze zámoří, takže hokej je tomu
trochu přizpůsobený. Takový severoamerický hokej v Evropě, protože
kluziště je tu velké.“
Právě Ligu mistrů jste si letos také zahrál, jak se díváte
na tento projekt?
„Myslím, že Champions League má
příslib do budoucna. Byla to parádní
příprava a teď během sezony, když
to pokračuje, tak si myslím, že je to
docela prestižní. Není to sice ještě
zdaleka tak jako ve fotbale, ale třeba
se to tomu časem přiblíží. Celkově
to je vyrovnané a trochu mě překvapilo, že tam už zbyli jen Finové
a Švédi...“
V mládí jste strávil šest let
v Americe, můžete i toto využít v DEL?
„Každopádně si myslím, že mi ta
zkušenost prospěla. Aspoň vím,
jak to tam chodí, a nelituji, že jsem

V létě jste see
po čtyřech
ch
h
sezónách v extraliliiěze vydal do Německa. Jak jste se
tam ocitl?
„Roli hrálo i to, žee můj
pardubický děda je také
Němec, takže mám dvojí občanství, české
ké i německé.
Tady jsem tak brán jako místní
a ne jako cizinec, což je pro mě výhoda. Němců tu není zas až tolik,
tolik
o to více si jich váží.“
Berete to s odstupem jako
správný krok?
„Ano. Nikdy jsem do NHL nenakoukl a necítil jsem ani šanci. Byl
jsem pak ve Finsku a teď v Německu, to je lepší než deset let na farmě.
Nemá cenu to lámat přes koleno.“
Jak jste na tom s němčinou?
Máte přece jen jejich pas...
„Nic moc. (úsměv) Německy jsem
předtím nijak neuměl, teď jsem se
snažil něco naučit, ale měl jsem zatím
jen dvě lekce. Myslel jsem, že vše půjde rychleji, ale asi to chce nějaký čas,
protože se tolik nepřinutím jako třeba
v Americe k angličtině. Tady každý
mluví anglicky. Beru to tedy jako koníček a situaci nehrotím, jestli se německy naučím za rok, za dva, za tři...“
Trenér s vámi mluví anglicky?
„Ano, je to Kanaďan. Na druhou stranu umí i německy, protože
zde i hrával, takže nemá problém
ani s tím vysvětlit cokoliv německy.
Jsou tu i němečtí Kanaďani a Němci
umí anglicky.“
Narodil jste se v Prostějově,
jaké vám zůstaly vzpomínky na toto město?
„Žil jsem v Prostějově jen první dva
roky svého života, takže si z té doby

Foto: www.eisbaeren.de
se přes Frýdek - Místek, kde jsem
hrál asi mezi dvanáctým a patnácý rokem, dostal do Vítkovic.“
tým
Sledujete i takto na dálku
prostějovský hokej?
„Ano, zaznamenal jsem, že Prostějov postoupil do první ligy. Také
vím, že Vašek Meidl je z Prostějo-

va a nyní tam opět hraje. S ním se
znám, hráli jsme spolu v mládežnických reprezentacích a dělali si
srandu, že jsme oba z Prostějova.
A to stejné bylo s Petrem Kumstátem,
s nímž jsem se potkal ve Varech.“
V extralize vám pomohla
hráčská asociace, kterou
vede další Prostějovan Marek
Černošek. Funguje něco takového
i v Německu?
„Asociac
„Asociace v extralize teprve začíná,
ale myslí
myslím si, že je to dobrá věc pro
hráče, hhlavně do budoucna. Mně
spolu s mým
m
agentem pomohli už
loni, tak snad se to rozvine třeba
jako v NH
NHL, kde hájí hráčova práva.
Přiznám se ale, že zatím nevím, jak
to v Něm
Německu chodí.“
Hlavními sporty jsou v NěHl
m
mecku
asi fotbal a házená,
t
jaký je tam
zájem o hokej?
„To ano, ale já jsem věděl, kam jdu.
Berlín m
má druhou nejvyšší návštěvnost v Evropě,
E
aspoň to tak bylo
loni, v pprůměru tam chodí dvanáct
třináct tis
tisíc diváků, stále je plno (aktuální pr
průměr činí 12 303 diváků na
domácí uutkání – pozn. autora). Zájem o fo
fotbal je hodně velký a každý ho tu sleduje, musím ale říct, že
zrovna ta
tam, kde jsem já, je to super.
A po cel
celém Německu jsou fanoušci
skvělí, ddokonce mě to i trochu překvapilo. Není to jako u nás, kde jsou
tyto spor
sporty srovnatelné. Ale ani tady
na tom hhokej není špatně.“
JJste nejproduktivnějším
h
hráčem týmu, poznávají
vás fan
fanoušci na ulici?
„Výhod
„Výhodou Berlína je, že v těch
čtyřech milionech lidí vás nikdo
nepozná, opravdu jedině že by to
nějak fanoušek. To se ale stábyl nějaký
v
vá jen výjimečně.
Kluci, co jsou
z menších měst, tak se o tom bavili, že
tam je to normální, tady se to ale tak
moc nestává. Je to výhoda i nevýhoda
v jednom. Samozřejmě je někdy hezké, když s vámi někdo ‚pokecá‘, ale na
druhou stranu si kluci dělali srandu, že
tady si mohou dělat, co chtějí, a nikdo
je nepozná. (úsměv)“

kdo je

petr pohl

Osmadvacetileté pravé křídlo se v Prostějově
narodilo 28. srpna 1986 a díky svému dědovi disponuje nejen českým, ale i německým občanstvím.
S ledovými noži na nohou začínal v kopřivnickém
krasobruslařském oddílu, kde se také následně
dostal i přímo k hokeji. Cesta ho potom zavála přes
Frýdek-Místek do Vítkovic, v nichž okusil dorosteneckou i juniorskou extraligu a v létě 2003 se vydal do zámoří. Za juniory
Gatineau Olympiques a Acadie-Bathurst Titan odehrál tři sezony v QMJHL,
během čehož ho v létě 2004 draftoval Columbus Blue Jackets a o necelý rok
a půl později startoval rovněž na mistrovství světa do dvaceti let. V nejslavnější
soutěži světa ovšem šanci nedostal a po dalších třech letech v AHL, ECHL
a CHL se v létě 2009 vrátil do Evropy. První rok strávil ve finském klubu SaiPa,
poté dva roky oblékal vítkovický dres a další dva roky patřil Karlovým Varům.
Na jaře
j 2014 debutoval v reprezentačním
p
„áčku“ a v létě se vydal
y do německého
Eisbärenu Berlín. Nyní startoval za Českou republiku na Karjala Cupu ve Finsku, kde odehrál všechny tři zápasy.

