CHAMPIONS LEAGUE
základní skupina A, 2. kolo

Součástí vydání
je celobarevný

VK AGEL Prostějov vs. Chemik Police (Polsko)
středa 26.11. 2014, 17:30 hodin, hala Sportcentrum DDM

...ještě

TV PROGRAM
od soboty 29. 11.

Cena Ročník

15 Kč 18

/ 47

Číslo

ZABIJÁK
TERORIZUJE SÍDLIŠTĚ
Napadl
a potrh dítě
al psa!

Pondělí

24. listopadu 2014

88

stran

s pohodou

NAŠLA SMRT

na kolejích v Kostelci
BYLI JSME
U TOHO!

?
Č
O
R
P

P
Prostějov/mls
rostějov/mls
A je to tu zase! Asi pětadvacet kilogramů vážící kříženka
labradora s bíglem je hodně špatnou vizitkou své majitelky.
Ač opakovaně napadla několik psů a troufala si i na lidi, běhala pravidelně zcela volně. Vše vyvrcholilo ve středu 5. listopadu, kdy v krátké době hned několikrát za sebou zaútočila
na sedmiletou dívku a krátce na to doslova potrhala německého pinče! Celou záležitost sice vyšetřuje policie, majitelce
nebezpečného psa ovšem hrozí „jen“ pokuta až dvacet tisíc
korun. Navíc se k celé záležitosti staví dosti laxně...
Velké štěstí. Jarmila Neradová se svojí fenkou Barunkou, která
Více o politováníhodné události si můžete přečíst měla po napadení psem na sídlišti Hloučela prokousnutou pohrudnina straně 13 dnešního vydání! ci a urvaný boční břišní sval!
Foto: Martin Zaoral
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Místo tragédie. Páteční odpoledne přineslo do regionu velice smutnou zprávu. Kolem sedmnácté hodiny
došlo na trati před železničním přejezdem v Kostelci na Hané ke střetu projíždějícího vlaku se ženou, která se
z neznámých důvodů pohybovala v kolejišti. Ta následně i přes okamžitou lékařskou pomoc vážným zraněním
bohužel podlehla...
Foto: Michal Kadlec

Co konkrétně se událo a z jakých důvodů? Čtěte na straně 9!

Krimi

168 hodin
s městskou policií
Bažant nepřežil!

O půl osmé ráno v pátek 21.
listopadu byl nalezen uhynulý bažant před základní
školou na Skálově náměstí.
Osudným se mu zřejmě stalo
přeběhnutí silnice, na které
ho srazilo auto. O události byl
vyrozuměn pracovník technických služeb, který zajistil
odstranění kadáveru.

Kde je maminka?

V dopoledních hodinách během uplynulého pátku 21.
listopadu si pracovník bezpečnostní agentury povšiml
osamoceného malého dítěte
v prostorách Zlaté brány.
S přivolanými strážníky se
podařilo zakrátko maminku
v nákupním středisku nalézt.
Tříletá ratolest skončila v její
náruči.

V kasárnách nikdo

Opuštěný objekt Jezdeckých
kasáren láká nejen osoby bez
přístřeší, ale toto místo rády navštěvují i děti. Z tohoto důvodu
provedli minulý týden strážníci v nepravidelných intervalech kontroly těchto prostor.
V uplynulých dnech zde nebyl
zjištěn žádný jednotlivec ani
skupina nezletilých. I přesto
v této činnosti budou strážníci
pokračovat. Nadcházející zimní období je časem, kdy zejména bezdomovce tato lokalita
přitahuje. V silách hlídek však
není být na místě nepřetržitě,
a proto strážníci vítají oznámení občanů, pokud by spatřili pohyb neoprávněných osob
v této oblasti.

Značku neuklízet!

Neobvyklé sdělení na linku
156 bylo v sobotu 15. listopadu přijato od ženy, která uvedla, že na dny volna uschová
přenosnou dopravní značku
umístěnou na rohu ulice, aby
ji děti nepřenesly na jiné místo,
neboť má s tímto špatné zkušenosti. To ovšem není možné.
Přemisťovat dopravní značku
neoprávněná osoba nesmí.
Pokud tak učiní, je podezřelá
z přestupku. Volající byl strážníky vysvětlen zákonný postup. V dané lokalitě byly přislíbeny častější kontroly.

Stařenka volala
o pomoc

Předminulou neděli 16. listopadu před třináctou hodinou
nahlásil muž na linku 156
volání o pomoc z bytu jeho
známé. Jednalo se o jednadevadesátiletou ženu. Hlídce se
podařilo na místě přes dveře
se seniorkou komunikovat.
Ležela v posteli a nebyla
schopná vstát. Z důvodu
ohrožení života a zdraví strážníci rozhodli o otevření bytu.
Na místo byli přivoláni hasiči
i záchranná služba. Za přítomnosti nezúčastněné osoby byl
byt uzamčen a klíče předány
nemocné seniorce, která byla
převezena do nemocnice.

ze soudní síně...

AUTO
S
POLICISTY
LETĚLO
ČTYŘICET
METRŮ!
Martin Kvasnička s kumpány vykrádal obchody, hospody i domy. Bral také auta
Penzion Alberta v Drozdovicích, Hanácká restaurace v Kostelci na Hané, sběrna kovů ve Výšovicích,
obchod v Lipové i rodinné domy ve Výšovicích
a Čelčicích. Všechny tyto objekty krátce po sobě
vykradl známý recidivista, šestatřicetiletý Martin
Kvasnička. Pomáhali mu i další kumpáni, s nimiž
jej spojovala záliba v drogách. Někdy to byl Robert
Horna, jindy například Patrik Šustr z Prostějova.
Všichni tři se sešli v úterý u Okresního soudu
v Prostějově, čemuž byl Večerník přítomen.
Prostějovsko/mls

domu v Čelčicích. Vím to, protože jsem tam byl s ním. Auto
jsem pak prodal za pětadvacet
tisíc korun Martinu Ondrouchovi z Klenovic. No, a pak
jsem jen slyšel, jak se Martin
zfetovaný pokusil projet v Praze policejní zátaras,“ rozpovídal se u prostějovského soudu
zlodějíček Patrik Šustr bydlící
vDobrovskéhoulicivProstějově,
který byl nedávno vzat do vazby
a v lednu i ho osobně čeká role
obžalovaného.

Vše už měl připraveno na zimní
dovolenou na horách. Hotel zaplacený a v autě sbaleny lyže se vším
potřebným. Ráno chtěl s celou rodinou vyjet, ale ejhle! Jeho Volkswagen Tiguan v hodnotě více
jak půl milionu korun, které měl
zaparkované u svého domu, přes
noc se všemi věcmi zmizel. Po
pár týdnech mohl majitel z Čelčic
auto opět vidět v televizních novinách, jak vůz po divoké honičce
v centru Prahy najíždí do zátarasu. Po nárazu letělo policejní auto
Bývalí kumpáni se
i s dvojicí zasahujících kriminalistů čtyřicet metrů vzduchem.
usvědčili navzájem
Zranění muži zákona skončili
v nemocnici, samotné vozidlo
bylo na odpis...
Pod tíhou důkazů se obžalova„Toho Tiguana vzal Martin ný Martin Kvasnička ke všem
Kvasnička u jednoho rodinného krádežím v Prostějově, Kostel-
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Prostějov/mik - Svérázným způsobem
vyřešil povedený chlapík nedostatek
peněz při návštěvě restauračních zařízení v centru města. Protože neměl
u sebe ani „vindru“, obsluze při odchodu zastavil svůj řidičský průkaz.
Jenomže to je protizákonné, tyto
doklady nesmějí být použity jako zástava. Za tento skutek mu tudíž nyní
hrozí až třicetitisícová pokuta!
„V pátek čtrnáctého listopadu nezaplatil
svoji útratu v prostějovských restaura-

Nenapravitelný. Martin Kvasnička je dle verdiktu soudu velice výkonný zloděj, který pro nějaké to ostřejší slovo nejde daleko. Nyní se však bez něj jeho družka a děti budou muset nějaký ten rok obejít...
Foto: Martin Zaoral
ci na Hané, Lipové i Čelčicích
přiznal. Zarytě popíral pouze
vykradení domu a sběrny ve
Výšovicích. Nicméně i v tomto
případě byly důkazy proti němu
jednoznačné. Navíc se série krádeží dopustil v době, kdy byl
podmíněně propuštěn z vězení.
Když mu to soudce Petr Vrtěl
všechno sečetl a podtrhl, vyšla
mu z toho celková škoda přes
šest set tisíc korun a pro Kvasničku sedm let „natvrdo“.

„Martin Kvasnička byl kromě
dalších důkazů jednoznačně
usvědčován svými spolupachateli. Jakýkoliv nižší trest by byl
v případě tohoto mnohokrát
trestaného recidivisty příliš mírný,“ konstatoval soudce Petr Vrtěl, který naopak Robertovi Hornovi „nadělil“ pouze dva a půl
roku s podmíněným odkladem.
„Na rozdíl od obžalovaného
Kvasničky nebyl dosud v souvislosti s krádežemi nikdy po-

trestán,“ vysvětlil rozdílnou výši
i druh trestu Petr Vrtěl. Robert
Horna se tedy nakonec vězení
vyhnul. Z oblečení, ve kterém
dorazil k soudu, však bylo jasně
patrné, že vynesením rozsudku
pro něj trable zdaleka nekončí.
Zatímco spokojený Horna se
vzdal práva na odvolání, očividně rozrušený Martin Kvasnička se na místě odvolal.
Rozsudek proto dosud není
pravomocný.

cích během několika málo hodin hned
dvakrát,“ konstatovala Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově. „V dopoledních hodinách
navštívil muž bar na ulici Svatoplukova, kde zkonzumoval lihoviny v částce
stosedmadvaceti korun. Na zaplacení
však neměl. Hlídkou byl proto předveden na obvodní oddělení Policie ČR
ke zjištění totožnosti. Pro podezření
z přestupku proti majetku byla událost
postoupena správnímu orgánu. Toto ho

ale neodradilo a večer usedl do další
restaurace v centru města. I zde požil
alkoholické nápoje a další pití za dvě
stě deset korun. Peníze samozřejmě
neměl,“ popsala Jana Adámková s tím,
že tentokrát neplatič zvolil jiný postup.
„Obsluhu ubezpečil, že si jen odskočí
do bankomatu částku vybrat a za pár
minut se vrátí. Servírce dokonce vnutil
svůj řidičský průkaz i s průkazkou do
Vědecké knihovny v Olomouci. Do
restaurace se ale již nevrátil. Obsluha

tento čin nahlásila bohužel až čtyři dny
poté,“ sdělila mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Tímto je čtyřicetiletý muž podezřelý
nejen z přestupku proti majetku, ale
navíc svým jednáním porušil zákon
o provozu na pozemních komunikacích. V něm je totiž jasně uvedeno, že
řidičský průkaz nesmí být ponecháván
a přijímán jako zástava. Za toto počínání mu hrozí u správního orgánu finanční
postih až do třiceti tisíc korun.

Zloději dostali „klepeta“ za sedmnáct krádeží
Jejich vizitka? Nafta, kola i auta za čtvrt milionu korun!

Prostějov/mik - Tomu se říká
úlovek! Prostějovští kriminalisté objasnili neuvěřitelných
sedmnáct případů krádeží,
k nimž došlo v letošním roce
na Prostějovsku. Tyto všechny
lumpárny mají na svědomí
dva mladíci, pro něž bylo
vyloženě zálibou krást naftu,
jízdní kola ze sklepů a také
vykrádat auta. Však si také
přišli na pořádné peníze, celé
řadě majitelů způsobili škodu
za bezmála čtvrt milionu
korun.
„Na základě precizně rozpracované operativní činnosti,
zjištěných informací a poznatků tak kriminalisté v uplynulých dnech zahájili trestní
stíhání dvou dvacetiletých

mladíků z Prostějovska. Jeden
z nich si vyslechl obvinění
ze spáchání přečinu krádeže
spáchaného samostatně či formou spolupachatelství, přečinu poškození cizí věci
spáchaného ve spolupachatelství a přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Druhý z nich
z přečinu krádeže spáchaného
rovněž samostatně či formou spolupachatelství a přečinu poškození cizí věci
spáchaného ve spolupachatelství,“ popsala právní kvalifikaci, podle které budou notoričtí
zloději souzeni, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje Irena
Urbánková.

Nenapravitelní chmatáci ve
většině případů pracovali spolu, ve zbytku pak
způsobovali škody majitelům
kol i vozidel sólovým způsobem. „Tohoto jednání se
měli dopustit v době od dubna do září letošního roku na
celém Prostějovsku. Jednalo
se o celkem sedmnáct skutků,
z nichž dvanáct spáchali
společně. Zaměřovali se na
krádeže součástek automobilů,
například šlo o pneumatiky
ať už zimní či letní k různým
vozidlům, autobaterie, autorádia a motorovou naftu. Tu
odčerpávali z nádrží ať už osobních či nákladních vozidel,
a to v nejrůznějším množství.
Zatím vyčíslená škoda po je-

jich krádežích dosáhla částky
ve výši necelého půl miliónu
korun,“ vypočítala mluvčí krajské policie.
Během šetření kriminalisté
navíc zjistili, že jeden z obviněných mladíků, ačkoliv má
od července letošního roku na
dobu třiceti měsíců Okresním
soudem v Prostějově vysloven
zákaz řízení všech motorových
vozidel, opakovaně usedal za
volant a řídil.
Co se týká ukradených věcí,
některé z nich stačila policie oběma lumpům zabavit.
„Některé z odcizených věcí
byly u obviněných zajištěny
a budou vráceny majitelům.
Část z nich stačili mladí muži
prodat a takto získané peníze

použít pro vlastní potřebu. Jeden
z nich si měl z výnosu této
trestné činnosti zakoupit osobní motorové vozidlo a jezdit s ním, ačkoliv má soudem
vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel. Vzhledem k těmto skutečnostem
uvedené auto dobrovolně vydal
orgánům činným v trestním
řízení k dalšímu opatření,“ informovala dále Irena Urbánková.
Jak mluvčí krajské policie ještě
na závěr uvedla, v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí jednomu z mladých zlodějů
až pětiletý pobyt za mřížemi,
druhému až dvouletý kriminál.
Trestní stíhání obou obviněných
je vedeno na svobodě, policie
nepožadovala uvalení vazby.

po kvartetu hledaných

Motorka
M
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Někdy v čase od 11. do pondělí 17. listopadu došlo ke
vloupání do garáže na ulici
Letecké v Prostějově. Zatím
neznámý pachatel z ní odcizil nepojízdný motocykl, na
kterém byly registrační značky. Majiteli způsobil škodu
za deset a půl tisíce korun. Po
motocyklu bylo vyhlášeno
pátrání.
V noci ze středy 19. na čtvrtek 20. listopadu došlo ke
vloupání do garáže v Lidické
ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel do ní vnikl
po poškození zámku a ze
zde zaparkovaného vozidla
odcizil autobaterii značky
Bosch. Na cestu si vzal i visací zámek, kterým byla garáž
uzamčena. Majiteli způsobil
škodu odcizením za šest set
korun, poškozením za další
tisícovku. V případě zjištění
pachatele mu za přečin krádeže hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Lahve s plynem
jsou fuč

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy
v čase od čtvrtku 13. do
středy 19. listopadu odcizil
v Protivanově z uzamčené
klece na propanbutanové
lahve celkem ppět pplných
ý desetikilových lahví. Škoda byla vyčíslena na 1 920 korun.
V případě zjištění pachatele
mu za výše uvedený přečin
hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Přes jednu promile

Uplynulou středu 19. listopadu krátce po deváté hodině ráno kontrolovali policisté
v Konici řidiče vozidla
Renault Twingo. U padesátiletého muže provedli dechovou zkoušku, která byla
pozitivní s hodnotou 1,08
promile alkoholu v dechu.
Po poučení se řidič podrobil
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také na webu

www.vecernikpv.cz

Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

Více škodil, než kradl

Místo zaplacení útraty ZASTAVIL ŘIDIČÁK

Popíjeli v parku

Uplynulý čtvrtek 20. listopadu v pravé poledne provedla
hlídka kontrolu ve Smetanových sadech. Strážníci zjistili
tři mladíky starší osmnácti let,
kteří zde popíjeli pivo, načež
je upozornili na zákaz požívání lihovin v těchto místech.
Protentokrát jejich jednání
bylo řešeno domluvou. To ale
nemusí vždy takto dopadnout.
Strážník má možnost za porušení obecně závazné vyhlášky
o konzumaci alkoholu na veřejných místech uložit blokovou pokutu až do výše 1 000
korun.
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inzerce

ERVÍN ČUREJA

PATRIK HORVÁT

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

LUBOŠ NOVÁK

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání 11. srpna 2009. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří mezi 170 až 173
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 5. dubna 1983 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 18. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří 175 centimetrů, má obézní postavu, hnědé
oči a černé vlasy.

se narodila 17. června 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. srpna 2014. Její
zdánlivé stáří je 21 let, měří 165
centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlasy. Bližší
údaje nejsou známy.

se narodil 17. září 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 25 let, měří mezi 170 až 172
centimetry, má hubenou postavu
a hnědočerné vlasy.

Zpravodajství
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U Krajského soudu v Brně pokračoval případ Františka Tuhého

Žák MLŽIL, Hanus bosse podpořil

Brno, Prostějov/mls - Co jsme si, to jsme si, teď je třeba zase
držet pospolu! Tak by se dal charakterizovat přístup vrcholných manažerů zkrachovalého OP Prostějov během posledního
hlavního líčení v procesu s Františkem Tuhým. Někteří z nich
při středečním jednání, jemuž byl u Krajského soudu v Brně
Večerník opět přítomen, totiž měli očividně velké problémy
vzpomenout si na řadu okolností provázejících nešťastný konec
podniku. Jenže František Tuhý přímo u soudu tentokrát jejich
odměny, tak jako tomu bylo při předchozím stání (informovali
jsme v minulém čísle - pozn.red.), nekomentoval. Je přitom prakticky jisté, že například Milivoj Žák si k měsíčnímu platu šplhajícímu se ke dvěma stům tisícům přišel na zvláštní odměny
ve výši až 5,5 milionu korun ročně. A s prázdnou neodcházel
ani člen představenstva Roman Hanus, který po „odstavení“
Františka Tuhého v roce 2008 podnik fakticky ovládl. Z dalšího
svědectví pak vyplývá, že jak Kořínek, tak i Tuhý museli vědět,
že se v případě milionových odměn pohybují na hraně zákona...

Stratég. Při středečním hlavním líčení to vypadalo, že František
Tuhý (na snímku) s Milivojem Žákem a zejména Romanem Hanusem uzavřeli "pakt o neútočení".
Foto: Martin Zaoral

Vladimír Hrubý

Milivoj Žák

Roman Hanus

Poukázal na nezákonný
postup. Vladimír Hrubý patřil
do tzv. „tajného bratrstva“, které jako jediné mělo informace
o milionových odměnách pro
Františka Tuhého. Jak se
u soudu prokázalo, obdobně
vysoké částky směřovaly také
ke třem náměstkům Oděvního
podniku - konkrétně Zdeňku
Kořínkovi, Jaroslavu Kučerovi
a Milivoji Žákovi. Na možné problémy se zákonem měl Hrubý
své nadřízené upozornit, což
zřejmě neudělal.
Foto: Martin Zaoral

Přivedl podnik do konkurzu.
Milivoj Žák se po aféře s odměnami a nuceném odchodu
Františka Tuhého v roce 2008
stal novým předsedou představenstva Oděvního podniku
Prostějov. Zůstal jím až do úplného zániku někdejšího největšího zaměstnavatele v regionu.
U soudu pak mlžil a ve světle
ostatních důkazů se ukázalo,
že i nemluvil pravdu. Ostatně
není divu, o jeho dobrých vztazích s obžalovaným Františkem
Tuhým se napovídalo mnohé.
Foto: Martin Zaoral

Jede se dál! Právník Roman
Hanus je synem někdejšího člena
představenstva České spořitelny,
která podnik svého času prakticky ovládala. S Milivojem Žákem
byl hlavní postavou dalšího vývoje OP po odchodu Františka Tuhého. Peněžní ústav na úrocích
z úvěru dlouhá léta vydělával, po
krachu a rozprodeji je však jasné,
že řádově stovky milionů korun
už zpět nikdy nedostane. Roman
Hanus se nedávno stal čestným
členem advokátní komory státu
Iowa v USA.
Foto: www.hanus-law.com

Soutěž o poslední vstupenky!
Nalistujte stranu 10

STÁNKAŘI PLATÍ MĚSTU ZA VÁNOČNÍ JARMARK PŘES 200 000 KORUN
„Domečky už stavíme, na trdelníky ale jezdí našinec do Olomouce...,“
lituje náměstkyně prostějovského primátora Ivana Hemerková

Stejně jako v minulém roce,
i o letošním vánočním jarmarku v Prostějově budou na náměstí
T. G. Masaryka výhradně stylové
dřevěné domečky. Předvánoční prodej začíná již tento pátek
28. listopadu a končí Štědrým
dnem, na Silvestra bude přímo
v centru města probíhat pouze tradiční prodej občerstvení.
„Cena pro prodejce se nemění. Za malý stánek do tří metrů
čtverečních zaplatí na jeden den
dvěstěpadesát korun, za velký
nad tři metry pak pětset korun.
Za umístění stánku pro grilování
INZERCE

PŘÍJM
MY MĚSTTA Z VÁ
ÁNOČN
NÍC
CH TRHŮ (v Kč)

78 100

76 750

138000

113 850

184000

55 000

230000

55 900

dřevěné domečky
jiné stánky

0

2010

dávat. Počet zájemců se měnil
v rozmezí od třiceti do čtyřiceti.
Vloni, kdy rada města rozhodla,
že budou nadále pronajaty jen
stánky dřevěné, a prodejci si
mohou přivést své stánky stylově stejné, jsme zaznamenali
zájem o pronájem u osmadvaceti trhovců. V letošním roce požádalo o pronájem devětadvacet
prodejců a vyhověno bylo šestadvaceti z nich. Dalších patnáct
trhovců podalo žádost o prodej
z vlastního stánku,“ prozradila
Hemerková.

143 750

2009

127 750

46000

174 000

92000
174 250

Prostějov/mik

je opět stanovena sazba sto korun
za metr čtvereční za den, umístění stolků pro zákazníky občerstvení je zdarma. Nájem prostoru
pro vystavení zboží mimo stánek
je oproti loňsku snížen na deset
korun za metr čtvereční a den,“
vyjmenovala veškeré předepsané a radními schválené poplatky
stánkařů při vánočním jarmarku
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Statutárního města
Prostějov.
Už druhým rokem ale platí
opatření magistrátu, podle kterého si trhovci nesmějí stavět
své stánky, jak chtějí. Město tak
zareagovalo na dřívější velmi

početné stížnosti Prostějovanů,
kteří právem kritizovali ohyzdné stánky trhovců potažené
igelity různých barev, pytli či
všelijakými celtami. S tím je
už konec! „Radnice nabídla
prodejcům k dispozici dvacet
dřevěných stánků. V tuto chvíli
jsou obsazeny všechny a ještě se hlásí zájemci s vlastními
stánky, které ale samozřejmě
musí být obdobného provedení
jako ty městské. Chceme, aby
jarmark působil estetickým dojmem a přispěl k tradiční předvánoční atmosféře,“ vysvětlila
náměstkyně Hemerková s tím,
že letos se ve dvaceti stáncích
prostřídá čtyřiadvacet nájemců. Vlastní prodejní domečky
na jarmark pak hodlá umístit
zatím desítka prodejců. Rozsah
letošního vánočního jarmarku
a sortiment nabízeného zboží
má být obdobný jako v minulém roce.
Zajímavá jsou i fakta, jaký je
vůbec mezi trhovci o prodej
zboží při vánočních jarmarcích
v Prostějově zájem. „Od roku
2008 do roku 2012 měli prodejci možnost postavit si vlastní
stánky. Mohli si také vybrat dny,
ve kterých budou své zboží pro-

89 500

Prodávat zboží na vánočním jarmarku v Prostějově
není jenom tak. Pro každého trhovce to pochopitelně znamená nemalé náklady, přesto je každým
rokem o místa v některém z dvaceti městských
domečků ze dřeva zájem převyšující možnou
nabídku. Večerník zajímalo, za jakých podmínek
magistrát stánkařům prodejní místa pronajímá, jestli
na tom město vůbec ziskové. Jak vyplývá z reakcí
primátorovy náměstkyně Ivany Hemerkové, příjem
do městské pokladny od roku 2009 nikdy neklesl
pod dvě stě tisíc korun.

2012
2013
2011
Zdroj: Magistrát města Prostějova
Každoročním tématem pro diskuze vedené mezi Prostějovany
je úroveň nabízeného sortimentu při vánočním jarmarku.
„Vyvíjíme maximální úsilí,
aby na jarmarku byl sortiment
s opravdu vánoční tématikou
a zajímavý pro občany. Například lidoví řemeslníci nemají
v tomto adventním období
zájem o venkovní prodej, protože mají lukrativní nabídky
do velkých obchodních center
u nás, ale i v zahraničí, kde je
také značná kupní síla. Navíc

Už se to blíží. Během čtvrtku a pátku minulého týdne rostlo dřevěné městečko na náměstí jako z vody. Prostějované se už těší na
vánoční punč.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku
nabídka vkusného vánočního šiny, vánoční ozdoby, dárkové
dekorativního zboží je v do- předměty, koření, perníky,
statečném sortimentu pokryta proutěné zboží, řezník a uzev kamenných obchodech,“ po- nář bude připravovat na místě
krčila tak trochu bezradně rame- kotlíkový guláš, halászlé, many náměstkyně prostějovského ďarské uzeniny či zabíjačkové
primátora. Evidentně by si i ona speciality. „Velmi mě mrzí, že
sama představovala lepší úroveň letos budou v Prostějově chybět
prodejci oblíbených trdelníků.
nabízeného sortimentu.
V letošním roce tak budou v na- Sháněli jsme je marně, vloni
bídce opětovně tradiční punče, prý u nás měli mizerné tržby.
ohřívaný vaječný likér, tekutá Je ironií, že Prostějované jezdí
belgická čokoláda, bramboráč- kupovat na Vánoce trdelníky
ky, grilované klobásy, pečené do Olomouce,“ podivila se na
čaje, medovina, keramika ně- závěr tématu Večerníku Ivana
kolika výrobců, svíčky, kože- Hemerková.

LUPIČ ze Žižkova náměstí v Prostějově

NÁHLE ZEMŘEL

Prostějov/mls - Tragický příběh
ze současnosti. Dva dny po svých
osmačtyřicátých narozeninách přepadl Stanislav Novotný hernu.
Nezaměstnaný muž tehdy chtěl po
bouřlivém rozvodu vyřešit tíživou
finanční situaci. Pro svůj zoufalý
čin si vybral podnik na Žižkově
náměstí v Prostějově, vedle něhož
bydlel. Ač do vězení nešel, z domu
se kvůli dluhům musel odstěhovat.
Nedávno pak ve svých padesáti
letech zemřel...
Stanislav Novotný si v lednu 2012
z herny na Žižkově náměstí odnesl asi
sedmnáct a půl tisíce korun. Uloupené
peníze z většiny daroval svým dcerám.
Lupiče, který si krátce před útokem
přišel do podniku jakoby nic koupit
cigarety, v jednom z hostů restaurace
Beseda poznala přepadená barmanka.
Soud pak byl k Novotnému poměrně
shovívavý. Přestože mu za loupežné

ohřeb
p
a
n
y
Náklad latit město
o zap
l
e
s
u
m

přepadení hrozilo až deset let
vězení, vyvázl pouze s „podmínkou“. Soudce přihlédl zejména k jeho plnému doznání, projevené lítosti i dlouholeté beztrestnosti.
Jenže tím celý smutný příběh Stanislava Novotného ani zdaleka neskončil.
Muž se kvůli finančním problémům
musel z domu na Žižkově náměstí
vystěhovat. „Už dávno tu nebydlí,
zmizel asi před dvěma roky,“ potvrdil
Večerníku jeden z dlouholetých obyvatel objektu, ve kterém měl Novotný
adresu trvalého bydliště. Ani v restauraci Beseda již o něm nic nevěděli...
Jak jsme při dalším pátrání zjistili,
po dvou letech smutného života „na
ulici“ padesátiletý muž náhle zemřel.
Poslední rozloučení s ním proběhlo
předminulou středu, ekonomické
náklady pak šly stejně jako v případě
všech takzvaných sociálních pohřbů
na vrub města.

S těžkou hlavou. Stanislav Novotný vyfasoval od soudu před dvěma
roky „jen“ podmínečný trest. Kvůli
finančním problémům se však stejně
dostal „do kouta“, aby nakonec
zemřel de facto na ulici...
Foto: archiv Večerníku

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Má
Máme
tu nej!
j! V soutěži
ěži O nejkrásnější
j
obecní úřad či radnici, kterou vyhlásil
Nedaří
dvouměsíčník Moravské hospodářství,
se a nedaří...
zvítězil Prostějov. Secesní radnice
Ani změna na
získala v internetovém hlasopozici hlavního trenévání sedmadvacet procent
ra nepřinesla do řad prosvšech hlasů. Druhé místějovských hokejistů kýženou
to obsadil Hostinné,
injekci, která by znamenala obrat ve
třetí pak Police
výkonnosti Jestřábů. Ti tak jako nováček
nad Metují.
v první lize pořád tápou a jen ekonomické problémy Havlíčkova Brodu je odchraňují od pádu na samotné dno.

-

200

Pondělní účast Prostějovanů při vzpomínkové akci na
události 17. listopadu 1989 na
náměstí T. G. Masaryka jasně
ukázala, že odkaz „Sametové
revoluce“ není našinci cizí. Dvě
stovky lidí zároveň vyjádřily
protest proti složení radniční
koalice.

Osobnost týdne
MIROSLAV ŽBIRKA
Legendární zpěvák, zakladatel sku-

Gotta, přijel uplynulý čtvrtek do
Prostějova. Při jeho koncertu samozřejmě nemohly chybět proslulé hity jako například Atlantída
či Biely kvet...

Výrok týdne
„ORANŽOVÁ
NEBO RUDÁ,
TRÁVA POROSTE
FURT ZELENÁ!“
Jednoznačný názor
muže středního věku
na barvu radniční koalice

ČESKÝ STÁT HOSPODAŘÍ STEJNĚ JAKO OP. ČEKÁ NÁS DEMOLICE?
Oděvní podnik Prostějov. Kdo
dlouhodobě sledoval kauzu bolestného krachu kdysi
úspěšné firmy, nestačil se divit. A také se mnohé dozvěděl.
Ani ne tak o šití obleků jako
o chamtivosti, prolhanosti, pokrytectví, snobství a dalších
„krásných“ lidských vlastnostech. Právě jim téměř
bez výjimky podlehne každý, kdo se dostane k moci nad majetkem, který on sám nevybudoval „od
píky“. Jednání takového člověka se neřídí snahou
tento majetek rozmnožit, nýbrž touhou urvat z něj
pro sebe co možná nejvíce...

Analýza
A
nalýza

Martin Zaoral

To do jisté míry platí i pro někdejšího neomezeného vládce Oděvního podniku Františka Tuhého,
který v současnosti u Krajského
soudu v Brně čelí obžalobě ze
zpronevěry. Komunista ověnče-

ný titulem „vzorný milicionář“
se podobně jako celá řada jemu
podobných dokázal bezvadně
adaptovat na nové kapitalistické podmínky. Pomohla mu
v tom jeho žoviálnost, inteligence, společenská obratnost
i schopnost pochopit názory a vcí-

tit se do emocí svých partnerů
i soupeřů. Vystudovaný ekonom
bez problémů navyšoval svůj akciový podíl v OP, až se stal jeho
neomezeným vládcem. Ač sám
měl plat přes dvě stě tisíc korun, neměl nikdy problém hovořit s dělnicemi a trpělivě jim
vysvětlovat, proč jim nemůže k
jejich osmitisícovému platu ani
korunu přidat.
K soudu Františka Tuhého nakonec nedohnala ani „sametová
revoluce“, ani čínská konkurence, ale právě jeho vlastní hamižnost. Dle obžaloby navzdory
špatné ekonomické situaci
neváhal ze „svého“ podniku
tajně vytáhnout miliony korun, což se vzhledem k neslavnému konci Oděvního
podniku celkem logicky jeví
jako pěkná sviňárna...
Františku Tuhému však lze alespoň uznat fakt, že ekonomickému fungování podniku rozuměl

RONDELOVÉ NÁMĚSTÍ?

Tomáš Kaláb
Tak budeme mít výhledově
v Prostějově další kruháč. Kromě těch na vnitřním okruhu,
jejichž výstavba je podložena frekventovaným provozem
a neutěšenou dopravní situací,
hodlá město budovat rondel
i na náměstí Padlých hrdinů.
Primárním důvodem, jako ve
zmiňovaném případě Přikrylova náměstí, není hustota dopravy, ale - cyklostezka.
Když jsem absolvoval autoškolu, nabádal mě učitel jak
vyjíždět ze Svatoplukovy ulice
směrem k Doně. Je to pravda
tvarem nestandardní křižovatka, ale jinak pro ni platí totéž, co
pro všechny typu „T“. Možná

by si to měli někteří řidiči osvěžit, aby zbytečně „nekličkovali“.
Pro ideu rondelu tak hovoří především připomínky a obavy Dopravního inspektorátu Policie
ČR stran užívání cyklostezky po
ulici Vrahovické. Připomínky
jistě oprávněné.
„Místa na rondel je tu dost,“
zní z radnice. V zásadě ano,
pokud si odmyslíme dva pomníky k této lokalitě neodmyslitelně patřící. Prvním je
samozřejmě onen Pomník
padlým hrdinům, po kterém
je náměstí pojmenováno. Připomíná hladovou demonstraci dělníků z dubna 1917, kdy
nedostatek potravin dosahoval vrcholu. Reakcí četnictva
byla střelba s třiadvaceti mrtvými na dlažbě.
Pomník už jednou měnil místo,
ten původní od sochaře Becka se
ocitl na hřbitově, od roku 1933

glosa týdne
známe ten Třískův současný,
odstraněný Němci v roce 1942.
Jestlipak se „Jeden z nás“, jak
zní jeho pojmenování, bude
opět stěhovat?
Prostorově ještě více ohrožený
je ve „véčku“ mezi ulicemi Vrahovická a Svatoplukova stojící
kříž s oplocením věnovaný místními dobrodinci v roce 1856.
Jak praví zašlý nápis na soklu,
byl poničen za války v roce 1945
a o rok později obnoven. Dnes
volá po kompletní renovaci.
Jakým způsobem tyto pomníky zapadnou do projektu
kruhové křižovatky, není úplně zřejmé. Možná se kromě
náročné přestavby křižovatky
a dalších úprav na ulici Vrahovické dočkáme i přejmenování náměstí...

Konstelace hvězd Prostějovaa
Než pořád myslet na radnici zabarvenou do ruda, je lepší zabývat se daleko příjemnějšími záležitostmi. Prostějovanům
nikdy nechyběl smysl pro humor, takže ho využijte na pracovišti i v domácím prostředí. Prostě se jenom bavte.

Berani - 20.3. až 18.4. Buďte tento týden opatrní na
vztahy. Vy se totiž vždy velmi lehce zamilujete, což
se vám přihodí už poněkolikáté znovu. Jenomže
záhy zjistíte, že jste opět netrefili do černého. Má to
vůbec ve vašem případě cenu?
Býci - 19.4.až 19.5. Konečně vydechněte, nemusíte
procházet životem v jednom zápřahu. Udělejte si
čas na své koníčky, které jste poslední dobou hodně
zanedbávali. Vydat se do lesa na houby je už hodně
pozdě, ale sportu se meze nekladou.
Blíženci - 20.5. až 19.6. V nejbližších dnech vám
hrozí konflikt se zákonem, budete si muset dát úzkostlivý pozor. Před soud se klidně můžete dostat
i pro pomluvu, tudíž si dávejte bacha i na to, co vypustíte z pusy. Pořádně se kroťte.
Raci - 20.6. až 21.7. Nezkazíte sice žádnou zábavu,
ale stoprocentní dobrou náladu mít rozhodně nebudete. Drtí vás problémy v intimním vztahu, který
jste si takto rozhodně nepředstavovali. Je na čase
všechno rázně změnit k lepšímu.
Lvi - 22.7. až 21.8. Dostanete do ruky horký brambor, který buď musíte sníst, nebo ho zahodit. Půjde o problém, který nikdo okolo vás nechce řešit,
všichni jenom čekají, co s tím uděláte právě vy. Prokažte svůj formát a pusťte se do něj!
Panny - 22.8. až 21.9. Přestože v partnerském vztahu probíhá všechno celkem normálně, přece jen
vám něco chybí. Se svým protějškem se totiž vidíte
přes den jen na pár minut, jinak na sebe nemáte čas.
Udělejte si ho, hrozí, nebo zůstanete sami.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Hlavně v zaměstnání se
dostanete do víru pomluv. Nemůžete jim uniknout,
měli by vás všichni za zbabělce. Trpělivě všem vysvětlujte, že řeči vedené na vaši adresu jsou naprostým nesmyslem. Nebojte, přesvědčíte je.
Štíři - 22.10. až 20.11. Vynaložte veškeré úsilí
k tomu, abyste dohnali všechny resty. Hlavně doma
už vaše poštovní schránka přetéká nezaplacenými
složenkami a určitě se mezi došlou korespondencí
najde i nějaké to osobní předvolání na úřad.
Střelci - 21.11. až 20.12. Je čas pro větší pracovní zakázky. Hvězdy vám umožní rozšířit pole působnosti o novou klientelu, posílí vaši schopnost
zaujmout a náležitě se prodat. Za své služby a poctivou práci teď získáte více peněz.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nikdy neříkejte nikdy! Věci, které jste až doposud odmítali, se vám
najednou začnou líbit. Například už tento týden si
poprvé zkusíte zahrát tenis a hned mu přijdete na
chuť! Ve vašem případě si ale pohlídejte zdraví.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Nesnažte se veškeré problémy vyřešit během několika málo okamžiků.
V tomto týdnu budete postaveni před zásadní věci,
které potřebují čas. Promyslete si všechny své tahy,
nesmíte ani jednou přestřelit!
Ryby - 19.2. až 19.3. Osloví vás blízký člověk se
žádostí o pomoc. Nepůjde o peníze, nebojte se.
Bude to mnohem citlivější záležitost, která je velmi
složitá i pro vás. Pomoci tomu dotyčnému ale rozhodně dokážete, máte k tomu vlohy.

jako nikdo jiný. Byl s „ópéčkem“ těsně svázán a dlouho se
v rámci svých možnosti skutečně snažil o jeho další rozvoj.
Mnozí z těch, kteří nastoupili po
něm, už přišli jen rabovat to, co
z potápějícího gigantu zůstávalo.
Jejich jediným předpokladem
pro výkon funkce přitom bylo
tvářit se, že se vlastně vůbec nic
neděje...
Jedna regionální kauza s občasným přesahem do celostátních
zpráv tak pomalu končí. Jenže
poučili jsme se z ní? Absolutně
ne! Vždyť v čele státu už nějaký
ten pátek stojí lidé, kteří se chovají na chlup stejně jako bývalý
management OP Prostějov. Státní dluh stále roste a při pohledu
na naše lodivody se nelze vůbec
divit. Sexy mozek Paroubek se
do historie zapsal větou. „Kdo
z vás to má, přátelé?“, Mirek
Topolánek to se svými kámoši
uměl, nejen na toskánské jachtě,

Quo vadis? Z OP dlužícího přes dvě miliardy po odstřelu zůstaly jen
trosky. Co zůstane z českého státu, který v tuto chvíli dluží něco přes
1 714 miliard a jeho dluh se neustále zvyšuje. Foto: Martin Zaoral
pěkně roztočit. Skromně působící Petr Nečas, který deklaroval
snahu o snížení státního dluhu,
zahrnul svoji milenku luxusními
dárky, které pocházely buďto ze
státní peněženky, nebo z podivných vedlejších zdrojů.
A nyní se konečně k moci dostal muž, který prohlašoval,
že bude stát řídit jako firmu.
A přitom bez mžiknutí oka
kývnul na stomiliardový schodek státního rozpočtu. Inu,

stejně jako u OP se k moci
opět dostali lidé, kteří se tváří,
že se vůbec nic neděje... Proč
tak činí, je přitom zcela nasnadě.
Ano, příklad Oděvního podniku jasně ukázal, že firmu lze
skutečně řídit i s miliardovými
dluhy. Je však jasné, že takový
podnik (stejně jako stát), směřuje přesně tam, kde nakonec
i skončil.
Jistě, pane střelmistře. Chystáte
si už nálože..?

fejeton KONKURZ NA ŠEBRLEHO

Petra Hežová
Tělocvik rozhodně nikdy nepatřil
mezi mé oblíbené předměty. Ať
se učitelé snažili ze všech svých
svalnatých sil, na mě neplatil
volejbal, atletika a už vůbec ne
šplh nebo prostocviky na žebřinách. Brr. Už jen při vzpomínce
na patnáctistovku nějak nemůžu
popadnout dech.

Nedávno jsem se stala nedobrovolným svědkem hodiny tělesné
výchovy a musím říct, že jsem
pekelně ráda, že mně už cvičení
v takovém tom školním provedení nehrozí! Takhle si párkrát
do roka dopřát několik temp
v bazénu nebo letmo nakouknout do tělocvičny, to mi, hádám,
bohatě vystačí na zbytek mého
u televize šťastně prováleného života. Ale když jsem viděla, jak ty
děti tělocvikem povinné skotačí
na žíněnkách a žebřinách, neštymovalo mi to se všemi těmi statistikami, jak jsou dnešní děti na
cvičení líné a tělocviku se raději
vyhnou. Možná má moje někdejší nechuť k hodinám tělocviku co
dělat s tím, že za mých dob jsme
do tělocvičny museli naběhnout
ve více či méně padnoucím bílo-modrém (pro chlapce v bílo-čer-

veném) stejnokroji, a kdo neuměl
v pozoru stát jako svíčka či při nástupu nehlásil údaje s vojenskou
přesností, nemohl získat dobrou
známku. Ony ty cvičební výkony
se pak také odvíjely od toho, jak
moc vám vadilo se v titěrných
cvičebních kalhotkách prohánět
po tělocvičně. Dnešní hodina
sportu oddaná je naproti tomu taková malá módní přehlídka, přičemž se děvčata blýsknou zbrusu
novým, mnohdy až zbytečně
těsným trikem, kluci se naproti
tomu pochlubí všemi barvami
hrajícími teniskami, pochopitelně
vše od známé módní značky. Ale
jestli jim všechny ty exkluzivní
doplňky to tělocvičné martyrium nějak zpříjemní, tak proč ne.
Stejně už zanedlouho budeme
potřebovat nějakého toho nového
Šebrleho a Hilgertovou...

Agentura

ský majetek a komunální služby
připustil, že pokud skutečně napadne tolik sněhu, bude to velký
problém! „Proboha, já nemám
ještě koupené zimní boty! A co
se týká sněžného skútru, ten
bychom fakt potřebovali. Mluvil
jsem předevčírem s Vlastíkem
Nicnechytilem, a prý nám ho
v případě potřeby půjčí. Sám
se nabídl, že bude prohrabávat běžeckou stopu od radnice
k tenisovým kurtům,“ sdělil Jiří
Nikamnepospíchal a dodal, že
sněžný skútr město před dvěma
lety prodalo kamsi do hor, ale
bývalý místostarosta si pořídil
jiný, svůj soukromý. „Já to říkal,
já to říkal, že se nemá prodávat.
Letos nás čekají tuhé mrazy
a spousta sněhu, lidi jsou nadržení na běžkování. Já ale s mým
skútrem projezdím každou stopu, alespoň konečně zase něco
udělám pro město,“ potvrdil Hóserovi Vlasta Nicnechytil a navíc
mimo záznam prozradil, že jedná
s novou vládou na radnici o odkupu jedenácti stacionárních
radarů, které kdysi sám v prostějovských ulicích rozestavěl.

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...

Nejsou zas tak chytré

Minulý pátek došlo na rychlostní komunikaci k dopravní
nehodě, takže policisté nás
řidiče, kteří jsme jeli ve směru z Vyškova do Olomouce,
odklonili na objízdnou trasu
přes Prostějov. V Olomoucké
ulici se vytvořila tak velká
fronta aut, že zasahovala až na
Újezd a sunula se dopředu jen
velmi pomalu. A proč? Protože
u železničního přejezdu jsou
takzvané „chytré“ semafory,
které pouštějí raději auta z vedlejších ulic, než aby nějakou
delší dobu nechaly projíždět
auta po Olomoucké. Když jsou
tak chytré, tak by měly vidět tu
frontu, která se v Olomoucké
ulici vytvořila...
Jan Pekárek, Brodek u Pv

Nemoderní „sociálka“

Chtěla bych si Večerníku postěžovat ohledně sociálního
úřadu. Myslím si, že by radnice
měla také něco udělat pro občany, kteří se co čtvrt roku tísní
v nevyhovující a nemoderní
místnosti na sociálním úřadě
v ulici Lutinovova. Připadá mi
to, když tu čekají sociálně slabí, tak že je to považováno pro
ně za dostačující. Já každého
čtvrt roku doprovázím na „Lutinku“ svoji maminku, která
má malý důchod a chodí si pro
příspěvek na bydlení. Myslím
si, že nebudu jediná, které se
zdá prostředí zastaralé a nevhodné. Čeká tu vždy spousta maminek s malými dětmi
a také staří lidé. Tito občané by
si zasloužili modernější místnost, ve které by byla klimatizace, neboť na „Lutince“ je vždy
těžký a vydýchaný vzduch,
chybí tu více sedaček (alespoň
jako na Školní), měly by tu být
hlavně automaty na časovky
a také, když člověk přijde
k okénku, není ani kam si odložit tašku, když každý musí vždy
vytasit spousty papírů. Časovky
by usnadnily lidem i vyzvedávání formulářů, pro které musí
ještě extra chodit. Někdo by
měl tuto situaci řešit.
E. Nová, Prostějov

Nekřičte, zvolili jste je!

Zavalí nás sníh, kde je skútr?

Agenturu Hóser minulý týden
informovala renomovaná meteorologická stanice, že Prostějov už v příštích několika málo
dnech zasypou desítky centimetrů sněhu. Tuto zprávu berte
všichni vážně, neboť naše agentura alespoň v jednom případě
ze sta nelže!
V souvislosti s touto drsnou předpovědí jsme se začali zajímat o to,
jak je město připraveno na úklid
sněhu a jak tuto bílou nadílku
dokáže využít ve prospěch občanů. Samozřejmě se ihned nabízí
otázka, zda nebyla škoda prodat
sněžný skútr, který si tak těžce
před lety vybojoval bývalý místostarosta Vlasta Nicnechytil. „To
už je obehraná písnička, s tou nás
už neotravujte. My teď máme
mnohem víc práce s přípravami
výběrového řízení na provozování Vysokého učení marxismu leninismu. Ano, VUML je pro nás
přednější než nějaké odhrabávání sněhu,“ šokoval Agenturu
Hóser Jaroslav Brambor, nový
prostějovský radní.
Nu což, zeptali jsme se jinde.
Náměstek primátora pro měst-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Co se týká úklidu sněhu, v tomto
směru nečeká podle informací
Agentury Hóser Prostějovany
nic dobrého. Bude totiž zapotřebí vytáhnout ze sklepů lopaty
a postarat se o něj sami. „Během
minulého týdne nám neznámí pachatelé ukradli ze skladů
všechna železná hrabla včetně
veškeré další techniky na zimní údržbu. Nemáme v zimě tak
čím uklízet, ale připravujeme se
už teď na letní sezónu a kosení
trávy. Srpů a kladiv je teď v Prostějově víc než dost,“ nechal se
slyšet šéf technických služeb
Martin Greplíček.
Policie už ve spolupráci s Lidovými milicemi připravuje novou
vyhlášku, která Prostějovanům
zakáže vycházení z domů v případě, že napadne více jak dva centimetry sněhu. A u radnice čtyři...
Tak ať žije zima!
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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Doufám, že mě nebude nikdo
podezřívat, že jsem komunista
nebo jejich příznivec. To ani
v nejmenším. Naopak, vyznávám těžce vybojovanou demokracii, kterou ovšem musíme
uctívat za každou cenu. I v Prostějově! Nářky, že komunisté se
znovu dostali ke kormidlu na
radnici, jsou zbytečné. Lidi, tak
je proboha příště už nevolte!
I v našem městě je totiž stále volí
více jak desetina obyvatel, takže
není divu, že nějaké slovo mít
budou stále. A že se někdo dostal
do koalice a někdo zase ne, to je
podle mě jen otázka šikovnosti
nebo naopak naprosté neobratnosti při vyjednávání. Máme demokracii, ale ta je pro všechny,
i současné křiklouny a kritiky!
Jiří Dvořák, Prostějov

Máte něco
na srdci?

Chcete vyjádřit svůj názor
k článku, který jste si přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již tento pátek proběhne na prostějovském náměstí T. G. Masaryka
slavnostní rozsvícení vánočního stromu, s čímž odstartují i vánoční trhy s bohatým řemeslným programem a doprovodným hudebním programem. V centru se tak vždy v tuto dobu sejdou příznivci
vánoční atmosféry, aby ve společnosti přátel a známých zahájili
nejkrásnější čas roku, čas Adventu. Večerník v uplynulém týdnu
zjišťoval, jak jste na tom vy...

PROKLATÝ MOBIL!

PŮJDETE SE PODÍVAT NA
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU?
Anna MARTÍNKOVÁ
Prostějov

Veronika NOVÁKOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Primátorovi zazvonil v nevhodnou chvíli...

Také si říkáte, že rozhodně nic nepokazíte, když sebe
i partnera před sexem posilníte nějakou tou skleničkou?
Alkohol dokáže snadno odbourat zábrany a mnohdy
výrazně zvyšuje chuť na sex. V jistém ohledu může být
alkohol, tedy pokud je konzumovaný s mírou, prospěšný. Ovšem na druhou stranu alkohol neblaze působí na
funkci ženských i mužských orgánů a tím pádem může
sex negativně ovlivnit. Když to přeženete s alkoholem,
můžete se také ráno divit, jaké následky vám sex v alkoholovém opojení přinesl!
Hlavně pro mnoho mladých žen končí divoké opilecké
večerky něčím horším než jen nevolností a bolením hlavy. Mají častěji nechráněný sex, potraty i první styk, který
má do romantiky hodně daleko. A nejhorší je, že si jej
často vůbec nepamatují! Bohužel, stále více žen v opilosti praktikuje nechráněný sex a fakt, že toho po vystřízlivění litují, je jen malou útěchou. Souběžně s nárůstem
opileckých radovánek přibývá i potratů. U žen, které pijí
hodně a rády, se riziko potratu zvyšuje podle odborníků
o čtyřicet procent. Stoupá i počet žen, které sahají po
nouzové antikoncepci, tedy pilulce po sexu. A to může
být zdraví hodně nebezpečné! Není tedy lepší se milovat
bez alkoholu? Určitě je!

Kdo to volá? Zatímco Pavel Smetana byl připraven složit slib
zastupitele, primátor Miroslav Pišťák řešil patálie s mobilem.
Foto: Michal Kadlec

„Určitě se na náměstí s dětmi
chystáme. Na tuto akci chodíme pravidelně a už se opět
moc těšíme. Děti tam sice
dlouho nevydrží, protože jsou
ještě malé, ale to hlavní vždy
vidíme. (úsměv) Pak si ještě
jdeme projít vánoční trhy, podíváme se, co nabízí stánky,
děti si dají svůj dětský punč
a jdeme spokojeně domů.
Myslím, že v tu chvíli nám nic
nechybí... (smích)“

Těmito snímky, při nichž byla bleskurychle zmáčknuta spoušť fotoaparátu paparazza Večerníku, se vracíme k ustavujícímu jednání nového Zastupitelstva Statutárního města Prostějova. V nejnevhodnější dobu, při
slavnostním slibu zastupitelů, totiž všeobecné ticho přeřízlo vyzvánění
mobilního telefonu. A přímo z náprsní kapsy primátora Miroslava Pišťáka!

„Určitě a už se moc těším. Na
rozsvěcování vánočního stromečku chodím pravidelně.
Podívám se na doprovodný
program a následně si projdu
vánoční trhy. Je tam sice každý rok hrozně moc lidí, ale je
hezké být u toho, když na náměstí odstartuje vánoční čas.
Mám ráda tu atmosféru, kdy
je náměstí vánočně osvětleno
a kolem se line vůně punčů
a podobně. (úsměv)“

Prostějov/mik
„V klidu pane primátore, vyřiďte si hovor, já počkám,“
smál se jeho stranický kolega
Pavel Smetana, který se zrovna chystal složit do jeho rukou
zastupitelský slib. První muž
radnice chvíli lovil v náprsní
kapse saka neposlušný mobil a vzápětí ho hodil

za sebe kolegům z nově vytvořené rady města. „Vypněte ho,
nebo jej hoďte třeba do vody,“
procedil skrze zuby směrem
k radnímu a prvnímu náměstkovi hejtmana Olomouckého
kraje Aloisi Mačákovi.
Ten odborně zvonění ztlumil
a program prvního zastupitelstva v novém volebním období mohl nerušeně pokračovat

dále. „Je to k vzteku, vždycky
před jednáním rady nebo zastupitelstva mobil vypínám,
ale dnes jsem měl těsně před
touto slavnostní událostí důležitý hovor a zapomněl jsem na
to,“ řekl po zastupitelstvu prostějovský primátor. Co dodat.
Opravdu klid, pane primátore, to se stane i v lepších
rodinách…

INZERCE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

ZLATOU BRÁNU navštívilo
za rok přes dva miliony zákazníků
Prostějov/mls
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Tak to byl nával! Během několika málo minut po čtvrtečním
slavnostním otevření dokázali lidé zaplnit přízemí i celá dvě patra zrekonstruovaného obchodního centra Prior v centru města. To
bylo po rozsáhlé rekonstrukci přejmenováno na OC Zlatá brána.
Lidé se do ní přitom nahrnuli stejně rychle jako voda do potápějícího Titaniku. Uvnitř pak panovala vzrušená atmosféra. Moderní
Zlatou bránu tak během pouhých tří otevíracích dnů navštívilo
odhadem víc lidí než starý Prior za tři týdny, ne-li měsíce! Uvnitř
na ně čekaly nejen naleštěné obchody se zbožím špičkových
značek, ale i zajímavý doprovodný program a pořádná tlačenice.

jak šel čas Prostějovem ...

Ulice Šárka

LISTOPAD 2014

Stojí tu i parlament! Pojmenování ulice Šárka platí od listopadu 1899, ve
válečných letech 1940 až 1945 to byla Šárka-Gasse. Inspirací pro název ulice
bylo jméno Šárky, dívky ze starých českých pověstí. V letech 1936 a 1937 byl
podle návrhu městského stavitele architekta Miroslava Putny postaven rozměrný pavlačový dům s malometrážními sociálními byty (lidově zvaný „Parlament“). Značnou část ulice Šárka zabírá řada obytných panelových domů budovaných od padesátých let minulého století. Součástí občanské vybavenosti
je i mateřská školka.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Školní ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“
Hera
250 g

Salko 8%
397 g

Rozinky
200 g

Listové těsto
500 g

... tentokrát ze sortimentu:

NA PEČENÍ

Perník
na strouhání
100 g

Vanilkový
cukr
20 g

21,90

34,90

-

29,90

7,90

3,30

21,90

-

24,90

21,90 (275g)

-

-

21,90

36,90

49,90

34,90

-

3,50

21,90

39,90

19,90

29,90

8,50

3,30

21,90

39,90

19,90

27,90

10,50

1,90

21,90

28,90

24,90

26,90

7,90

1,90

Naše RESUMÉ
Blíží se Vánoce a k nim neodmyslitelně patří cukroví, které
chutná nejvíce, když mu předchází
ta kouzelná vůně, která se prolne
celým bytem. Poradíme vám,
jak upéct za co nejméně peněz.
Nejlevnější listové těsto i kondenzované mléko Salko nabízí Interspar, kde můžete rovnou vzít také
perník na strouhání (stejnou cenu
nabízí i Albert) a vanilkový cukr
(zde se vyrovná i Tesco). Pro rozinky zajděte do Teska či Kauflandu, Heru pak zakoupíte na všech
šesti místech za shodnou cenu.
Přejeme chutné pečení!
Průzkum proveden
ve středu 19. listopadu 2014

Zlatá brána v prostorách bývalého Prioru se už stala přirozenou
součástí centra města. Otevřeno má sedm dní v týdnu. Kolik
lidí do obchodního centra v prvním roce jeho existence zamířilo „Návštěvnost Zlaté brány je od jejího otevření stabilní. Po
prázdninách a zejména před Vánocemi pak stoupá. Letos očekáváme, že překročí hranici 2,4 milionu návštěvníků. Toto číslo
je dobré a srovnatelné s jinými centry v obdobných lokalitách,“
reagovala na dotaz Večerníku Kateřina Skochová,marketingová
ředitelka.
Plánuje Zlatá brána na své první narozeniny nějaké oslavy? „Nic
takového pořádat nebudeme. Rádi bychom však zákazníky pozvali na Mikulášskou nadílku, která se ve Zlaté bráně bude konat
v pátek pátého prosince 2014. V nadcházejícím roce pak chceme
realizovat spoustu podobných akcí,“ dodala Skochová.

Vladimíre Iljiči, kam jste zmizel?
napsáno
před

10
lety

V uplynulých dvou týdnech si lidé z celého
Prostějova při různých akcích připomněli
patnácté výročí od listopadových událostí 1989. Už od samého začátku roku 1990
i v našem městě docházelo k převratným
změnám, o kterých si občané za komunistické totality mohli nechat jenom zdát.

Jednou z nich byla asanace soch
a různých dalších věcí, které
bytostně připomínaly čtyřicetiletou nesmyslnou propagaci
socialismu. V Prostějově tak
byly zbourány dvě nejznámější sochy - na tehdejším Rudém
náměstí, dnes náměstí Spojenců, a V. I. Lenina na současném náměstí T. G. Masaryka,
dříve 9. května. Málokdo však
ví, kam vůbec tato „umělecká“
díla zmizela a jak s nimi nové
vedení města naložilo. „Sochy
Družby a Vladimíra Iljiče Lenina se prodaly ženě z Brna,

která za ně zaplatila celkem dvě
stě tisíc korun. Z těchto peněz
byla následně dokončena socha
T. G. Masaryka, která zdobí
současné náměstí. S nadsázkou
lze tedy říci, že z Lenina se záhy
stal Masaryk,“ usmívá se místostarostka Prostějova Božena
Sekaninová.
Z jakého důvodu žhavá zájemkyně z Brna usilovala a celkem
rychle koupila oba symboly
komunismu, je už otázkou naší
fantazie. Zaplaťpánbůh ale, že
Lenin konečně z Prostějova
zmizel.

Zpravodajství
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ZÁHADA Smetanových sadů:

Inspekce zavřela plesnivou pekárnu v Čelechovicích

Jehličnany tady HYNOU! To, co viděli, otřáslo i otrlými inspektory...
Prostějov/mik - Jehličnaté stromky, které byly v průběhu letošního roku vysazeny v rámci končící
revitalizace Smetanových sadů,
neurvale hynou. A zatím nikdo
netuší proč. Jisté je pouze to, že
zahradnická firma vše nahradí novou výsadbou, kterou už
ovšem magistrát platit nebude.
„Všimla jsem si toho, když
jsem parkem procházela. Současný stav některých jehličnanů
je opravdu vážný. Zdá se mi,
že poměrně značné množství
z nich usychá. Vůbec netuším
proč to tak je, celý park má automatický závlahový systém,
takže stromky ani v létě suchem
rozhodně netrpěly,“ pokrčila
bezradně rameny Ivana Hemer-

Čelechovice na Hané/mls - Tak
to je síla! Při pohledu na plesnivý chleba z Čelechovic na
Hané by oněměl i Láďa Hruška! Nelze se divit, že inspektoři
Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) po své
páteční návštěvě pekárnu okamžitě uzavřeli.
Strop a přístroje zcela pokryté
agresivní plísní. Přepravky přeplněné chlebem s kůrkou s šedomodrým plísňovým povlakem. Inspektoři SZPI jsou jistě zvyklí na
spoustu věcí, ale něco podobného
zřejmě ještě neviděli. „Při kontrole
dne jedenadvacátého. listopadu
inspekce v pekárně Radima Metznera v Příční ulici v Čelechovicích zjistila značný výskyt plísní
rostoucích na stěnách, stropech,

ková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
Neutěšený stav nově vysazených jehličnanů budou posuzovat odborníci, ale zřejmě jim
nesvědčí půda ve Smetanových
sadech. „Zahradnická firma
z Valašského Meziříčí všechny uhynulé jehličnaté stromky
do jara příštího roku vymění,
a to zcela zdarma. Na veškerou
vysazenou zeleň ve Smetanových sadech totiž podle smlouvy
o zakázce platí desetiletá záruka,“
dodala Hemerková.

Smutný obrázek. Jedna z uschlých, nedávno vysazených borovic má být do jara příštího roku
vyměněna. Foto: Michal Kadlec

dveřích I oknech, a to také v těch
částech provozu, kde výrobce
zpracovával pečivo a skladoval
hotové zboží připravené k expedici! Obdobná situace panovala i ve
skladu surovin,“ popsal stav Pavel
Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI.
Pekárna byla okamžitě uzavřena. „Na základě uvedené situace inspekce konstatovala, že
z důvodu rizika kontaminace
z vnějšího prostředí není možné
zaručit bezpečnost vyráběných
a skladovaných potravin. SZPI
proto na místě uložila zákaz
užívání prostor, který zůstane
v platnosti až do odstranění
zjištěných nedostatků. Zároveň
s provozovatelem zahájí správní
řízení o uložení pokuty,“ dodal
Pavel Kopřiva.

HRŮZA!

Jak v tom mohli něco
péct? Plísně kompletně pokrývaly i strop pekárny...
2x foto: SZPI

Stavbaři už potřetí „zkonili“ dlažbu před radnicí Vánoční strom přivezou
v úterý. Bude to SMRK!

Prostějov/mik - Čtvrteční tisková konference rady města
začala hodně zostra! „Doufám,
že se budete hodně důrazně
ptát, proč se práce na zadláždění prostoru před radnicí tak
protahují,“ navedl přítomné
zástupce médií prostějovský
primátor Miroslav Pišťák. Ani
nemusel, laxní přístup stavbařů
vidí všichni Prostějované, kteří
procházejí náměstím. První
část rekonstrukce centra města
totiž už měla být dávno hotova!
„Vydláždění chodníku a přilehlého parkoviště pro návštěvníky radnice mělo být už zhruba
dva týdny hotové a celý prostor
už dávno předán. Stavební práce
ale probíhají mírně řečeno zpomaleným tempem a navíc ve

špatné kvalitě,“ řekl z plných plic
Zdeněk Fišer, přítomný náměstek
primátora pro stavební investice.
„Pracovníci z odboru rozvoje
a investic, kteří celou stavbu dozorují, hned několikrát museli
zakročit a sjednat nápravu. Stavbaři tak už potřetí a znovu museli
předláždit řadící pruhy na parkovišti. Zhotovitelé stavby si zřejmě
neuvědomují, že jde o centrální
a památkově chráněné náměstí,
tudíž nemůže být zadlážděno,
řekl bych ´halabala´ způsobem.
Kvalita odvedené práce skutečně
nebyla kvalitní, ale snad se teď
stavbaři poučili,“ přidal Fišer.
Na otázku Večerníku, zda zpožděná rekonstrukce bude stát nějaké peníze navíc, odpověděl samotný primátor zcela rezolutně.

MEGAINVESTICE

V Tylově ulici a okolí začne rekonstrukce
Prostějov/red - Prostějovští radní
schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce při regeneraci
panelového sídliště mezi Tylovou
a Brněnskou ulicí. Jak Večerník
zjistil, začne se už na „Apríla“
příštího roku a stavební úpravy čekají nejdříve Libušinku s Tetínem.
Předběžný rozpočet na tuto investiční akci je patnáct a půl milionů
korun bez DPH. Veškeré stavební
práce budou prováděny po etapách.
„V rámci projektu rozděleného do
dvou etap proběhne rekonstrukce
místních komunikací, chodníků,

parkovacích ploch, elektrorozvodů
veřejného osvětlení a úprava zeleně. Podle předpokladu mají být
stavební práce zahájeny 1. dubna
2015, městem požadovaný nejzazší termín dokončení je stanoven na
31. srpen 2016,“ popisuje Zdeněk
Fišer, náměstek primátora.
V rámci projektu regenerace části
sídliště Brněnská, Okružní a Tylova v Prostějově proběhne v pondělí
1. prosince tohoto roku od 16.00
hodin v respiriu Reálného gymnázia a základní školy Města Prostějova ve Studentské ulici druhé
veřejné slyšení.

„Zcela kategoricky říkám, že
veškeré vícepráce, které vinou
špatně odvedené činnosti zhotovitelů stavby určitě vzniknou,
jim nezaplatíme!“
První část rekonstrukce náměstí
T. G. Masaryka provádí společnost SKANSKA, která zvítězila
ve výběrovém řízení. „Stavba
byla zahájena před třemi týdny
a dokončení části týkající se parkoviště je plánováno na konec
roku. Na pokládce nové dlažby
tedy stále pracujeme. Vzhled
dlažby je samozřejmě jednou
z priorit, o nějakých výtkách na
práci našich dělníků mě vedení
naší společnosti neinformovalo,“
uvedla k dotazu Večerníku Lucie
Laňková, tisková mluvčí společnosti Skanska.

Prostějov/mik - Strážníci městské policie neřeší jen
dopravní přestupky, krádeže či výtržnosti. V pravou
chvíli dokáží i pomoci lidem, kteří se dostanou do
nepříjemných a také kuriózních situací. Své by o tom
mohla vyprávět žena, které spadly klíče do kontejneru nebo obyvatelka bytu, která si zabouchla dveře…
„V sobotu 15. listopadu v dopoledních hodinách se
prostřednictvím linky 156 obrátila žena na operační
středisko městské policie s žádostí o radu. Omylem si
totiž vyhodila klíče od bytu do uzavřeného kontejneru na
obnošené oděvy. Tímto si znemožnila návrat do svého
bydliště. Za přítomnosti strážníků se dotyčné podařilo
dovolat na dispečink firmy, které nádoby patří. Příslušný

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

ve Sladkovského ulici OBJASNĚNO
hodinách ve Sladkovského ulici
v Prostějově. V prostoru autobusové zastávky se tehdy neznámý
pachatel pokusil devětašedesátileté
seniorce vytrhnout z ruky kabelku.
S paní se o ni přetahoval tak silně,
až spadla na zem. Následně s kabelkou utekl pryč. Seniorka utrpěla
zranění, které si vyžádalo jednorázové ošetření. V kabelce měla
osobní věci, peněženku s penězi
a osobní doklady, vše za téměř tři
tisíce korun,“ připomněla případ
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřovali pro
podezření ze spáchání přečinu
krádeže. Na základě vyhodnoce-

ných informací a poznatků kriminalisté zločin ve Sladkovského
ulici objasnili, pachatele zjistili
a případ vzhledem ke zjištěným
skutečnostem, hlavně pak způsobu provedení, překvalifikovali na
zvlášť závažný zločin loupeže.
„V průběhu uplynulého týdne
bylo zahájeno trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Prostějovska, kterého obvinili z loupeže.
V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti
let. Trestní stíhání obviněného je
vedeno na svobodě,“ dodala Irena
Urbánková.
Hm, i to je trochu nebezpečné,
nemyslíte?!

SRAZIL ženu a ujel! Neviděli jste jej?
Prostějov/mik - Jako vyložený srab se uplynulý čtvrtek
dopoledne zachoval zatím
neznámý řidič vozidla tmavé barvy, který u křižovatky Olomoucké a Říční ulice
srazil mladou ženu, načež
zbaběle ujel. Policie po něm
okamžitě vyhlásila pátrání
a žádá případné svědky nehody o pomoc.
„Ve čtvrtek dvacátého listopadu
v deset hodin dopoledne došlo
v křižovatce ulic Olomoucké
a Říční v Prostějově k dopravní
nehodě. Zatím přesně nezjištěným osobním vozidlem tmavé
barvy zde byla sražena pětadvacetiletá chodkyně, která přecházela přes vozovku na ulici
Říční. Po střetu upadla žena na
zem. Neznámé vozidlo s neustanoveným řidičem nezastavilo
a z místa ujelo ve směru po ulici Říční. Podle prvotní lékařské
zprávy utrpěla chodkyně lehké
zranění. Policisté po vozidle
a řidiči pátrají,“ informovala Ve-

Místo nehody. Na křižovatce Olomoucké a Říční ulice srazil neznámý zbabělec autem mladou ženu.
Foto: Policie ČR
černík Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově se tímto
obrací na případné svědky
nehody. „Jakékoliv informace, které by vedly k řádnému
objasnění nehody a vypátrání

S tímto vyjádřením se ale nejvyšší představitelé města neztotožňují! „Dlažba před radnicí,
minimálně ono zmíněné parkoviště, musí být hotova ještě před

slavnostním rozsvícením vánočního stromu, tedy do pátku osmadvacátého listopadu,“ zdůraznil
na tiskové konferenci náměstek
primátora Zdeněk Fišer.

Klíče v popelnici a zabouchnuté dveře

LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ seniorky
Prostějov/mik - V utajení zůstal
případ loupežného přepadení
devětašedesátileté ženy na autobusové zastávce ve Sladkovského ulici. Teprve včera, v neděli
23. listopadu, policie zveřejnila
zprávu o dopadení pachatele,
který se na zastávce doslova pral
se starší ženou o její kabelku,
které se nakonec zmocnil a utekl! Proč to zůstalo pod policejní
pokličkou a nevarovala se veřejnost, je pro Večerník záhadou...
„Prostějovští kriminalisté na základě pečlivě rozpracované operativní
práce, vyhodnocených informací
a poznatků objasnili případ okradené seniorky, ke kterému došlo
před deseti dny ve večerních

Moc jim to nejde. Stavbaři
při dláždění prostoru před
radnicí svoji práci pořádně
odflákli. Primátor jim za vícepráce nehodlá zaplatit ani
korunu! Foto: Michal Kadlec

řidiče i vozidla, mohou občané
sdělit buď přímo na Dopravním inspektorátu v Havlíčkově ulici nebo telefonicky na
čísla 974 781 251, 974 781 580,
případně kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“ apeluje na veřejnost mluvčí krajské policie.

pracovník přislíbil brzký příjezd, aby si nešťastnice
mohla po odemknutí klíčky vyzvednout a bez potíží
se dostat domů,“ popsala úsměvnou historku nikoliv
z natáčení Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
To ovšem téhož dne nebylo všechno. „Odpoledne vyjížděla hlídka na základě oznámení hasičů
k devětačtyřicetileté bydlící, která si zaklapla dveře
a uvnitř vařila jídlo na plynovém sporáku. Hasiči byt
otevřeli a poté strážníci na místě ověřili potřebné údaje
o ženě. Po těchto opatřeních všichni zúčastnění prostor
opustili,“ dodala ke druhému případu pomoci Jana
Adámková.

Prostějov/mik - V jednu chvíli to vypadalo, že letos snad
ani vánoční strom na námětí
T. G. Masaryka nebude! Zatímco v předešlých letech se
vybíral jehličnan z nabízených
darů občanů celého regionu,
tentokrát se ani jeden takový
radním nelíbil. Za záchrannou
brzdu nakonec úspěšně zatáhl
šéf Lesů města Prostějova,
který v lesích okolo Seče
a Lipové našel hned několik
vhodných jehličnatých krasavců. A patálie s vánočním stromem,
který bude po slavnostním rozsvícení od 28. listopadu zdobit
prostějovské náměstí, tak skončily. „Půjde o osmnáctimetrový
smrk, který je krásně rostlý. Přivezen bude v úterý 25. listopadu
dopoledne,“ potvrdila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
s tím, že smrk pochází z lesa u Seče. Jak už Večerník informoval v minulém čísle, slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
prostějovském náměstí se uskuteční tento pátek 28. listopadu
v 17.00 hodin.
Večerník se v pátek ještě dozvěděl, že magistrát originálním
způsobem odpoví na kritiku těch, kteří podávají na radnici
námitky proti plánovanému kácení stávajících jehličnanů na
prostějovském náměstí. Mnozí z nich namítají, že alespoň jeden
stříbrný smrk by se na rynku mohl nechat a používat ho právě
pro vánoční zdobení. „Ve vedení města jsme se shodli na tom, že
letos budou nazdobeny a rozsvíceny dva vánoční stromy. Jeden
z těch rostlých, druhý pak klasicky ten, který necháme přivézt
z městských lesů. Počítáme pak s anketou v médiích, kde by se
občané měli vyjádřit, jaká alternativa se jim líbí více,“ prozradila
Ivana Hemerková.

Do stromů na „Husáku“ se zakousnou pily
Kácení čtyřiceti listnáčů pochopili i ochránci přírody

Prostějov/red - Jak už Večerník
již dříve avizoval, na Husově
náměstí v Prostějově dojde
k masivnímu kácení stromů
v místním parku. A začne se
už dnes, tj. v pondělí 24. listopadu! Přestože tento výrazný
zásah do veřejné zeleně se
v průběhu roku stal terčem
kritiky, podle radních se celý
projekt revitalizace Husova
náměstí podařilo vysvětlit
všem ochráncům přírody.
„Práce se budou týkat revitalizace zeleně v parku,
která již neplní svůj estetický
a funkční význam. Dojde ke
kácení čtyřiceti kusů vzrostlých
stromů, některé nedávno vysazené stromy budou přesazeny
a následně dojde k výsadbě
nových osmdesáti kusů stromů
a zhruba pěti set nových keřů,“
popisuje Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora pro
stavební investice s tím, že naplánovaná revitalizace parčíku

by měla být dokončena v září
příštího roku a provádět ji bude
specializovaná firma z Lipníku
nad Bečvou.
Rozsáhlé kácení na „Husáku“
rozporovali už na začátku
letošního roku ochránci přírody
z několika organizací. „Proběhlo
správní řízení, při kterém jsme
ochráncům přírody podrobně
vysvětlili potřebnost tohoto
zásahu do veřejné zeleně. Jistě,
jde o nebývale velký počet vykácených stromů, ale ve všech
případech jde o staré a nemocné
listnáče napadené především
houbovitými chorobami. Pokácené stromy nahradí dvojnásobek nových, především půjde
o lípy srdčité, buky a jasany,“
objasnila Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Při této rozsáhlé investiční akci
města lze očekávat, že v jejím
průběhu bude muset být uzavřen
vstup do parku. „Žádáme tímto

o vstřícnost občanů bydlících na
Husově náměstí při provádění
prací v okolí jejich nemovitostí.
Předpokládáme, že práce na kácení stromů budou dokončeny
nejpozději do konce prosince 2014 podle klimatických
podmínek,“ vzkázal Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu.

Půjdou k zemi. Na Husově
náměstí se pokácí čtyři desítky
stromů, které jsou všechny do
jednoho jsou napadeny různými chorobami.
2x foto: Michal Kadlec

Silvestrovský ohňostroj za 160 tisíc korun
Po loňském zranění divačky se zvýší bezpečnost

Prostějov/mik - Ani letošní poslední den v roce pochopitelně
nezůstane v centru Prostějova
bez tradičního silvestrovského
ohňostroje. A netřeba snad ani
už připomínat, že ohňová show
doprovázená hudbou vypukne
zase v osm hodin večer. O půlnočním oficiálním přivítání nového roku už na radnici nikdo
ani nepřemýšlí...
„Navržený scénář letošního
silvestrovského ohňostroje na
náměstí T. G. Masaryka je podobný těm z minulých období
a bude spočívat v produkci
reprodukované hudby od devatenácti hodin a samotným
ohňostrojem, který vypukne
o hodinu později a potrvá patnáct
minut. Letošní ohňostroj bude
zajišťovat olomoucká společnost
Pyro&Art a město za něj zaplatí
stošedesát tisíc korun,“ prozradila základní údaje Ivana He-

Sem se nesmí! Bezpečnostní zóna, kde nesmí stát žádný z přihlížejících diváků, bude při letošním silvestrovském ohňostroji podstatně
rozšířena.
Foto: Magistrát města Prostějova
merková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova.
Jednu podstatnou změnu ale letošní silvestrovské představení
na náměstí přece jen mít bude.
„Vzhledem k tomu, že kvůli rekonstrukčním pracím bude na fasádě
radnice instalováno lešení, musí být

odpaliště posunuto směrem více
do náměstí. Proto dojde k rozšíření
bezpečnostní zóny. Naším cílem je
zajistit maximální bezpečnost diváků. Nechceme už, aby došlo ke zranění jedné z divaček, jako tomu bylo
v loňském roce,“ dodala první náměstkyně primátora Alena Rašková.

Téma Večerníku
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Prostějov a jakou si zvolit budoucnost
O jubilejní ročník přehlídky středních škol SCHOLARIS 2014 byl zájem

VZDĚLÁVÁNÍ

„Rozhodnutí o tom, na kterou školu jít, padne mnohdy právě zde,“

Je nabídka SŠ v Prostějově dostačující?

podotkl ředitel pořádajícího Schola Servisu Pavel Sekanina

Na padesát středních škol z celého Olomouckého kraje, z toho více
než tucet přímo z Prostějova, se zúčastnilo jubilejní dvacáté přehlídky
středních škol Scholaris 2014, která proběhla ve všech bývalých okresních městech se závěrem právě v tom našem. Důležitý den nejen pro
všechny příští středoškoláky nastal ve středu 19. listopadu. „Scholaris
Prostějov je nejstarší přehlídkou středoškolského vzdělání v kraji,
vlastně zde začala šest let před vlastním vznikem krajů,“ připomněl
Večerníku Pavel Sekanina, ředitel pořádající organizace Schola Servis.
Prostějov/tok, mm
„Co do počtu středních škol, ať už nabízející maturitní obory, tak i středních
odborných učilišť, či odborných učilišť,
byla účast vyšší než v předchozích letech. Na druhou stranu se domnívám,
že pro příští léta už dosáhl maxima,
chceme-li zachovat zásadu, že se až na
malé výjimky prezentují školy působící
v územním obvodu Olomouckého kraje,“ sdělil Večerníku základní informace
Pavel Sekanina. Nakonec se na letošní
„Burze škol“ představilo celkem pětapadesát školských a firemních subjektů,
které nabízelo své obory žákům devátých tříd základních škol prostějovského
regionu.

Všechny vystavovatele i návštěvníky
na úvod přivítal právě ředitel pořádajícího Schola Servisu Pavel Sekanina,
který zdůraznil, že pro školské pracovníky celá akce znamená nejen předvedení své školy, ale i přátelské setkání
mezi sebou. Statutární město Prostějov
zastupoval primátor Miroslav Pišťák,
náměstkyně Ivana Hemerková i Alena
Rašková a vedoucí odboru školství,
kultury a sportu František Říha. Mezi
hosty byla též ředitelka prostějovského
úřadu práce Věra Crhanová. Primátor
Pišťák ve svém vystoupení zdůraznil,
že se nechce žádným způsobem vracet do minulosti, ale domnívá se, že
listopad 1989 nepřinesl do školství jen
samá pozitiva, ale například i problém
v učňovském školství, kdy se objevu-

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

je nedostatek kvalitních řemeslníků
a zaměstnanců pro průmysl. „Tudíž je
v tomto směru před školami ještě mnoho a mnoho práce,“ podotkl Miroslav
Pišťák.
Přehlídka SCHOLARIS je ale přece
jen určena především pro „deváťáky“ a jejich rodiče, kteří si v této době
prochází obdobím, kdy je třeba učinit
zásadní rozhodnutí, kam směřovat
po ukončení základní školy své další
kroky za vzděláním. A právě středeční
prezentace jednotlivých škol by jim měla
být dobrým vodítkem. Celá akce probíhala od osmi až do sedmnácti hodin, takže se mohli u stánků škol vystřídat všichni zájemci. V pravidelných intervalech
byly k vidění i módní přehlídky, ukázky
bojových umění, hudební vystoupení
a dokonce také divadelní výstup o záchraně lidského života. „Žáci, jejich rodiče,
prarodiče a kantoři ze základních škol
se tu dozvídají řadu nových informací
o studiu, o nových nabízených oborech,
o možnostech uplatnění po škole, o dalším studiu na vysoké škole a podobně,
přičemž rozhodnutí o tom, na kterou
školu jít, padne mnohdy právě zde,“
upozornil Sekanina.

Naprostá většina oslovených
je se vzdělávací nabídkou
středních škol v Prostějově
spokojena. Ojediněle
respondenti postrádají
studium informatiky
nebo pedagogiky.

Velký zájem. Tradičně plno bylo při přehlídce
gymnázií, středních škol a učilišť nejen z Olomouckého kraje.
Foto: Martin Mokroš
Vedle převážné většiny prostějovských
a olomouckých subjektů se prezentovaly také školy s nadregionálním přesahem, jako třeba lesnické z Hranic na
Moravě či Šternberku, Střední a Vyšší
odborná škola Ministerstva obrany
z Moravské Třebové či další. „Kolegové
mi potvrdili, že zejména v dopoledních
hodinách byla návštěvnost vysoká, což
korespondovalo se zájmem o informace

jaký byl scholaris 2014...
3x foto: Martin Mokroš, 1x foto: Tomáš Kaláb

Střední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 Prostějov

studia doprovázeli hojně jejich rodiče.
„Svědčí to o významu, které rodina
přikládá nasměrování budoucí profese
svého potomka, což je dobrý signál,“
poznamenala Ambrožová a připomněla ohlas na otevření nového studijního oboru pro talentované sportovce.
A co se dalo vidět přímo na stáncích?
Ukázky umění dřevařů, kovářů, kuchařů, cukrářů, kosmetiček a kadeřnic,
u budoucích sestřiček si šlo změřit tlak
a BMI a vyzkoušet si ošetřit namaskovaná zranění a na některých stáncích
pojíst vafle a palačinky a popít například
i nealko pivo.
Drobnou kaňkou na dobré organizaci
byl poněkud předčasný úprk účastníků, kteří své prezentace balili více než
hodinu před avizovaným ukončením
přehlídky. Kdo mohl přijít se svou ratolestí až po práci, narazil většinou už
jen na prázdné stoly...

vzorek: 170 respondentů
starších 18 let
realizace: studenti školy

A na úplný závěr ještě pro ty nerozhodnuté doporučení z nejpovolanějších. „Ne
vždy je moudré zvolit atraktivně znějící
obor, o kterém příliš nevíme, trh práce
jej ani nepožaduje, ale třeba řemeslo, po
kterém zaměstnavatelé volají i při dnešní
míře nezaměstnanosti. U čtyřiadvaceti
učebních oborů jsou žáci finančně podporováni z prostředků Olomouckého kraje,
což rovněž není zanedbatelné. Tím ovšem
nechci zavrhovat například studium na
gymnáziích, ovšem pro děti s jistými
studijními předpoklady,“ poskytl dobrou
radu šéf Schola Servisu Pavel Sekanina.
Jak byly školy úspěšné a jak dobře si
„deváťáci“ vybrali, se ukáže na jaře
2015 při přijímacích zkouškách či následně v září 2015 pak přímo ve škol-

ních lavicích. Redakce Večerníku
přeje všem úspěch ve studiu a školám úspěšné plnění výchovně-vzdělávacích cílů.

inzerce
Úvod. Za „Burzou škol“ stojí organizace Bohatý výběr. Jak bylo již předznamenáno, současní „deváťáci“ v žádném případě netrpí tím, že by se neměli z čeho vybrat,
Schola Servis. Účastníky tak přivítal její což potvrdila i středeční akce, která přinesla rozmanitou nabídku nejrůznějších oborů. V jednotlivých stáncích byl k dispozici
předseda Pavel Sekanina.
i kompletní servis, před Společenským domem se dokonce kutilo...
inzerce

Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
Na této škole je v rámci
globálního grantu
„Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Olomouckém
kraji II”
Operačního programu
V z d ě l á v á n í p r o
konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze
státního rozpočtu ČR a
Evropského sociálního fondu realizován projekt :

„Modernizace výuky se
zaměřením na
komplexní
autoopravárenství na
SŠA Prostějov”
reg. č.
CZ.1.07/1.1.26/02.0087
V rámci projektu jsou tvořeny nové učební pomůcky a
zakoupeno vybavení pro školní dílny rozšiřující zázemí na
vysoké úrovni.
Vápenice 9, 796 01 Prostějov
Tel.: 587 571 965, mobil: 776 419 089
E-mail: ssa@ssaprostejov.cz

www.ssaprostejov.cz

o naší škole, která v sobě nese určitou
přidanou hodnotu,“ podělil se s Večerníkem o dojmy ředitel Cyrilometodějského gymnázia Pavel Polcr.
Některé prostějovské školy navázaly
na přehlídku specifické akce přímo ve
svém areálu. Takovým příkladem může
být Obchodní akademie. „Uspořádali
jsme dnes den otevřených dveří, takže
zájemci o studium u nás mohou nasát
atmosféru přímo na místě,“ upozornil
Pavel Ondráček z tamějšího pedagogického sboru. „Propagační materiály jsme
museli v průběhu dne doplňovat, což dokumentuje zájem potenciálních studentů. Vzhledem k slabším populačním ročníkům je ve středním školství poměrně
konkurenční prostředí a každá škola se
musí snažit zaujmout,“ dodal Ondráček.
„Na našem gymnáziu máme stále převis poptávky nad nabídkou, takže si
můžeme opravdu vybírat,“ zaklepala
na pomyslné dřevo zástupkyně ředitele
Gymnázia Jiřího Wolkera Jana Ambrožová. Tu překvapil fakt, že i patnáctileté adepty klasického čtyřletého

Švehlova střední škola polytechnická

Prostějov se představuje

Prostějov/red - Historie školy sahá až do
roku 1890. V průběhu let se škola formovala až do dnešní podoby. Od roku 2012
nese naše škola název Švehlova střední
škola polytechnická Prostějov, čímž
vznikl jeden z největších a nejvýznamnějších vzdělávacích institutů nejen
v okrese Prostějov, ale také v celém Olomouckém kraji.
„Nabízíme ucelený systém vzdělání v oborech středního vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou.
Nabízíme studium ve třech směrech
a to v potravinářském, stavebním
a automobilním,“ říká Renata Grulichová
ze Švehlovy střední školy polytechnické
v Prostějově.
Škola má vlastní stravovací a ubytovací kapacity. V rámci výuky mohou žáci získat zdarma oprávnění
pro svařování elektrickým obloukem
a pro svařování plamenem a řidičský průkaz skupin B, C, T. Studenti oborů Technologie potravin a Analýza potravin mají
možnost získat náborové stipendium od
firmy Penam a.s. Žáci stavebních učebních oborů mají možnost získat finanční
podporu v rámci Učňovských stipendií
Olomouckého kraje (s výjimkou oboru
Instalatér a Montér suchých staveb).
„Škola je vybavena odbornými učebnami, tělocvičnou, posilovnou, praxe je

Foto: archív ŠSŠP
zajišťována na smluvních pracovištích,“
prozrazuje dále Grulichová.
V nejbližších měsících pořádá Švehlova
střední škola polytechnická řadu akcí,
na které srdečně zve jak zájemce o studium, tak i širokou veřejnost. Ta nejvýznamnější proběhne 10. prosince 2014
proběhne Den otevřených dveří spojený
s workshopy, které se budou konat na 3
stanovištích - v budově Švehlovy střední
školy polytechnické nám. Spojenců 17,
na ulici Určická a U Spalovny.

Novinkou ve školním roce 2015/2016
jsou zkrácené formy studia stavebních
oborů a oboru Mechanik opravář motorových vozidel, určené pro absolventy
učebních a maturitních oborů, kteří nenašli uplatnění na trhu práce.
Výhody školy: adaptační kurzy, lyžařské
kurzy, cyklistické kurzy, tuzemské výlety
a exkurze, workshopy, Dny dovednosti,
Veletrhy nápadů.
Jsme škola perspektivní v učebních
i maturitních oborech!

Region
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko U Čehovic našel mladík KOSTRU!

inzerce

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Čechy
Č
h p. K
K.: řřidič
idič
id
ič
nadýchal 1,4 promile
Čechy pod Kosířem/mik - Minulé úterý 18. listopadu krátce po
dvaadvacáté hodině kontrolovali
policisté v obci Čechy pod Kosířem vozidlo Peugeot Partner.
U pětačtyřicetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla
pozitivní s hodnotou 1,40 promile
alkoholu. Policisté mu na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Řidiči nyní hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.

V Kostelci na Hané zvou
na adventní koncerty
Kostelec na Hané/mls - Římskokatolická farnost Kostelec na Hané
zve na adventní koncerty. Na tom
prvním v neděli 30. listopadu od
15:30 hodin vystoupí v Kostele sv.
Jakuba Dechový orchestr ZUŠ Vl.
Ambrose z Prostějova. Další koncert je naplánovaný na následující
neděli 7. prosince od 16:00 hodin,
kdy se tamtéž se skladbami z patnáctého až dvacátého století představí žáci smyčcového, dechového
a kytarového oddělení místní ZUŠ.

V Jesenci vyrazí
na zábavu v pyžamu
Jesenec/mls - Další našlápnutá
akce plná ostrých kytarových rifů
v podání oblíbené kapely Sax míří
do Kulturního domu v Jesenci.
V sobotu 29. listopadu zde návštěvníky čeká noc plná pyžam, nočních košilek a negližé. Kdo přijde
v kompletním pyžamovém úboru,
bude mít vstup zdarma! V průběhu
akce bude vyhodnocena soutěž
„O nejhezčí pyžamo“.

Krajská rada
zavítá na Konicko
Olomouc/red - Rada Olomouckého kraje navštíví tento
čtvrtek 27. listopadu Konicko.
Na programu výjezdního jednání bude setkání s vedením
města i starosty okolních obcí,
které proběhne na místním zámku. Hejtman Jiří Rozbořil a jeho
kolegové budou dále diskutovat
také s podnikateli, zavítají na
návštěvu největšího místního zaměstnavatele a prohlédnou si Základní školu a gymnázium města
Konice. V programu se počítá
i s návštěvou konické Moděvy
i Domova důchodců v nedalekém Jesenci, který je příspěvkovou organizací kraje.
INZERCE

Kousek od velkého neštěstí: ruina, která měla být dávno zbořená, šla nečekaně k zemi

776 159 120
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Tohle mohlo skončit hodně ošklivě! Minulý pátek se
v Laškově sesul rodinný dům, a to zcela sám od sebe.
Sice zavalil zaparkované auto a na celý den uzavřel
silnici v obci, nejdůležitější ale je, že nikdo nebyl zraněn. Naštěstí... Ono totiž není divu, že se stalo to, co
se stalo. Objekt byl totiž v katastrofálním stavu a dlouhodobě ohrožoval místní lidi i projíždějící auta. Jeho
majitel jej měl už do letošního února zbořit, rozhodnutí
Stavebního úřadu však nerespektoval! Nyní se mu tak
jeho nedbalost může pořádně prodražit...
převislé zbytky zdiva a střešní
konstrukce,“ popsala Večerníku
Podle místních obyvatel bylo jen první chvíle po události Vladimíra
otázkou času, kdy k něčemu po- Hacsiková, tisková mluvčí HZS
dobnému dojde. Nakonec se tak Olomouckého kraje. Jak dodala,
stalo v pátek 21. listopadu časně elektřina v obci pak nešla prakticráno. Část domu stojícího těsně ky celý den.
u silnice v Laškově se zřítila. Na
místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči z Konice a Prostějova i ti
Nikdo nebyl zraněn
dobrovolní z Laškova. „Jednotka
po příjezdu na místo zjistila, že
dům byl ve špatném technickém Co je nejpodstatnější, tak zmíněstavu. Jeho část včetně střechy ná skutečnost, že v objektu ani
se propadla dovnitř, další zase v jeho přilehlém okolí se v inkrispadla na komunikaci a zapar- minované době nikdo nenecházel.
kovaný automobil. Nejprve byla „V domě nikdo nebydlel. Štěsvyloučena přítomnost osob uvnitř tím také bylo to, že ruina spadla
domu. Hasiči následně místo už někdy o půl páté ráno, kdy tu
opáskovali a povolali energetiky nebyl žádný provoz,“ oddechl si
kvůli vypnutí elektrického prou- starosta Laškova Ladislav Jedličdu. Rovněž vytáhli zasypané auto ka. Ten nám také prozradil, že na
i uklidili komunikaci. Pomocí dům byl skutečně už před více jak
výškové techniky dále odstranili rokem vydán demoliční výměr, se

Laškov/mls

zemí měl být srovnaný nejpozději
do konce letošního února. „Jeho
majitel však toto nařízení nerespektoval. Vymlouval se přitom,
že dům chce zrekonstruovat
a prodat. Za celou dobu pro to
ovšem nic neudělal...,“ sdělil jednička Večerníku s tím, že u žádného jiného objektu v obci zřícení
nehrozí.
Laxní majitel, který s rodinou
bydlí v domě nedaleko ruiny,
nyní zřejmě bude muset sáhnout
hluboko do peněženky. „Policisté
případ prověřují pro podezření ze
spáchání přestupku podle stavebBude strašit dál. Zdivo zavalilo i starý vůz značky Ford patřící majiteli zřícené řadovky Vlastimilu Šoustalovi,
ního zákona a zjišťují všechny
který bydlí v domě nacházejícím se nedaleko ruiny. On sám si z toho ovšem mnoho nedělá a část čelní zdi stojící
okolnosti a souvislosti,“ potvrdila
u silnice chce i po nařízené demolici zachovat.
Foto: Martin Zaoral
zahájení šetření Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitel- neobývaný objekt zřítil, vracel elektrického napětí tak, aby šly
ství Policie Olomouckého kraje.
mimo ´nástřešák´ umístěný na
z Německa.
Ojedinělý případ
Návrh na demolici ruiny z vep- poškozeném domě. Statik rozhodl,
že
majitel
musí
čelní
zeď
do
vnímá jako zásah do sou„Kdo mi co má chodit řovic
kromého vlastnictví! „Navíc dům čtrnácti dnů odbourat a to mini- Rozpadajících se a opuštěných
jsem nemohl zbourat, protože je málně do přijatelné výšky tak, domů je v celém regionu pěkná řádkolem domu?“
v něm umístěn takzvaný ´ná- aby její sesutí neohrožovalo auta ka. Ovšem případů, kdy věc dojde
Sám majitel vidí v celé záleži- střešák´, který nese dráty elektrické- projíždějící po silnici,“ popsal až takhle daleko, je zatím relativně
tosti pouze nafouknutou bub- ho vedení. Ten měl E.ON do konce nejbližší starosta Ladislav Jedlič- málo. „Nestává se to příliš často, ale
linu. „Vlastně se nic nestalo, letošního ledna odstranit, dosud tak ka. Udělá to? „Počítám s tím, ale občas zasahujeme u událostí, kdy je
nikdo ohrožen nebyl. Pozemek ovšem neučinil,“ tvrdí Šoustal.
zbourám pouze vrch a jinak čel- dům narušen v důsledku uvolnění
před domem patří mně a silniní zeď nechám stát. Jednou tady zeminy, či se zřítí kvůli podmáčenéce částečně vede také po mém
zase postavím dům, takže i ten mu terénu,“ zalovila v paměti VladiJaký bude další
pozemku, takže nechápu, v čem
zbytek zdi se ještě může hodit,“ míra Hacsiková. V Prostějově k něje problém. Kolem mého domu
uzavřel Vlastimil Šoustal. Vše čemu podobnému došlo naposledy
postup?
nemá kdo co chodit!“ prohlásil
tedy nasvědčuje tomu, že ruina vloni v únoru, kdy se pod náporem
pro Večerník Vlastimil Šoustal, „Společnost E.ON musí v co zříceného domu bude v Laško- těžkého sněhu zřítila část střechy slékterý se v době, kdy se jeho nejbližší době přesunout dráty vě strašit i nadále..
várny ve Vrahovické ulici.

Stromeček v Plumlově rozsvítí ANDĚLÉ

Prostějovsko/mls - O nadcházejícím víkendu se rozsvítí vánoční
stromy v mnoha městech a obcích
na celém Prostějovsku. Někde
k tomu budou mít připraven i doprovodný program, který si připraví například žáci místní mateřinky. Zřejmě nejzajímavější bude
v tomto směru „andělské“ rozsvěcení vánočního stromu v Plumlově.
Město Plumlov zve všechny na
„Andělské rozsvícení vánočního
stromu“, které se bude konat již tuto
neděli 30. listopadu od 16.30 hodin
na náměstí v Plumlově. „Diváci se
mohou těšit na Andělskou hudbu
dětí ze ZUŠ Plumlov, spouštění
anděla z nebes a pochopitelně i samotné rozsvícení vánočního stromu.
Následovat bude andělský průvod

s prskavkami na plumlovský zámek.
Zde malí i velcí budou moci od půl
šesté večerní zjistit, jak to asi vypadá v nebi, což jim v krátké pohádce
ukážou herci ze Spolku Plumlovských nadšenců. Pro všechny hodné
děti bude připravena malá andělská
nadílka,“ vyjmenovala za všechny
organizátory, kteří se na akci podílejí,
Gabriela Jančíková.

V Němčicích bude strom
svítit už od čtvrtka
Město Němčice nad Hanou a MŠ
Němčice nad Hanou všechny srdečně
zvou na „Rozsvícení vánočního stromu“, které se bude konat v pátek 28.
listopadu 2014 od 17.00 hodin. Slavnostní program proběhne před místní
Jednotou.

V Konici chystají parádní
Vánoční výstavu

Městské kulturní středisko Konice
zve na Vánoční výstavu, jejíž vernisáž
se bude konat v neděli 30. listopadu
od 16:00 hodin. Vše zahájí pěvecký
sbor Proměny, který v 17:00 hodin
zazpívá při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu na Masarykově
náměstí. Na výstavě bude možno
zakoupit vánoční dekorace, které
vytvořili senioři z domovů důchodců
v Jesenci, Bohuslavicích a Ludmírově či děti z Mateřského centra Srdíčko
a dalších organizací. Výstava bude
v galerii na zámku otevřena od 1. do
10. prosince, ve všední dny od 10:00
do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00
hodin. Otevřeno bude i o víkendu.

Sběrný dvůr v Plumlově poprvé otevřel
Nedočkavci před něj vozili odpad už několik týdnů

Plumlov/mls - V pátek 21.
listopadu po druhé hodině
odpoledne byl otevřen moderní
sběrný dvůr v ulici Cvrčelka
v Plumlově. Během prvních tří
hodin do něj desítky lidí navozili
zejména plasty, stavební suť
a železo. Odpad se však před
ním vršil už řadu týdnů...
Nový sběrný dvůr, který má
sloužit výhradně obyvatelům
Plumlova, Soběsuk, Žárovic
a Hamer, nabízí patřičné vybavení
na uložení nebezpečného i objemného odpadu. Někteří nedočkavci
se už očividně nemohli dočkat.
„Odpadky sem vozili ještě, když
se tady stavělo. Přibylo jich po
jeho dokončení. A nedávno přímo
tady před bránou někdo složil
velkou hromadu kamení a plastové roury. Musel jsem to odklidit dovnitř, přestože dvůr ještě
nebyl oficiálně zkolaudovaný,“
vypověděla Večerníku obsluha
sběrného dvora.
Přestože dvůr byl dostavěn už po
prázdninách, jeho kolaudace se
protáhla. „Podobné stavby musí
mít řadu povolení od příslušných
orgánů jako například ze životního
prostředí. A jejich vyřízení nějaký
čas zabralo,“ vysvětlil nám důvod
zdržení plumlovský starosta Adolf
Sušeň.

Představujeme regionální podnikatele...

Vrata se netrhla. O služby nově otevřeného sběrného dvora v Plumlově byl uplynulý pátek mezi lidmi zájem. Během prvních tří hodin jej
navštívilo něco přes tři desítky lidí.
Foto: Martin Zaoral
Moderní sběrný dvůr se zastřešenými nádobami na nebezpečný odpad vznikl v ulici
Cvrčelka na místě bývalého
sběrného místa. Jeho výstavba
přišla přesně na 3 816 800 korun, pětaosmdesát procent z celkové částky šlo z dotací Evropské unie, zbytek doplatilo město
Plumlov. Kvůli špatnému podloží
navíc musela radnice doplatit i vícepráce. „Tato částka přesáhla tři
sta tisíc korun,“ potvrdil Sušeň.
Do konce roku bude mít sběrný
dvůr otevřeno každý druhý
pátek od 14.00 do 17.00 hodin

a každou druhou sobotu od 8.00
do 12.00 hodin. V příštím roce
už bude otevřeno pouze každou
druhou sobotu ve stejný čas.
V letním období by se ovšem
měla otevírací doba rozšířit,
otevřeno bude každou sobotu.
Do sběrného dvora mohou lidé
s trvalým bydlištěm výše uvedených míst zavézt třeba elektroniku, oleje, zářivky, akumulátory či zbytky barev. Poradí
si zde i s vyřazenými kusy nábytku, umývadly, pneumatikami,
různými přístroji a zařízeními
či koberci.

V Koválovicích-Osíčanech

Zásoby dřeva a brambor na zimu
vznikne
poldr
za
35
milionů
vám zajistí V.O.P. a S. Prostějov

Kralice na Hané/pr - Tentokrát se Večerník zaměřil na firmu V.O.P. a S., která
svou činnost datuje od roku 2009. Tato kralická společnost se pyšní velice širokou
působností v podnikatelské činnosti. Kromě skladů v Kralicích na Hané spravuje prostory v Otaslavicích a Střechovicích, s centrální prodejnou sídlící na Olomoucké ulici v Prostějově u benzínové stanice OMV.
Ať již poptáváte brambory na uskladnění, jmenujme například odrůdy Marabel, Bakara, Impala, Else, kde prodejní cena začíná od 4,90 Kč s odběrem od okolních zemědělců z Duban, Vrbátek, nebo palivové dříví, které firma V.O.P. a S. těží v okolních lesích.
Cena metru krychlového (kubíku) se pohybuje od 490 Kč, přičemž toto palivové dříví
je vhodné již přímo na topení. Další činností firmy je rizikové kácení stromů, těžební
práce či spolupráce s ostatními firmami v otázce dodávky dřeva na pořez.
Potřebujete-li tedy odvézt materiál či jakýkoli náklad, ale nejste majitelem přívěsného
vozíku, nemusíte si zoufat. Za cenu od 200 koru na den si v areálu firmy v Prostějově
můžete půjčit přívěsný vozík na, jak dlouhou dobu potřebujete. Možnost zapůjčení přepravných vozíků je i pro převoz zvířat.
Veškeré informace získáte na tel. čísle 734 481 013 nebo e-mailové adrese:
palivo.pv@seznam.cz

Koválovice-Osíčany/mls - Pomoci při bleskových povodních by měla nová stavba
v
Koválovicích-Osíčanech.
Zabránit má vylévání vody na
levém břehu Pačlavického potoka.
Obec získala na nádrž v těchto
dnech stavební povolení. Suchý
poldr o rozloze 9000 m2 se
zatravněnou hrází o délce 216,5
metrů zůstane po většinu roku

suchá. Na jejím dně poroste tráva
i další zeleň. V případě větších
povodní by pak měla zadržet
přitékající vodu. „Stavět bychom
chtěli začít už příští rok na jaře,
hotovo by mělo být do konce září.
Celkové náklady odhadujeme
na pětatřicet milionů korun,
devadesát procent nákladů půjde
z dotace Ministerstva životního
prostředí,“ sdělil Večerníku starosta obce Josef Polášek.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

v poli u kapličky v katastru obce
Čehovice. Na místo byli ihned vysláni policisté, kteří tento nález potvrdili. Následně byl přivolán znalec
z oboru antropologie, který stanovil, že se jedná o lidské kosterní
pozůstatky starší více než sto let.
Také uvedl, že v místě kapličky
bylo v dávných dobách pohřebiště,“
informovala Irena Urbánková, tisilustrační foto: internet
ková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. znalec převzal k dalšímu archeoJak dodala, kosterní pozůstatky si logickému zkoumání.

nezákaz, pirát silnic řídil
Napoleonská vojska zaútočila na poklidné město... Zákaz
vesele dál. HROZÍ MU KRIMINÁL

V LAŠKOVĚ SE ZŘÍTIL DŮM URČENÝ K DEMOLICI V Čechách pod Kosířem to bouchalo jako u Slavkova
Majiteli hrozí pokuta, sám Vlastimil Šoustal však v události vidí nafouklou bublinu

Čehovice/mik - Kostra člověka
vylekala uplynulou sobotu odpoledne mladíka, který ji našel
v poli u Čehovic. Nakonec bylo
zjištěno, že lidské pozůstatky
nejsou dílem trestného činu, ve
stejných místech se totiž dříve
nacházel hřbitov...
„V sobotu dvaadvacátého listopadu
v pozdních odpoledních hodinách
jsme přijali na lince 158 oznámení
od osmnáctiletého muže o nálezu
kosterních pozůstatků, které nalezl

Čechy pod Kosířem/mls - Uplynulou neděli se v zámeckém
parku Čech pod Kosířem po
roce opět utkala vojska tří
císařů. K jejich prvnímu setkání zde došlo v roce 2011, od
té doby organizátoři ušli kus
cesty. Historická bitva dostala
opět zajímavý scénář, ovšem
počet rekvizit a zejména jejich
zapojení do příběhu se znovu
dostalo zlepšení. To samé se dá
říci o propojení bojové choreografie s dramatickou scénickou
hudbou. Přestože návštěvnost
ve srovnání s předchozími
ročníky poněkud poklesla,
i tak si na akci našlo cestu kolem
pěti stovek diváků. Večerník byl
mezi nimi!
Do daleka se rozléhající dunivé
výstřely, dusot koňských kopyt,
hustý dým stoupající z hlavní
pušek i těžkých děl, jezdci,
dělostřelci i pěšáci oblečení do
historických uniforem rakouské,
francouzské či ruské armády

a v neposlední řadě civilní obyvatelstvo, které útrapami války
trpí ze všech nejvíc. Tak to vše
opět po roce přinesla ukázka historické bitvy, kterou svedla vojska
při své pouti ke Slavkovu, kde se
v roce 1805 konala slavná bitva
tří císařů.
Po předchozích krvavých střetech
o francouzskou pokladnu pluku
zakopanou u Slatinic či loňské
rekonstrukci vypálení Olšan,
Třebčína, Slatinic a Lutína se tentokrát na bojišti rozhodovalo o osudu do té doby poklidného města.
„Pojďme na chvíli nahlédnout
do našich dějin, ať víme, co se
v budoucnu může přihodit i nám,“
vyzval stovky přítomných diváků
majitel místního Muzea kočárů
a zároveň hlavní organizátor celé
akce Václav Obr v roli starého
muže provázejícího malého
chlapce po zavátých stopách historie.
Přítomní diváci se pak spolu
s nimi přenesli o stovky let

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Klid před bouří. Lidé právě vjíždějí do poklidného města. V tuto
chvíli netuší, že za chvíli budou muset čelit útoku všeho schopných dobyvatelů...

nazpět a sledovali válečnou řež,
kterou mezi sebou svedli všeho
schopní dobyvatelé a hrdinní
obránci města. Zatímco jedni
chtěli hlavně získat válečnou
čest i kořist, ti druzí bojovali
nejen za sebe, ale také za svůj
domov a rodinu. Jedno však obě
skupiny měly společné: šlo jim
o holý život...
„Letos jsem zde podruhé. Jsem
rád, že se u nás něco podobného
pravidelně pořádá. Ovšem po
předchozí zkušenosti jsme tentokrát vyrazili pouze se starším
synem. Toho mladšího jsme
raději nechali doma. Ty hrozivé
rány z děla, to by nebylo nic pro
něj. Chápu však, že něco podobného ke každé pořádné historické
bitvě prostě patří,“ nechal se
před Večerníkem slyšet jeden
z přítomných návštěvníků.
Zda se na bitvu vojsk tří císařů
budeme moci vypravit i po páté,
to se teprve ukáže. Jisté však je,
že důvod k návštěvě Čech pod
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Válečná řež. Nejtěžší boje mezi útočníky a obránci města se strhly
před branou města. Tuto působivou rekvizitu řemeslníci vytvořili na
prázdninovém Josefkolu.
Foto: Martin Zaoral
Kosířem budou mít lidé opět
za pár týdnů. Místo vojenské
řeže tu však tentokrát dostanou příležitost, aby se zklidnili a rozjímali při Adventních
večerech v Muzeu kočárů. Ten
první se bude konat v sobotu
13. prosince od 17.00 hodin

a vystoupí na něm Moravské
mužské pěvecké sdružení v Olomouci, o týden později se tamtéž
představí sopranistka Karolína
Žmolíková. Velkým zážitkem
bude nepochybně i recitál Vlasty
Rédla, který do Muzea kočárů
zavítá 9. ledna příštího roku.

jaký byl scénář bitvy v čechách pod kosířem...

3x foto: Martin Zaoral

Velkolepé divadlo. Na Čechy pod Kosířem se valil jeden
zběsilý nájezdník za druhým. Zatímco početné publikum to vše
jen pozorně sledovalo, obyvatelé města se měli co ohánět.

Bojovali za své domovy. Na obranu tak musela být vytažena
i těžká dělostřelecká technika. Hlavním faktorem pro konečné
vítězství však bylo zejména odhodlání obránců města.

Čelechovice na Hané/mik Pohrdá soudem, který mu zakázal řídit auta. Třiatřicetiletého
šoféra bez odebraných dokladů
přistihli policisté minulé pondělí
v Čelechovicích na Hané. Teď
může jít až na tři roky do kriminálu.
„V pondělí sedmnáctého listopadu
v dopoledních hodinách kontrolovali policisté v Čelechovicích
na Hané řidiče vozidla Škoda Felicia, načež zjistili, že třiatřicetiletý
řidič má rozhodnutím Okresního

soudu v Olomouci vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel
až do června roku 2016. Na místě
mu policisté další jízdu zakázali,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Pirátovi silnic teď dokonce hrozí
kriminál. „Muž je nyní podezřelý
ze spáchání přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání,
za který může být odsouzen až ke
tříletému pobytu za mřížemi,“ potvrdila mluvčí krajské policie.

Ze Seloutek zmizelo terénní auto
Seloutky/mik - Zloděj učinil hodně nešťastným majitele terénního auta ze Seloutek. Během předminulého víkendu jej totiž
okradl o Jeep, který zmizel během jedné z nocí. Policie po něm
okamžitě začala pátrat.
„V nočních hodinách z neděle šestnáctého na pondělí sedmnáctého
listopadu došlo ke spáchání trestného činu krádeže v Seloutkách.
Zatím neznámý pachatel odcizil terénní vozidlo Jeep Cherokee. Ve
vozidle byly i osobní doklady, doklady k vozidlu, platební karta, povinná výbava a subwoofer. Majiteli vznikla škoda za 71 800 korun,“
informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Pirát silnic prosvištěl Labuticemi

Překročil rychlost a byl NAMOL!
Labutice/mik - Uplynulou sobotu 22. listopadu v dopoledních hodinách naměřili policisté
v rámci kontroly dodržování
nejvyšší povolené rychlosti
projíždějícímu vozidlu Hyundai
Santa v úseku obce Labutice,
kde je povolena pouze „padesátka“, rychlost 76 kilometrů
v hodině.
„Policisté vozidlo zastavili a zkontrolovali. U řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní

s hodnotou 2,15 promile alkoholu
v dechu. Na místě mu zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Nyní je muž podezřelý
ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za
který mu hrozí až roční pobyt
za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouci kraje s tím, že ve věci bude
vedeno zkrácené přípravné řízení.

Došlo na naši adresu...

„NASHVILLE NAD HANOU“ ovládl country bál Děti z Nezamyslic už ví,
Němčice nad Hanou/mls - Tyhle
akce jsou už nějaký ten rok
vyhlášené široko daleko. A to nikoliv divokými přestřelkami či hektolitry vypité trigger whisky, jak
by se mohlo při nebývalé koncentraci přítomných kovbojů, traperů,
lovců či salonních dam na první
pohled zdát. Jejich věhlas spočívá
zejména v neustále zaplněném
parketu plném zdatných tanečníků
a rozverných tanečnic. Svoji pověst
v sobotu potvrdil i jednadvacátý
ročník Country bálu v Němčicích
nad Hanou. Večerník nemohl
v Němčicích nad Hanou chybět.
Jako byste se přenesli někam jinam. Každý, kdo uplynulou sobotu
vstoupil do sálu místní sokolovny,
ocitl se náhle ve skutečné „Danc-
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Kolty proklatě nízko v rozkroku. Pravý hanácký cowboy čili krávokluk sice možná nemá pistole na svém místě, podstatné je, že tam
má své statečné srdce.
Foto: Martin Zaoral

ing hall“. Musel přitom alespoň na
chvíli zapochybovat, zda se na místo
v Němčicích neocitl náhodou někde
v Nashville. Taková koncentrace lidí
v kloboucích a nařasených sukních se
totiž v regionu jen tak nevidí.
Ovšem i akce pořádané v americké „Mekce“ country muziky by
Němčicím mohly určitě závidět
neobyčejně uvolněnou a příjemnou
atmosféru stejně jako nadšení
i um téměř všech přítomných
tanečníků. A že jich do němčického
Dancing hallu letos opět dorazilo ke
třem stovkám. Známé či méně známé
hity českého folku a country jim do
kroku i do skoku vyhrávala skupina
Prak z Boskovicka.
O zábavu se tentokrát starali také
členové hereckokaskadérské sku-

piny Kántrošbáloš. Letos vystoupili
coby praví hanáčtí „krávokluci“, jak
by zřejmě zněl doslovný překlad
amerických cowboys. „Všiml sis,
jak měl ten tanečník naleštěný
boty? Tak to mám taky tak vždycky,
když v gumácích vylezu z traktoru
a stoupnu do močůvky,“ žertoval
jeden z průvodců večerem po vystoupení výtečné taneční skupiny
Kanafas, která do Němčic dorazila až
z Českého Těšína.
Jako obvykle na přítomné v průběhu
večera čekala řada překvapení, mimo
jiné si například mohli změřit své síly
při přetahování lanem.
I letošní country bál tak dokázal,
že heslo „Nemusí pršet, jen když
country“ zůstává stále němčickým
evergreenem!

TRAGÉDIE na kolejích šokovala Kostelec na Hané:

Třiašedesátiletá žena si zřejmě došla PRO SMRT SAMA!
Kostelec na Hané/mik
é i - Neštěstí,
šě í
ke kterému došlo v pátek na kolejích přímo v Kostelci na Hané,
nebylo zřejmě náhodné. Policie
již zjistila totožnost ženy, která
i s jízdním kolem byla sražena
vlakem. Podle informací Večerníku se jedná se o místní obyvatelku. Vyšetřovatelé zatím prozradili, že třiašedesátiletá dáma
vstoupila do kolejiště těsně před
projíždějící osobní vlak. I oni se
přiklánějí k verzi, že šlo o SEBEVRAŽDU!
Uplynulý pátek 21. listopadu těsně
před sedmnáctou hodinou Večerník
obdržel první informaci o tragédii v
Kostelci na Hané. Po pár minutách
jsme přímo na místě zjistili, že lékaři společně s hasiči marně bojují
o život starší ženy, kterou těsně za
železničním přejezdem smetl osobní vlak. „Žena staršího věku utrpěla
vážné poranění hlavy, které se záhy
ukázalo být neslučitelné se životem.
Hasiči nám přímo v kolejišti pomáhali s její resuscitací, všechno ale

bylo marné,“ sdělil exkluzivně Večerníku Radomír Gurka, šéf prostějovské záchranky, který byl přímo
na místě neštěstí.
Ani několik hodin po smrtelné
nehodě policisté neznali totožnost
nešťastnice a pátrali také po příčinách tragédie. Během víkendu ale
ve vyšetřování výrazně pokročili.
„Po tragické události na železnici
v Kostelci na Hané bylo zjištěno,
že jde o třiašedesátiletou ženu
z Prostějovska. Oběť neštěstí se
pohybovala nedaleko železničního
přejezdu společně s jízdním kolem.
Poté náhle vstoupila těsně před
projíždějící vlak. Přestože se strojvedoucí snažil střetu zabránit, a to
i za použití zvukového výstražného
zařízení, již mu nedokázal zabránit,“ informovala Večerník včera,
tj. v neděli 23. listopadu dopoledne
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Obyvatelé Kostelce na Hané,
které Večerník během následujícího dne po tragédii oslovil, byli
v šoku. „Seděl jsem u televize a najednou uslyšel příšerné kvílení brzd

i houkání vlaku. Nějak jsem tomu
nevěnoval pozornost, myslel jsem
si, že strojvůdce přehlédl červenou
a musel rychle zastavit. Teprve až
jsem za oknem zpozoroval modré majáky policejních aut, hasičů
a záchranky, uvědomil jsem si, že
se muselo stát něco strašného. Kdo
ta žena byla, to nevím, vykládá se
ale, že byla od nás,“ svěřil se svými pocity důchodce z Kostelce na
Hané, který si nepřál být jmenován.
Žena ze sousedního domu nechtěla
o tragédii mluvit vůbec. „Jo, je to
prý paní z Kostelce, ale nebudu
vám nic říkat, mám z toho ještě teď
husí kůži,“ odbyla nás dáma středního věku.
V Kostelci se doteď živě diskutuje
o tom, zda šlo o neštěstí zaviněné nepozorností třiašedesátileté ženy, nebo
o úmysl, jak skoncovat se životem.
I v tomto má, zdá se, policie jasno.
„Zatím zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se s největší pravděpodobností jednalo o sebevraždu.
Další informace o případu ale vzhledem k rodině poškozené nebudeme
zveřejňovat,“ dodala mluvčí krajské
policie Irena Urbánková.
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Nebylo už pomoci. Třiašedesátiletá žena podle všeho vstoupila do
kolejiště v Kostelci na Hané úmyslně. Po srážce s vlakem byla na
místě mrtvá.
Foto: Michal Kadlec

jak se chovat na silnici

Jako ve skutečnosti. U školy vyrostlo improvizované dopravní hřiště
s dopravními značkami, semafory, přechody pro chodce i kruhovým
objezdem.
Foto: Dagmar Halašová
Nezamyslice/dah - „Dívej se, poslouchej a přemýšlej!“ V Nezamyslicích
uspořádali projektový den pro žáky prvního stupně Masarykovy základní a mateřské školy. Děti se učily pohotově reagovat na nebezpečné situace,
které je mohou potkat na silnici.
V pátek 10. října se v rámci aktivit projektu „Společně pro bezpečnost dětí“,
který vznikl za podpory firmy Goodyear, konala dopravní soutěž pro žáky prvního stupně. Do projektu se Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice přihlásila na
jaře letošního roku. Umístila se díky hlasování mezi pěti nejlepšími českými
školami, a získala tak dotaci ve výši 100 000 Kč, která bude využita na výstavbu
přístřešku pro kola v prostorách školního dvora.
Děti si díky projektu mohly vyzkoušet reálné situace na „bezpečné půdě“ improvizovaného dopravního hřiště. Čekaly na ně dopravní značky, semafory,
přechody pro chodce i kruhový objezd. Na plynulost dopravní situace dohlíželi
tři skuteční policisté z řad rodičů žáků, pánové Matušinec, Buriánek a Halouzka, kteří bedlivě sledovali malé účastníky silničního provozu a za každý přestupek rozdávali trestné body. Občas se přísným strážcům pořádku dětí přece
jen zželelo a namísto pokuty následovala pouze domluva. I policisté mají přece
jen srdce na správném místě a prosebným dětským očím zkrátka nedokázali
vzdorovat.
Žák, který splnil stanovené úkoly, obdržel jako dárek reflexní prvky na oděv pro
zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě. Příjemným zpestřením celého dne byl
pro děti skákací hrad zapůjčený firmou ENAPO. Akci podpořil svou osobní návštěvou také krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. „Tato akce věnovaná dopravní tematice není na naší škole zdaleka poslední. Být zodpovědný za
svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního
provozu, hledat řešení krizových situací, zejména v roli cyklisty, vnímat všemi smysly, zhodnotit a zpracovat získané informace a vyvodit z nich správné
závěry pro bezpečnou cestu, to vše se skrývá pod mottem nedávné dopravní
soutěže - Dívej se, poslouchej a přemýšlej! Doufám, že z našich žáků jednou
vyrostou opatrní a ohleduplní řidiči!“ pronesl své přání do budoucna Petr Jordán, ředitel školy.
Již nyní škola plánuje dopravní soutěž pro žáky druhého stupně, čtvrťáci před
měsícem zahájili návštěvy dopravního hřiště v Prostějově a školní družina se
problematice bezpečné cesty do školy věnuje v rámci svých, dětmi tolik oblíbených, motivačních dnů. Žáci Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích přejí všem malým i velkým cyklistům mnoho bezpečných kilometrů
na jejich dobrodružných cestách za poznáním.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

'Meky' Žbirka
zaplnil „Kasko“

Slovenská legenda
Miro Žbirka zavítal do
Prostějova se svým
Vánočním turné. Ve
zdejším Společenském
domě už jej netrpělivě očekávalo několik
stovek příznivců, kteří
se na oplátku dočkali
skvělého hudebního
zážitku. Ve čtvrtek večer si zase hudební
fajnšmekři přišli na své.
A Večerník byl u toho!
Prostějov/pav
Populární slovenský zpěvák
Miroslav Žbirka připravil pro
své fanoušky exkluzivní koncertní projekt, ve kterém propojil svoje nestárnoucí songy
s obrazem. Při příležitosti vydání kompletní kolekce všech jeho
videoklipů vyrazil na Vánoční
Best of Video Tour, na kterém
zavítal i do Prostějova. Během
jeho vystoupení si mohli přítomní posluchači naživo užít
největší hity 'Mekyho' Žbirky
jako 22 dní, Čo bolí to prebolí
a V slepých uličkách, které dokreslilo promítání originálních
videoklipů.
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Nestárnoucí evergreeny. Během čtvrtečního večera zazněly
snad všechny oblíbené písně, které si posluchači spolu se zpěvákem rádi zabroukali.
Foto: Petra Hežová
„Jsem fanouškem pana Žbirky už od mládí. Nejkrásnější
písničky nazpíval spolu s Marikou Gombitovou, to byly za
nás hity! Škoda, že paní Gombitová už nevystupuje, bylo by
krásné vidět ty dva na znovu
na pódiu společně,“ zasnil se
Martin Roháč, který neodolal
a ještě před začátkem koncertu si zakoupil „cédéčko“
s písničkami Miroslava Žbirky.
Jedinečný zážitek ze čtvrtečního večera, plného nestárnoucích evergreenů podtrhl
sám zpěvák svým sympatickým vystupováním, kterým
si zcela získal zdejší publikum. „On je pořád stejný, jak

si ho pamatuju z televize. Ty
jeho písničky jsou prostě výborné,“ nešetřila chválou Lucie,
která na akci dorazila i spolu
s přáteli. Koncert nejenže potěšil zdejší příznivce, navíc napověděl těm, kteří ještě nemají
rozhodnuto o dárku pro letošní
Vánoce. Název totiž odkazuje
k titulu nejnovějšího hudebního
DVD, který Miro Žbirka slavnostně pokřtil a uvedl do prodeje teprve před několika týdny.
Atmosféře živého vystoupení
se ale jen tak něco nevyrovná
a tak není divu, že diváci odměnili nestárnoucí legendu spolu
s jeho muzikantskými kolegy
doslova ohlušujícím potleskem.

Koncert Duo Jamaha a Duo Adamis:

JE TÉMĚŘ VYPRODÁNO!!!

Prostějov/peh - Už jen pár
desítek vstupenek zbývá na
jedinečný večer plný hudby
v režii kapel Duo Adamis
a Duo Jamaha, které zavítají do Prostějova už tento
pátek 28. listopadu! A díky
Večerníku, který je hlavním
mediálním partnerem akce,
můžete být u toho i zadarmo.
Stačí vyhrát v naší soutěži...
Posluchači Šlágr TV zpozorněte! Vaši oblíbení protagonisté kapel Duo Jamaha
a Duo Adamis vystoupí ve
Společenském domě už tento
pátek, počítáte-li se mezi
příznivce hudby k tanci i poslechu, jistě už vlastníte vstupenku na tento jedinečný večer
plný hudby. A pokud vstupenku ještě nemáte, dlouho
s nákupem neváhejte, protože
dle vyjádření organizátorů je
k dispozici už jen několik desítek lístků, které na vás čekají
v kavárně Společenského
domu. Na koho se tedy
28. listopadu můžeme ve
Společenském domě těšit?
Všechno začalo, když Alfonz
Kotvan kdysi začal hrát se
skupinou Beňovci, se kterou
vystupoval nejen na Slovensku, v Čechách i v Rakousku.
Potom se svým kamarádem
založil právě Duo Jamaha,
kterého později vystřídal jeho

šestnáctiletý syn Marián, absolvent hudební školy v oborech klavír a zpěv. Otec a syn
hráli zpočátku na okolních
akcích, než je objevila televize Šlágr, skrze kterou se
jim od diváků dostalo velmi
příznivého přijetí. Duo Jamaha
znají už posluchači nejen na
Slovensku, ale i v České Republice a v Německu.
A proč písničkáři zamířili
právě k nám do Prostějova?
„Musím
konstatovat,
že
mně hodně lidí rozmlouvalo, abych uskutečnil vystoupení Šlágrparády, hlavně
můj otec. Naštěstí a to jsem
velmi rád, mě oslovila jedna
z divaček Šlágr TV z Prostějova a na její přímluvu jsem
se do tohoto projektu pustil,“
přiblížil pořadatel akce Martin Tichopádek z agentury
MUSIC MEDEA a dodává:
„Ze zkušeností vím, že když
je vysoká návštěvnost, tak se
nejen lépe hraje interpretům,
ale hlavně atmosféra je potom
výborná, což v pátek rozhodně
bude! Překvapilo mě, že i
maminky mi volaly o lístky
pro sebe a své malé ratolesti,
takže se zde potkají všechny
generace návštěvníků. Další
zajímavost je, že na toto vystoupení se návštěvníci sjedou nejen z okolí Prostějova,

ale například i z Pardubic,
Brna a hodně lidí i z Moravskoslezského kraje. Sám jsem
zvědav a moc se těším,
přestože osobně jsem ještě
Duo Adamis hrát neslyšel,
ale dle ohlasů bude mít hodně
příznivců. Mám pochopitelně
na mysli nejen Duo Jamaha,
ale i Duo Adamis. Pan Kotvan
z Dua Jamaha a pan Suchý
z Dua Adamis, se už
několikrát ptali, jestli je vše
v pořádku, což není často
zvykem. Podle toho odhaduji,
že je opravdu baví hrát pro
lidi,“ prozradil Večerníku
Martin Tichopádekt.
Samotné vystoupení bude
trvat zhruba čtyři hodiny,
a pokud návštěvníci nebudou
unavení, interpreti slibují
nejeden hudební přídavek.
Občerstvení bude zajištěno,
takže jediné, co si s sebou
kromě vstupenky rozhodně
přineste, je dobrá nálada. Sraz
s kapelou Duo Jamaha a Duo
Adamis v pátek 28. listopadu
v prostějovském Společenském domě od 18:00 hodin.
A Večerník u toho rozhodně
nebude chybět. Těšit se tak
můžete na očitý report, fotogalerii a snad i nějaký ten rozhovor... Na webu vecernikpv.
cz pak najdete i exkluzivní
videoreportáž.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... DUO JAMAHA A DUO ADAMIS!
PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou MUSIC MEDEA, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populárních seskupení
DUO JAMAHA a DUO ADAMIS, kteří vystoupí ve Společenském sále v Prostějově již tento
PÁTEK 28. LISTOPADU 2014. A vzhledem k tomu, že akce má být zcela VYPRODÁNA, dá se
předpokládat, že „kulturák“ bude praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být
u toho, a ještě navíc ZADARMO! Během probíhajících čtyř dnů totiž mezi vás rozdělíme hned
PŮLTUCET VSTUPENEK!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 24. do čtvrtku 27. listopadu.

Písně Jiřího Bulise rozezněly jeviště za oponou
Vzpomínalo se na prostějovské začátky HaDivadla

Prostějov/pav - Na výraznou
osobnost brněnské divadelní
scény, skladatele scénické a filmové hudby a písní s charakteristickou temnou atmosférou
Jiřího Bulise zavzpomínali
v pátek 21. listopadu členové HaDivadla se svými hosty.
V komorním prostoru za jevištěm divadla zároveň se všemi
zúčastněnými oslavili čtyřicáté
výročí této brněnské scény, jejíž
začátky jsou však neodmyslitelně spjaty s Prostějovem.
Skladatel Jiří Bulis pocházel
z Chomutova, po maturitě však
odešel do Brna. Začal spolupracovat především s prostějovským HaDivadlem a s brněnským Divadlem na provázku,
psal také hudbu pro televizi
a film. Jeho tvorbu můžeme
slyšet například ve filmech
Věry Chytilové „Dědictví aneb
Kurvahošigutntag“ či „Šašek
a královna“ nebo Juraje Jakubiska „Sedím na konári a je mi dobre“ a „Svědek umírajícího času“
a mnoha dalších. Jeho život
ukončila v sedmačtyřiceti letech
autonehoda mezi Prostějovem

a Olomoucí při cestě zBrna do
Ostravy.
HaDivadlo mimo množství inscenací, které prolínaly Bulisovy
skladby, uvedlo také pásmo jeho
písní v režii Arnošta Goldflama
s názvem „Proklatec aneb Soireé
s písněmi J. Bulise ve zmizelé
kavárně Kolbaba“. A právě většina písní z tohoto pásma zazněla
uplynulý pátek v prostějovském
divadle. Publikum mohlo slyšet
„řachandy“ i „citovky“, jak sám
Bulis svou tvorbu s nadsázkou
rozděloval, ve výborném provedení pro housle, čelo a klavír a v
procítěném podání současných
i minulých členů HaDivadla. Ti
se tak opět vrátili na prkna, kde
byl v sedmdesátých letech založen divadelní soubor a tím vznikl pro mnohé, kteří potřebovali
uniknout sevřené dobové realitě,
nový magický svět. A kousek
této atmosféry mohli návštěvníci
pátečního koncertu pocítit právě
při těch nejsilnějších písních Jiřího Bulise jako například Jedno
jméno či Anděl radosti.
„To byly doby. Každá návštěva zde byla jako výlet do jiné

U TOHO!

Za oponou. V komorním prostoru za oponou diváci i herci a interpreti splynuli v jeden celek a všichni si užívali silnou, i když trošku
nostalgickou, náladu.
Foto: Pavla Vašková
dimenze. Úplně jiný prostor,
jiný život. Tu atmosféru cítím
ještě dnes. To už nezažijeme,“
zavzpomínal na prostějovské začátky HaDivadla Milan Brauner.
A Miloslav Maršálek, dlouholetý člen souboru divadla k tomu
spokojeně dodal: „Myslím, že
můžeme být hrdí na to, že jsme
lidem tento pocit mohli poskytnout. Tenkrát jsme byli mladí,
nadšení, neměli jsme rodiny
a divadlo bylo nás vším. Kolikrát

jsme do čtyř do rána zkoušeli
a kdo měl ještě sílu, šel po
zkoušce vyrábět rekvizity. To
muselo být cítit.“
Po skončení představení ještě
Miloslav Maršálek všechny pozval na večírek do Baru 12 opic
a představil výstavu „Fragmenty z půdy“, kterou všichni návštěvníci divadla mohou vidět
v promenoáru divadla a která
zachycuje právě střípky z prostějovské éry HaDivadla.

z vernisáže...

„Z Čech až na Borneo“ s fotografy

Robertem Hlavicou a Lukášem Kovárem

Prostějov/peh - Přátelé fotografie a výtvarného umění si uplynulou středu dali dostaveníčko
v Galerii Metro 70, kde byla
v podvečer zahájena foto výstava Roberta Hlavici a Lukáše
Kovára, jejichž snímky vás, jak
už název výstavy napovídá, zavedou „Z Čech až na Borneo“.
Jedinečné velkoformátové barevné fotografie z českých luhů a hájů
i z exotických zákoutí dalekého
Bornea představila příznivcům
fotografického umění dvojice
fotografů Lukáš Kovár a Robert
Hlavica. Před lety oba shodně začínali s prezentací svých fotografií
právě v Prostějově a i tentokrát se
dle svých slov do našeho města
rádi vrátili. „Jsem moc rád, že jste
si udělali čas a přišli jste se podívat
na naše fotografie,“ ocenil přízeň
zdejšího publika fotograf Robert

Hlavica, který se v letošním roce
stal držitelem prestižního fotografického ocenění Czech Press
Photo.
Právě Hlavica představil účastníkům vernisáže snímky flóry
a fauny převážně z Čech, našly se
tu ale i záběry ze Slovenska, Yellowstonského národního parku
i z Aljašky, kam si fotograf občas
zaletí. „Kdysi jsem četl knihu
českého fotografa Slávy Štochla, kde mimo jiné zmiňoval, jak
obtížné bylo vyfotit medvěda. To
mě moc zaujalo a od té doby se na
medvědy specializuji. Mým cílem
bylo vyfotit ledního medvěda, což
se mi nedávno podařilo a vzniklý
snímek si tu můžete prohlédnout,“
pochlubil se vyvedenými snímky
mladý fotograf.
Ochutnávku exotiky nabídl ve
svých snímcích rybář a příležitost-

Foto-procházka krásami přírody. „U fotografií Roberta Hlavici
a Lukáše Kovára stačí jen tiše postát a jenom se kochat,“ shrnul
zážitky z aktuální výstavy správce Galerie Metro 70 Jiří Andrýsek.
Foto: Petra Hežová
ný fotograf Lukáš Kovár, který na
svých fotografických toulkách zavítal až na daleký ostrov Borneo.
„Tam v džungli je docela jiný svět
a já jsem se pokusil ve svých fotografiích představit návštěvníkům
výstavy alespoň kousek celé té
krásy,“ doplnil fotograf.

A pokud se i vy chcete pokochat krásnými snímky zvířat
z našich končin i z těch exotičtějších míst naší planety,
rozhodně zavítejte do foyeru
kina Metro 70, kde je výstava
„Z Čech až na Borneo“ instalována.

Projekt GENDER se loučí s Prostějovem

Jaká byla derniéra?

Prostějov/peh - Módní projekt
GENDER se ve čtvrtek 20.
listopadu po třech měsících
rozloučil s prostějovským publikem stylovou derniérou,
která publiku představila naživo unikátní modely mladých
perspektivních návrhářů.
Výstavu s názvem Gender jste
mohli v prostorách prostějovského muzea navštívit od 12.
září. Uplynulý čtvrtek se organizátoři projektu rozloučili
se zdejším publikem stylovou
derniérou, na které nechybělo
promítání oficiální video-performance Jany Zimčíkové,
vytvořené speciálně k tomuto
projektu. O zahájení akce se
postarala netradičním klavírním úvodem Michaela Mazalová, která byla současně jednou z modelek unikátní módní
přehlídky, která byla hlavním
hřebem rozlučkového večera.
„Módních přehlídek v Prostějově moc není, proto jsem

si tuhle nemohla nechat ujít,“
usmívala se Lenka Černochová, která na akci dorazila
i s doprovodem. „Projekt Gender boří mýty o tom, že muži
se musí oblékat jako muži
a ženy jako ženy. Za cíl si klade smazat rozdíly mezi mužem
a ženou a představit novou
módní vizi pro nadcházející generace,“ podtrhl téma
projektu, který podobně jako
všechny letošní akce prostějovské Galerie umění vznikl za
podpory Sstatutárního města
Prostějov, manažer akce Jindřich Skácel.
S koncem roku ale zajímavé kulturní události rozhodně nekončí.
„Na příští rok máme už s ředitelem prostějovského muzea naplánované tři velké akce. Téma
prozatím ještě neprozradím, ale
čtenáři Večerníku budou pochopitelně včas informováni,“ vzkázal galerista Skácel s tím, že se
máme rozhodně nač těšit!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE POPULÁRNÍ TELEVIZE NEJEN PRO STARŠÍ GENERACI, KTERÁ
DOSLOVA VTRHLA NA TUZEMSKÝ MEDIÁLNÍ TRH?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„DUO JAMAHA a DUO ADAMIS“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582
333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce
v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 27. LISTOPADU, 11.00 hodin. Jména ŠESTICE
výherců BUDEME KONTAKTOVAT TELEFONICKY, PROTO NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT NA
SEBE SVÁ MOBILNÍ SPOJENÍ. VSTUPENKY NÁSLEDNĚ BUDOU PŘIPRAVENY PŘÍMO
U VCHODU DO SPOLEČENSKÉHO DOMU.

BYLI JSME

Na módní vlně. Desítka modelů z řad studentů představila návštěvníkům rozlučkové akce svoji vizi módy. Foto: Petra Hežová

Pryč se zažitými stereotypy v oblékání. Budoucnost dopřeje mužům
i ženám možnost oblékat se doslova jak se jim zlíbí. Foto: Petra Hežová
inzerce

Ze života města
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MAGISTRÁT CHCE VĚDĚT, CO BUDE S KLÁŠTEREM MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
„Koupit ho ale nechceme, opravy by stály dvě stě milionů korun,“ upozorňuje Jiří Pospíšil

EXPRESS
z rady města

Klášter Milosrdných bratří ve Svatoplukově ulici
už léta zeje prázdnotou, a jak už to bývá, neuvěřitelně rychle chátrá. Večerník zjistil, že byť nějaké
nabídky na odkup celého areálu včetně rozsáhlých
zahrad jsou na stole, jednání stále neberou konce. Mezitím se ale vytáhli prostějovští radní, kteří
na náklady města nechají zpracovat studii o tom,
k čemu všemu by rozpadající se nemovitost mohla
v budoucnu sloužit. Materiál pak magistrát hodlá
věnovat budoucímu novému majiteli. Samotné vedení radnice klášter do správy nechce.
Prostějov/mik
„Mohu prozradit, že prostějovský magistrát se obrátí na Fakultu architektury Vysokého učení
technického v Brně s žádostí
o spolupráci na projektovém
námětu nového funkčního využití kláštera Milosrdných bratří
v Prostějově. V rámci zpracování semestrálních či diplomových prací se nabízí
možnost prověřit využití
areálu kláštera s ohledem na
jeho umístění a v souladu
s potřebami i zájmem města,“

uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního
města Prostějov. „Jedním dechem ale zdůrazňuji, že tuto
studii nehodláme využít pro
své vlastní potřeby. Chceme
jen vědět, zda jde v budoucnu
v tomto klášteře provozovat
činnost, která bude v souladu
s potřebami města. Pokud ano,
studii pak zdarma věnujeme
investorovi, který se rozhodne
klášter koupit. Samozřejmě nevylučujeme další možnou spolupráci s budoucím majitelem,“
přidal vysvětlení prostějovský

primátor Miroslav Pišťák.
Na přímou otázku, zda vůbec někdy magistrát v posledních letech uvažoval
o koupi kláštera Milosrdných
bratří, dostalo se nám razantní
odpovědi. „Problémem je katastrofální technický stav všech
nemovitostí, které jsou součástí
objektu. Možná by klášter byl
vhodný pro nějaké charitativní
organizace nebo sociální služby,
ostatně donedávna tady působil
hospic. Navíc je vyhlášen jako
kulturní památka, což samo
o sobě velmi výrazně prodra-

Co s nimi? Budovy kláštera Milosrdných bratří i jejich interiéry chátrají, město chce znát jejich možné
využití.
2x foto: Magistrát města Prostějova
žuje jakoukoliv jeho opravu.
O nákupu kláštera jsme tedy
rozhodně neuvažovali, vždyť
jen podle nejstřízlivějších odhadů by celková rekonstrukce
stála zhruba dvě stě milionů
korun. A bez nějaké výrazné
státní či evropské dotace by do
toho ani žádný investor nešel,“
zareagoval náměstek primá-

tora Jiří Pospíšil, který je na
radnici zodpovědný za majetek
města.
Nemusí být ale tak zle. Jak se
Večerník v uplynulých dnech
ještě dozvěděl, současní majitelé stále horečně jednají
o prodeji celého kláštera! „Situace je pořád otevřená... Roky
už komunikujeme s možnými

kupci. Nějací zájemci jsou,
ale vzájemná jednání ještě
nejsou u konce. Začátkem
příštího letopočtu bychom
mohli být přece jen moudřejší, vážnější zájem projevují
zejména dvě instituce,“ prozradil Martin Macek, provinční delegát Milosrdných bratří
v Čechách a na Moravě.

DNES mimořádné zastupitelstvo, následuje seminář k rozpočtu města

Prostějov/mik - Nezvykle už
na brzkých devět hodin ráno
dnešního dne, tj. v pondělí
24. listopadu, svolal primátor
Prostějova Miroslav Pišťák
mimořádné jednání Zastupitelstva Statutárního města
Prostějova. Bezprostředně po
něm bude následovat neveřejný seminář k nově vytvořené-

mu návrhu rozpočtu města
pro rok 2015.
Důvodem tak narychlo svolaného jednání vrcholného orgánu města je nutnost schválení
několika dotací. Nejdříve však
složí slib zastupitelky Věra Palacká (Změna pro Prostějov),
která na ustavujícím slavnostním zastupitelstvu 3. listopadu

pro nemoc chyběla. „Hned na
to budeme hlasovat o schválení dotací k realizaci projektu
protipovodňových opatření na
ochranu Prostějova, dále o poskytnutí finanční podpory na
úpravu mlýnského náhonu a
také o dotaci na projekt realizace aleje podél Kralické ulice.
Jednat budeme také o rozpočto-

Radní pod palbou

vém opatření na vybudování
zázemí čechovických hasičů,“
uvedl Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Ihned po jednání zastupitelstva
dojde k avizovanému semináři
k rozpočtu města, při kterém
nově zvolení zastupitelé budou
projednávat návrh rozpočtu
města pro příští rok a požado-

vat možné změny. „Rozpočet
je sestaven vyváženě a počítá
s příjmy okolo sedmi set deseti
miliony korun. Pokud výtěžky
z takzvaných sdílených daní
půjdou podle plánu, můžeme
se těšit i na významné stavební
investice. Za využití finančních
rezerv města by se mohlo jednat
o celkovou částku okolo stopa-

desáti milionů korun,“ přiblížil
nástin nového rozpočtu primátor Pišťák.
Zda zastupitelé při semináři
prosadí některé změny ve vytvořeném návrhu rozpočtu,
bude Večerník informovat na
svých internetových stránkách
www.vecernikpv.cz a následně
v příštím tištěném vydání.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Co vše čeká Prostějov? Nový park, kluziště na náměstí, více květin v ulicích...
Náměstkyně primátora Ivana Hemerková má před sebou další čtyři roky ve stejné funkci

Prostějov - Sama přiznává, že něco takového ani nečekala. Ovšem povolební jednání na radnici zamíchalo kartami tak, že Ivana Hemerková
(na snímku) obhájila ve vedení magistrátu post náměstkyně primátora pro
školství, kulturu a životní prostředí. Jak sama říká, má před sebou tolik práce
a cílů, že další čtyři roky na vše nemusí ani stačit. Odpovědi na kritické otázky ohledně spojení s komunisty nechává na samotných občanech. Ti mají
po dalším čtyřletém období jako jediní právo zhodnotit práci rady města.
O čem všem ještě pohovořila v exkluzivním interview našeho pravidelného
seriálu rozhovorů?
Michal Kadlec
Podařilo se vám po komunálních volbách obhájit post náměstkyně primátora pro školství, kulturu
a životní prostředí. Čekala
jste tuto možnost?
„Nepočítala jsem s tím.
Upřímně řečeno, velmi mě
překvapil náš úspěch v komunálních volbách. Těší mě,
že občané ocenili minulé čtyři roky vedení města. Těm,
kteří nám dali svůj hlas, ještě
jednou moc děkuji, pro mě
INZERCE

osobně je to závazek do dalších let.“
Co vy osobně říkáte na
kritiku části veřejnosti, že jste se v radniční koalici spojili s komunisty?
„Chápu do jisté míry argumenty všech, kteří takovou
koalici odsuzují. My jsme byli
na začátku přizváni k jednání
s ČSSD a s hnutím ANO 2011.
Rýsující se koalice nevznikla,
představitelé hnutí ANO s námi
dál odmítli jednat. Proč k tomu
došlo, je otázkou na ně. Pak nezbytně přišlo na řadu porovnání

priorit jednotlivých subjektů
a vzhledem k tomu, že některé
další strany, které se úspěšně
dostaly do prostějovského zastupitelstva, se ve volbách tak
ostře vyhranily proti ČSSD
a PéVéčku, nebyla koaliční
spolupráce s nimi možná. Občané po čase sami zhodnotí, zda
je současná koalice schopna
pracovat ku prospěchu města.“
Máte tedy před sebou
další čtyři roky ve vaší
funkci. Můžete popsat, co
bude vaší prioritou v jednotlivých oborech funkce?

„I nadále se budu věnovat
zlepšení životního prostředí,
výsadbě stromů a izolační
zeleně. Jsem přesvědčena, že
se podaří dát základ pro založení nového parku. Budu usilovat o estetický vzhled ulic.
Dokončíme zateplení mateřských škol i revitalizace školních zahrad. Následně vybavíme tyto školy atraktivnějšími
herními prvky. Budu usilovat,
aby vznikla další volnočasová
hřiště dostupná široké veřejnosti a byl vytvořen elektronický katalog sportovních
a kulturních aktivit v Prostějově. Prioritně se budu zasazovat
o body z našeho volebního
programu, jako byly ledové
kluziště na náměstí, rozšíření kulturního programu
ve středu města, zajištění zrekonstruovaného nádvoří zámku pro komornější akce a další. Výčet mých
plánů by vzhledem k mé aktivitě byl široký. Zároveň budu
ráda, když mi občané napíší

své podněty. Všemi se budu
zabývat.“
Jak vypadá aktuální situace na Základní škole
Dr. Horáka po známém maléru v účetnictví školy?
„Situace se postupně stabilizuje a škola si plní své závazky. Jsem přesvědčena, že nová
paní ředitelka uvede instituci
v co nejkratším časovém horizontu do standardního stavu.“
V minulém čísle Večerník informoval o konání
správního řízení ohledně kácení stromů na náměstí T. G.
Masaryka. Dá se odhadnout,
kdy k tomuto kácení dojde?
„Ještě není ukončeno správní
řízení. V prosinci se uskuteční
kontrola na místě. Ke kácení
dojde nejdříve na počátku nového roku.“
Mají se Prostějované
během předvánočního
období těšit na bohatý kulturní program ve městě?
„Prostějovskou zimu zahájí slavnostní fanfáry v pátek
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Foto: archív Večerníku

Společnost

Primátor své narozeniny
SLAVIT NEBUDE!
Prostějov/mik - Když Večerník
před bezmála půlrokem informoval o významném životním
jubileu prostějovského primátora, Miroslav Pišťák (na
snímku) tehdy odpověděl, že
oslavu pětasedmdesátých narozenin ze dne 6. června odkládá
až na povolební čas. Jak ovšem
nyní vyšlo najevo, oficiální
„mecheche“ se nebude konat
žádné...
„Vím, že jsem oslavu avizoval,
ale bohužel, nějaký ten menší

mejdan musím znovu odložit
na neurčito. Zřejmě až na příští
rok,“ překvapil Večerník staronový primátor Statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák. Pochopitelně nás zajímalo,
jaké důvody jej k rozhodnutí neslavit „pětasedmdesátku“ vedly. „Do konce letošního roku
mám relativně hodně práce.
Pořád se ještě musí dopracovávat věci okolo městského rozpočtu, začíná další kolo ohledně
dotací z Evropské unie a čekají
nás ještě minimálně dvě jednání rady města i zastupitelstva.
Abych vám řekl pravdu, oslava-

BYLI JSME
Foto: Michal Kadlec
mi svých narozenin si teď hlavu
vůbec nelámu. To jsou věci, které
teď pouštím mimo a soustředím
se jen na své radniční povinnosti, kterých je teď opravdu přehršel,“ objasnil na rovinu Pišťák.

RADNICE V PROSTÌJOVÌ!

Prostějov/red
Ke stupňům vítězů vedla nelehká
cesta. Všechny radnice a obecní
úřady prošly hned dvojím sítem.
V prvním kole vybrala ze 73
přihlášených finálovou desítku
odborná porota složená z renomovaných architektů a odborníků na
architekturu. Deset nejkrásnějších
potom soupeřilo o hlasy veřejnosti
v internetové anketě. Lidé svým
favoritům udělili téměř tři a půl
tisíce hlasů. „Soutěž se díky velkému zájmu stala přímo přehlídkou
mnoha krásných radnic a vybrat
z nich tu nejkrásnější byl opravdu
obtížný úkol. Celé klání ukázalo
vysokou architektonickou úroveň
radnic našich měst, která může

A
STOLETÁ DÁM
kou soutěž
vyhrála čtenářs

P ro s t ě j o v /
tok
t - O páttečním podvvečeru proběhl
v Hotelu
b
U TOHO! TTennis Club
benefiční večer
be
ve prospěch dětského oddělení Nemocnice Prostějov, která
patří do konsorcia společnosti
AGEL. Dražba zajímavých
předmětů věnovaných známými osobnostmi vynesla celkově
přes sto třicet tisíc korun. A to
je věru zajímavý a chvályhodný
počin!
Moderátoři večera Soňa Šuláková a licitátor Zdeněk Joukl úvodem přivítali mezi hosty nejen
ředitele prostějovské nemocnice Tomáše Uvízla, ale i člena
představenstva klubu AC Sparta
Praha Jakuba Otavu, bývalého
hráče Letenských a fotbalového
reprezentanta Tomáše Ujfalušiho, odchovance prostějovského hokeje Marka Černoška či
profesionálního tenistu Jiřího
Veselého.

Úvodní program obstaralo předání ceny „Anděl pro lepší svět“,
které vyrábí osmadvacet dětí
navštěvujících Školičku základů
umělecké práce pro děti z Malé
Morávky při Galerii U Šťastných
bobtailů. Školička vznikla v roce
2009 a projekt Andělé pro lepší
svět zahájila v roce 2011. K jeho
vzniku dal podnět teprve devítiletý řezbář Ondřej Pánek, který na
svůj věk překvapivě prohlásil, že
Andělé by se měli udělovat osobám s vysokým morálním kreditem nebo institucím spravujícím
paměť lidstva. V poslední době
bylo udělování Andělů rozšířeno
i na organizace a jednotlivce pomáhající lidem. Lektorka Helena
Vaculíková spolu s bratrem jedné
z dlouhodobě hospitalizovaných
pacientek předala Anděla kolektivu dětského oddělení, zastoupenému primářem Josefem Tenorou
a vrchní sestrou Jitkou Voříškovou.
Po hudební vložce, kterou obstaralo duo ´Soukupovi´, přistoupili moderátoři k naplnění
benefičního večera - dražbě

Fotoreportáž

Prestižní úspěch. Náměstek primátora Jiří Pospíšil převzal v Mahenově divadle v Brně cenu za vítězství prostějovské radnice ve čtenářské soutěži dvouměsíčníku Moravské hospodářství.
Foto: Jan Pacas a archiv Večerníku
být motivací pro podobně kvalitní
správu věcí veřejných,“ podotkl
porotce Robert Sedlák.
Veřejnost ocenila zejména s láskou a úctou spravované
historické budovy. Radnice
v Hostinném, Polici nad Metují
a Prostějově představují doslova průřez architektonickými
styly a dějinnými obdobími od
gotiky a renesance přes baroko
až po secesi. „Získaného ocenění
si velmi vážíme, byť jsme si vědomi, že by mělo patřit zejména
našim předkům, kteří se zasadili
o to, aby v Prostějově vyrostla
takto krásná radnice. Na druhou
stranu v letošním roce slavíme
sto let dokončení stavby nové
radnice a i při příležitosti těch-

VÝSLEDKY SOUTĚŽE Nejkrásnější obecní úřad či radnice
1. místo:
Radnice v Prostějově
Objekt Nové radnice se svojí 66 metrů vysokou věží je dominantou
nejen náměstí Tomáše Garriqua Masaryka, ale i celého města a blízkého okolí. Plány na stavbu radnice vypracoval v letech 1909 - 1911
Karel Hugo Kepka, profesor německé techniky v Brně. Stavba byla
uskutečněna v letech 1911 až 1914 pod vedením prostějovských
stavitelů Rudolfa Konečného a Josefa Nedělníka. Bohatě zdobené
interiéry radnice se dochovaly v téměř nezměněné podobě do dnešních dnů.
2. místo:
Radnice v Hostinném
3. místo:
Radnice v Polici nad Metují
Ocenění poroty:
Obecní úřad v Pusté Polomi
INZERCE

Dražila se hokejka Ručínského, raketa Kvitové
i podepsané dresy kapitánů Lafaty a Horvátha
Výtěžek benefičního večera pomůže dětskému oddělení prostějovské nemocnice

Nejkrásnější v republice je ...
V soutěži Nejkrásnější
obecní úřad či radnice,
kterou vyhlásil dvouměsíčník Moravské hospodářství, zvítězil Prostějov!
Secesní radnice ze začátku minulého století
získala v internetovém
hlasování na stránkách
www.moravskehospodarstvi.cz sedmadvacet
procent všech hlasů.
Druhé místo obsadila
radnice v Hostinném
s osmnácti procenty hlasů a třetí se umístila radnice v Polici nad Metují.
Porotu zaujala také budova Obecního úřadu
v Pusté Polomi, kterému
udělila speciální ocenění.
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to oslav jsme se pustili do větší
rekonstrukce objektu. V této
souvislosti směřuje ocenění také
k naší práci, protože veškeré
opravy jsou vedeny natolik citlivě,
aby nenarušily architektonický
výraz budovy, což se podle mého
názoru daří. Radnice je otevřena
veřejnosti i v rámci prohlídek, čímž
bych rád pozval k návštěvě všechny, kteří naši krásnou budovu ještě
neměli možnost vidět na vlastní
oči,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějov. Byl to právě on, kdo předminulý pátek 14. listopadu přebíral
prestižní cenu. Stalo se tak v brněnském Mahenově divadle.
Do soutěže dvouměsíčníku
Moravského hospodářství se
mohla přihlašovat města a obce
ze sedmi krajů České republiky.
Vítězové si odnesli gravírované
plakety, kvalitní vína, elektroniku
a poukaz na celoroční bezplatný
vstup na konference pro města
a obce, které společnost Magnus
Regio v různých krajích organizuje. O hlasy veřejnosti v soutěži o nejkrásnější budovu úřadu
bojovaly kromě Prostějova ještě
Hodonín, Hostinné, Napajedla,
Náchod, Okříšky, Police Nad
Metují, Pustá Polom, Rýmařov
a Slezská Ostrava.

Klenoty. Sbírka dražených předmětů. Foto: Tomáš Kaláb
darovaných předmětů. Za
nejvyšší cenu dosahující dvou
desítek tisíc byla vydražena
hokejka s podpisem Martina
Ručinského, o pár tisícovek
méně stačilo šťastnému majiteli tenisové rakety s podpisem
Petry Kvitové. K zajímavým
exponátům patřily i fotbalové
dresy Pavla Horvátha a Davida Lafaty s podpisy všech
spoluhráčů Viktorie Plzeň,
resp. Sparty Praha, fotografie
profesora Jindřicha Štreita,
fotografie s vlastnoručním
autogramem věhlasného plastického chirurga Bohdana
Pomahače nebo dresy Petra Čecha a Jiřího Veselého.

„Děkuji všem, kteří vydražením
uměleckých děl, sportovních artefaktů a dalších darů přispěli na
vytvoření domácího prostředí pro
naše dlouhodobě hospitalizované
pacienty,“ ocenil shromážděnou
částku primář Tenora. „Již před
třemi lety proběhla první benefice, letos jsme se při příležitosti
odborného kongresu pořádaného naším oddělením rozhodli
tuto akci zopakovat,“ vysvětlil
pohnutky k uspořádání dražby
právě v tomto termínu Tenora.
Nezbývá než věřit, že tato prospěšná akce, u které nechyběla zábava, opravdu pomůže naplnit cíl
prostějovských pediatrů, kterým je
„udělat našim dětem život lepší“.

jaakýý byl beeneefiční veččerr vee prrosspěěchh dětí....
3x foto: Tomáš Kaláb

Výkop. Benefiční večer otevřel fotbalista To- Pro dobrou věc. Předávání „Anděla pro lepší Zaujala. Rekordmanem mezi vydraženými předmáš Ujfaluši...
svět“ Helenou Vaculíkovou.
měty byla hokejka s podpisem Martina Ručinského.

Olejové království Za Brněnskou nabízí široký výběr zboží

Řidiči, přijďte se vybavit na zimu!
Prostějov/pr - Maloobchod za velkoobchodní ceny! Nevěříte? Tak too se běžte
areálu bývarychle přesvědčit do království olejů a mnoha dalších produkt ů v areálu
lého Agrostavu Za Brněnskou ulicí! V prodejně FT oil získáte jakoukoliv
ukooliv poích
h strojů.
třebnou kapalinu či mazivo do auta, sekaček, zemědělských a dalších
A řidiči pozor, je tu zimní období, a právě v prodejně FT oil najdete pr
pro
ro zimu
vše potřebné!
„Kromě nejrozmanitějších zimních potřeb nabízíme zdravotně nezávadné
adnné
paliiparfemované kapaliny do ostřikovače. Na trhu se objevují bohužel kapaliny do ostřikovače, které obsahují zdraví nebezpečný methanol, a ten při
vdechování může způsobovat velké bolesti hlavy řidičů i celé osádky vozizirá
dla,“ konstatuje Lenka Trnečková, spolumajitelka společnosti FT oil, která
už čtvrtým rokem sídlí Za Brněnskou ulicí, v areálu bývalého Agrostavu.
vu.
ří„Pochopitelně v naší nabídce je i spousta dalšího ´zimního zboží´. Jde napříetiklad o rozmrazovače skel, zámků, nové lékárničky, americká autokosmetika Turtle wax, chladící kapaliny Fridex v modrém a červeném provedení,“
í,“
doplňuje Lenka Trnečková.
Široký sortiment. Společnost FT
oduktů,
Ve stálé nabídce prodejny FT oil je samozřejmě pestrá škála dalších pro
produktů,
bez kterých se řidiči neobejdou po celý rok. „Jedná se o motorové oleje, speciální kapaliny do oil nabízí pestrou škálu ropných prorůzných strojů, mazací tuky, autokosmetiku, brzdové kapaliny, náplně do ostřikovačů, chladící duktů od renomovaných výrobců.
Foto: FT oil
kapaliny a mnohé další produkty a také BIO produkty pro potravinářské provozy, kosmetický
a farmaceutický průmysl. Samozřejmostí je i nabídka autodoplňků,“ potvrzuje spoKONTAKTNÍ INFORMACE
lumajitelka společnosti FT oil.
Společnost FT oil je již 11 let oficiálním distributorem produktů značky Shell
PROVOZOVNA
a také OMV, Slovnaft a Paramo. „Naší specialitou je i možnost stáčení olejů do
Za Brněnskou ulicí 4292
kanystrů, které si s sebou zákazníci přinesou. Ušetří tak za obal, který je mnohdy
areál bývalého Agrostavu
bohužel hodně významnou složkou konečné ceny prodávaných olejů,“ podotkla TrTelefon: 582 373 612
nečková. Jak vzápětí potvrdila, společnost FT oil dováží zboží z Německa, Anglie, Mobil: 777 147 184 - Lenka Trnečková
Rakouska a Itálie. „Nakupujeme buď přímo u výrobců, nebo u jejich oficiálních
Email: oleje-ftoil@email.cz
zahraničních distributorů,“ ujišťuje závěrem.

Zpravodajství
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ze soudní síně...

O odměnách pro Tuhého a náměstky
OP se neměl nikdy nikdo dozvědět...
Brno/mls
/
- O
Oděvní
ě í podnik
i
Prostějov ještě před osmi lety
zaměstnával přes pět tisíc lidí
a jeho roční obrat byl kolem
tři a půl miliardy korun. Nyní
z něj zbývají jen ruiny, víc
jak 1,8 miliardy dluhů a tisíce vyučených šiček i dalších
odborníků skončily na Úřadu
práce. Je za tento stav vůbec
někdo odpovědný? Schválil
si František Tuhý sám sobě
milionové odměny v rozporu se zákonem? Proč se jeho
odměnami nezabývala valná
hromada akcionářů OP? A jak
je možné, že každoroční audity nezjistily žádné pochybení?
Tak zejména na tyto otázky
hledalo odpověď další pokračování procesu s bývalým
generálním ředitelem OP Prostějov, které se konalo uplynulou středu u Krajského soudu
v Brně. A Večerník byl opět
u toho!

Vlastimil Hrubý:
„Na problémy
se zákonem jsem
sám upozornil“
Jako první před senát předstoupil poslední ze tří členů takzvaného „tajného bratrstva“. Ekonom Vladimír Hrubý potvrdil,
že speciální odměny ve výši až
tří set procent celoročního platu se týkaly nejen generálního
ředitele Františka Tuhého, ale
i jeho náměstků konkrétně
Zdeňka Kořínka, Jaroslava Kučery a Milivoje Žáka. Vzhledem k jejich měsíčním platům
přesahujících výhradně sto
padesát tisíc korun měsíčně si

tak každý z nich přišel v rámci ročních odměn na hodně
přes pět milionů! „Byly to velice důvěrné informace. Ve firmě
se pečlivě dbalo na to, aby se
o ničem více lidí nedozvědělo,“
reagoval Hrubý takříkajíc ´bez
obalu´ na přímý dotaz soudce.
Přitom právě zvláštní prémie
pro všechny členy představenstva Oděvního podniku měla
schvalovat valná hromada. Jak
vyplynulo z výpovědi Hrubého,
už v době, kdy si nejužší vedení
tajně mastilo kapsu, objevily se
proti takovému nezákonnému
postupu námitky. „Někdy v období, kdy se odměny vyplácely,
jsem s takovou námitkou přišel
já sám. Dozvěděl jsem se o tom
v jiné souvislosti. Můj nadřízený Zdeněk Kořínek na to tehdy
reagoval tak, že vše probíral
s generálním ředitelem a prý je
vše právně ošetřeno,“ vyjádřil
se Vladimír Hrubý, který jako
jediný z tajného bratrstva neměl
z pohádkových odměn přímý
zisk. „Pouze jsem zapsal, to co
mi nadřízení nadiktovali,“ objasnil svoji roli v celé hře.
Jeho upřímné svědectví by tak
mohlo být pro celý případ zcela zásadní. Ukazuje totiž na
fakt, že Kořínek i Tuhý museli
dobře vědět, že v případě vyplácení milionových odměn
bez schválení valnou hromadou mohou jednat v rozporu
se zákonem. Že by něco takového tušili, však u soudu oba
popřeli s odvoláním na právní
oddělení, které je nikdy na nic
neupozornilo. Otázkou zůstává,
jak by se toto oddělení o vyplacení „tajných“ odměn mělo
dozvědět? Jak totiž vyplynulo
z dalšího dokazování, „přísně
tajné“ dokumenty o vyplacení
pohádkových odměn zůstaly
v archivu, odkud si je údajně
vyžádal až pozdější krizový
manažer Jiří Tuvora...

výši tří set procent ze svého celkového ročního platu, přičemž ttato více
jak pětimilionová částka jim často
„Kolik jsem bral? neunikla. Naopak zcela otevřeně Žák
promluvil o hospodářském stavu
Tak to si vážně
podniku v průběhu roku 2008. „Situace byla velmi kritická, v podniku
nepamatuji...“
panovalo velké napětí,“ osvětlil okolnosti, za jakých v čele představenstva
Zatímco výpověď Vladimíra nahradil Františka Tuhého.
Hrubého působila logicky a uceleně, pak následující svědek podRoman Hanus:
mínku, že před soudem „musí
vypovídat úplnou pravdu a nic
„Odměny Tuhého
nezamlčovat“, zřejmě nenaplnil...
Při srovnání s jinými důkazy totiž
nebyly pro OP
svědectví Milivoje Žáka obsahoaž tolik důležité“
valo celou řadu nesrovnalostí, na
některé otázky pak neodpověděl
vůbec. Proč? To ví jen on sám...
V luxusních vínově červených poPrávě Žák měl ale dle svých slov lobotkách předstoupil před senát
společně s právníkem Hanusem podnikový právník Oděvního podpo odvolání Tuhého z funkce niku a pozdější člen představenstva
„prošetřovat“ vyplácení nezá- Roman Hanus. „Jako právník jsem
konných odměn. „Požádal jsem připravoval valné hromady. Nechápana Hrubého, aby mi dokumenty pu, proč nám někdo nedal pokyn
o vyplacení odměn našel. S touto pro schválení odměn členům předinformací pak pracoval Roman stavenstva. Nejde mi do hlavy, proč
Hanus, který měl všechno prově- by tomu pan Tuhý bránil, obzvláště
řit,“ vypověděl Milivoj Žák. Jak když byl majoritním akcionářem.
ovšem znovu vyplynulo z dalších Návrh na vrácení odměn jsem pak
vypovědí, nic takového zřejmě nikdy nevznesl,“ vyjádřil se ve své
v Oděvním podniku až do příchodu výpovědi Roman Hanus. Tím na
Tuvory dost pravděpodobně vů- jednu stranu potvrdil fakt, že valné
bec neproběhlo! Alespoň to popřel hromady se hlasováním o odmějak Hrubý, tak i samotný Roman nách pro Tuhého a spol. nezabývaly
Hanus. Ostatně lze se tomu di- tak, jak dle zákona měly. Na druhou
vit, pokud právě Žák byl tím, kdo stranu bylo u soudu jednoznačz tajných odměn výrazně profitoval? ně patrné, že se Hanus snaží být
„Takže pan Žák nemluví pravdu,“ k Tuhému až dojemně loajální.
konstatoval přímo během hlav- A to i přesto, že po jeho nuceném
ního líčení jinak zdrženlivý státní odchodu podnik fakticky ovládl
zástupce. V podobném duchu se a měl tedy patřit mezi lidi, které sám
nesla celá Žákova výpověď. „Ko- Tuhý označil za ty „co podnik přilik jsem bral? A jaké byly moje od- vedli ke konkurzu“...
měny? Tak to už si vážně nepamatuji. „Těch problémů v Oděvním podBylo to v řádu statisíců,“ mlžil Žák niku byla celá řada a to například
také na přímé dotazy obhájce. V této v zahraničním obchodě. Je pro mě
souvislosti je možné připomenout, co zvláštní, proč je tu pan Tuhý souzen
z předchozího dokazování vyplynulo. za něco, co vlastně nebylo vůbec důA to fakt, že Žák stejně jako Kořínek ležité. Jeho odměny podle mě byly
či Kučera měli dle směrnice navrže- na takový podnik přiměřené,“ vyjáné a Tuhým schválené odměny až ve dřil svůj názor Roman Hanus, který

Milivoj Žák:

Čtyřletý Monako Stojka stále POHŘEŠOVÁN
Prostějov/mik - Nedávno Večerník informoval veřejnost o vyhlášeném celostátním pátrání po čtyřletém Monaku Stojkovi z Prostějova. Čtyřleté cikáně totiž
jeho matka, která ho ovšem nemá v trvalé péči, vzala na procházku a babičce
ho už nevrátila. Dodnes se neví, kde oba jsou...
„Policisté samozřejmě na případu intenzivně pracují. K dnešnímu dni
ale všechny zjištěné skutečnosti nenasvědčují, že by byl chlapec v nebezpečí nebo v ohrožení života. S ohledem na probíhající pátrání však bližší informace k průběhu pátrání nebudeme zveřejňovat,“ sdělila na přímý dotaz Večerníku Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Už dříve policisté Večerníku sdělili, že určité stopy vedou do Vyškova a Brna, kde byla o spolupráci požádána
tamní policie. Předák olašských Romů v Prostějově Ladislav Lakatoš odmítá hovořit o únosu. „Monako je se
svou mámou a tečka! Nechápu, proč po něm policajti pátrají,“ nechal se slyšet Lakatoš.
O pátrání ale požádala babička čtyřletého chlapce, která ho má podle soudního rozhodnutí v trvalé péči.

„V ohrožení ale

není,“
míní policie

Agresivní hafan napadá psy i lidi
Měl pokousat i muže o berlích!

Snažila jsem se jej za každou cenu
odehnat, ale dlouho se mi to nedařilo.
Majitelka přitom nedělala skoro nic,“
popisovala horké chvilky Jarmila NeProstějov/mls - Dvě milovnice psů. radová, která s poraněným psem okaZatímco jedna z nich prožívala nevý- mžitě zamířila k veterináři. „Operace
slovnou úzkost při operaci svého po- trvala přes hodinu a já ji celou probretrhaného miláčka, druhá byla v klidu. čela. Myslím, že moje úzkosti pochopí
A to i ve chvílích, kdy její pes rval jen ten, kdo měl někdy psa. Fenka měla
fenku německého pinče na kusy. Své prokousnutou pohrudnici a urvaný bočchování změnila až pod hrozbou vy- ní břišní sval. Nebylo vůbec jisté, že to
soké pokuty. Přesto obě vidí událost, přežije, veterinář odvedl skvělou práci,“
ke které došlo na sídlišti Hloučela, dodala milovnice zvířat, kterou nenadálá
stále dosti odlišně. Přitom strach operace přišla na tisíc korun.
z nevyzpytatelného psa, kterého majitelka očividně nezvládá, mají všichni
pejskaři ze širokého okolí. Večerník
Majitelka agresivního psa
na podobnou kauzu upozorňuje již
se ani neomluvila...
poněkolikáté...
Není tomu tak dávno, co jeden z nevychovaných psů doslova terorizoval
majitele dalších čtyřnohých miláčků ze Ona majitelka nevycvičeného desetiměŠárky a přilehlého okolí. Nyní je tu další síčního hafana bydlí nedaleko místa inciobdobná aféra. „Vše se událo ve středu dentu. „Svoji fenku jsem měla na vodítku
pátého listopadu krátce po třetí hodině tak jako vždy, ale ona se mi vysmekla. Co
odpoledne na sídlišti Antonína Slavíč- se týče těch dvou zbylých psů, tak ti přišli
ka. Šli jsme s mojí fenkou Barunkou, zpět hned na první zavolání, můj až na
kterou jsem měla na vodítku a potkala třetí. Nevěřím tomu, že by ten napadený
paní, která mi říkala, že před chvílí její psík byl nějak výrazně zraněný,“ snažila
sedmiletou vnučku napadl velký pes. se celou záležitost zlehčit paní KunerJeho majitelka to prý nijak neřešila, ale tová, která se druhé straně dosud neojí se agresivního psa podařilo zahnat, mluvila. Podobně mluvila i v souvislosti
takže vše dobře skončilo,“ začala své s napadeným dítětem, které jelo na kolovyprávění Jarmila Neradová, která běžce. „To víte, že tady jezdí děcka různě
v onen okamžik ani netušila, co vše na skateboardech a tak, nemůžete se divit,
zažije... „Za chvíli proti nám vyběhli že se pak pes lekne a nějak zareaguje,“
hned tři psi, kteří se vrhli na toho mého. omlouvala chování svého svěřence maJejich tři majitelky stály v klidu opodál jitelka psa.
a pokuřovaly, přitom celé to trvalo dost Jak se ovšem ukázalo, v mnoha smědlouho. Dva ze psů se nakonec podaři- rech nemluvila pravdu. „Celý inlo odehnat, ten třetí moji fenku povalil cident, kdy hafan nejprve napadl
na břicho a začal ji škubat na cucky. holčičku a později trhal toho malé-

ho pejska, jsem viděla na vlastní oči
a bylo to něco hrozného. A co jsem
slyšela, tak už prý měl údajně napadnout i staršího muže o berlích,“
kontrovala
Dagmar
Sekaninová,
jedna z očitých svědkyň incidentu.
A i další lidé Večerníku potvrdili, že se
určitě nejednalo o první případ. „Viděla jsem, jak stejný pes napadl jiného
a ošklivě ho pokousal. Stalo se to asi před
dvěma týdny,“ potvrdila paní Zápařková
ze sídliště Hloučela. Všichni oslovení
pejskaři se pak shodli, že pes paní Kunertové vždy volně pobíhal po sídlišti, na
vodítku ho téměř nikdy neviděli. „Až teď
nedávno jsem viděla, že ho měla majitelka měla přece jen přivázaného. Bojím se
ale, že jí otrne a vše se bude brzy opakovat,“ dodala Dagmar Sekaninová.

Poučí se „nepoučitelná“
pejskařka?
Svoji roli ve změněném chování majitelky nebezpečného psa může hrát
i to, že paní Neradová se rozhodla celou věc nahlásit na policii. „Policisté
po provedení nezbytných úkonů tento
incident odeslali k projednání jako přestupek proti občanskému soužití. Ve
správním řízení může v tomto případě
být udělena pokuta až dvacet tisíc korun,“ uvedla Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje.

A víc nic? To se čeká, až se stane tragédie z níž nebude cesty
zpět? Večerník bude tuto problematiku i nadále sledovat.

INZERCE

BYLI JSME
U TOHO!

je zároveň synem člena představenstva největšího věřitele zkrachovalého podniku.
Přitom právě Česká spořitelna
na úvěrech pro Oděvní podnik
nejdříve skvěle vydělávala, později
v nich utopila řádově stovky miliony
korun. Bezprostředně po vyhlášení
konkurzu po firmě požadovala částku 1,3 miliardy korun, své nároky
později výrazně snížila. Přesto rozprodejem získala „pouze“ něco přes
čtyři stovky milionů korun, což její
pohledávky ani zdaleka nepokrylo.
Navíc právě České spořitelně by
zřejmě připadla případná náhrada způsobené škody, kterou svým
hospodařením František Tuhý
(a případně další členové managementu) podniku měl(i) způsobit.
Otázkou zůstává, zda o to banka
vzhledem k úzkým osobním vazbám ve skutečnosti vůbec stojí...

Opilý ladil rádio,

naboural a převrátil se...
Fatální chyba řidiče škodovky!
Prostějov/mik - Opilý, a ještě se místo řízení auta věnoval úplně něčemu jinému! Ladění rádia se nevyplatilo mladému řidiči
„škodovky“, který předminulou neděli v noci naboural v Domamyslicích do zaparkovaného auta a pak se sám se svým vozem
převrátil na střechu.
„V neděli šestnáctého listopadu krátce před třiadvacátou hodinou došlo na ulici Domamyslická v Prostějově k dopravní nehodě vozidla
Škoda Felicia. Z prvotního šetření vyplývá, že dvacetiletý řidič, jak
sám uvedl, měl při jízdě ladit rádio. Přejel do protisměru, kde narazil
do levé přední části odstaveného vozidla Renault. Po nárazu se vozidlo Škoda Felicia převrátilo na střechu,“ popsala kuriózní havárii
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Mladého šoféra čeká pořádný malér, zvláště poté, co mu policisté
dali ještě „dýchnout“.
„U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní.
Policisté mu naměřili 0,44 promile alkoholu v dechu. Na místě mu
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Po nehodě byl řidič
převezen do nemocnice na ošetření, po něm byl z nemocnice propuštěn. Podle prvotní lékařské zprávy utrpěl lehké zranění,“ dodala
Urbánková.
Hmotná škoda na obou havarovaných vozidlech byla vyčíslena na
45 000 korun.

Proč auditoři
nic nenašli?
V odpolední části hlavního líčení
byli ve středu 19. listopadu vyslechnuti odborníci, kteří v Oděvním podniku Prostějov každoročně
vykonávali hloubkový audit. Jinak
utajené vyplácení odměn vrcholnému managementu bylo zahrnuto
v účetní uzávěrce, sami auditoři
přesto v OP nikdy žádný problém
neobjevili! Před senátem se tedy
zkoumalo zejména to, co vše vlastně
ověřovali...
Z jejich vyjádření vyplynulo, že
mzdové náklady pro členy vedení podniku byly v celkovém
součtu firmy, jejíž obrat ještě
v roce 2006 činil 3,5 miliardy korun,
prakticky zanedbatelné.
Ani tentokrát soud závěrečný
rozsudek nevynesl. Jednání bylo
odročeno na úterý 2. prosince, kdy
budou vyslechnuti člen představenstva Josef Burda, šéfka odborů
Helena Vyroubalová a také vedoucí právního oddělení OP Prostějov.

Zůstal na střeše. Kotrmelce s autem válel mladý řidič „škodovky“
v Domamyslicích poté, co naboural do zaparkovaného vozidla.
2x foto: Policie ČR

Děti a společnost

14

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. listopadu 2014

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

A GRATULUJEME!!!

Amálie Havelková
15. 11. 2014 51 cm 3,35 kg
Protivanov

Hynek Ťuik
16. 11. 2014 54 cm 4,10 kg
Prostějov

Martin Oplocký
17. 11. 2014 52 cm 4,7 kg
Dobromilice

Kryštof Podmanický
19. 11. 2014 48 cm 3,00 kg
Vícov

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!

Přijďte na sobotní bazárek. MÁ TO SMYSL!

Prostějov/red - Máte doma
špunta a spoustu věcí, ze
kterých vyrostl? Nebo naopak potřebujete svému dítku koupit nějaké hezké, ale
ne příliš drahé věci? Pak je
tu právě pro vás bazárek
dětského a kojeneckého oblečení, hraček i obuvi. Chvályhodná akce se uskuteční již
tuto sobotu 29. listopadu ve
Společenském domě v Prostějově.
Akce se koná v době od 9.00
do 13.00 hodin, vstup pro prodávající i kupující je zdarma.
„Děti se mohou těšit na kreativní dílničku, hravou angličtinu a skákací chobotničku,“
přidávají nabídku organizátoři.
Chcete-li prodávat, přihlaste
se na info@rclodicka.cz nebo
telefonním čísle 602 313 741.
Neprodané věci můžete věnovat Fondu ohrožených dětí
nebo Azylovému centru. Bazar
pořádá RC Lodička a Modrý
koník, a to pod záštitou Aleny
Raškové, první náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov i předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milady
Sokolové.

Z nemocnice ...

DEN S NADACÍ AGEL: Kateřina Brožová
věnovala kožichy či porcelánový set
Prostějov/tok - V prostějovské nemocnici proběhl
ve středu 19. listopadu už
druhý Den s Nadací Agel.
Pacienti i návštěvníci se tak
mohli ve vstupní hale zastavit
u stolků s nejrůznějším dárkovým zbožím a svým případným nákupem pro své
blízké ještě pomoci druhým...
Výtěžek z prodeje, který byl
vzhledem k blížícímu se vánočnímu období doprovázen
i koledami, totiž poputuje na
dobročinné účely.
„Nejen zaměstnanci skupiny Agel nám darovali různé
věci, které zde nabízíme,
a výtěžek z jejich prodeje

bude použitý ve prospěch neustále přicházejících žádostí.
Příjemci mohou být jak fyzické tak i právnické osoby,
prostě ti, kteří to nejvíc potřebují,“ vysvětlila Večerníku základní ideu této předvánoční akce Denisa Rísová,
výkonná ředitelka NADACE
AGEL.
Jak měl Večerník možnost
posoudit, každý si mohl
z pestré palety vybrat nějakou tu drobnost pro sebe či
své blízké. V nabídce byl
vskutku široký sortiment od
dětských hraček, oblečení,
svíček, drogistického zboží
či knih. Příchozí si mohli například zakoupit také podepsané dresy a míčky tenistů
Radka Štěpánka, Tomáše
Berdycha či Petry Kvitové.
Nové kožichy či sadu porcelánu věnovala k prodeji

Na SOŠPO besedovali trenér
a hráči olomoucké Sigmy

Prostějov - V minulosti byli studenti SOŠ podnikání a obchodu zvyklí besedovat převážně
s tenisty. Předminulou středu
12. listopadu však přišla změna. Na půdu školy totiž zavítal
trenér druholigového „A“-týmu fotbalové Sigmy Olomouc
Leoš Kalvoda spolu s obráncem Janem Rajnochem a útočníkem Václavem Vašíčkem!
Besedy se zúčastnily asi tři desítky studentů převážně ze vzdělávacího programu Sportovní
management. Spousta z nich se
fotbalu věnuje závodně a setkání s profesionálními hráči jim
tak mohlo dát cenné zkušenosti
do budoucna. „Myslím si, že
beseda byla perfektní. Pro zdejší
studenty sportovního managementu to bylo určitě obohacení
a akce měla přínos,“ prohlásil
kouč Sigmy Leoš Kalvoda. Od

něj se také zájemci dozvěděli, že
dříve během své aktivní hráčské
kariéry kopával i penalty. Jednou
si jej však brankář doslova vychutnal... „Bylo to v pohárovém
utkání s Frýdkem-Místkem, tehdy nás vedl trenér Karel Brückner. Zápas měly rozhodnout až
pokutové kopy a já jsem se ujal
exekuce jednoho z nich. Zvolil
jsem Panenkův dloubáček, jenže gólman si na to počkal a míč
chytil. Naštěstí jsme i tak tehdy
zvítězili,“ líčil Kalvoda nepokrytě studentům.
Sigma aktuálně působí ve druhé
nejvyšší české soutěži (Fotbalové
národní lize), což je způsobeno
nevydařenou loňskou sezonou
v první lize a následným sestupem. Nyní je ale na cestě zpět, neboť po sérii vítězství vede tabulku. I proto Leoš Kalvoda v zimní
přestávce posily do svého týmu

příliš neočekává. „Kdo vám
přijde do druhé ligy?“, pronesl
řečnickou otázku. „Já,“ ozval se
s humorem stoper Jan Rajnoch,
který ještě letos v létě oblékal
dres prvoligového Liberce. Tam
s ním však v srpnu přestali počítat, a tak zkušený obránce s reprezentačními zkušenostmi kývnul
na nabídku z Olomouce.
Václav Vašíček pro změnu zavzpomínal na svou nejkurióznější trefu. „Asi to bylo v loňské
sezoně proti Jablonci, tehdy jsem
dal hattrick a prosadil jsem se nohou, hlavou i prsama,“ uvedl.
Na závěr besedy si studenti vyzkoušeli o olomouckém klubu
také kvíz, nechyběly ani společné
fotky, které jen dokreslily sportovně-zábavnou atmosféru.
Petr Komárek
autor je studentem
SOŠPO Prostějov

Vzácná návštěva. Do prostějovské školy zavítala trojice členů „Modré laviny“ - hlavní trenér Leoš Kalvoda
(na snímku zcela vpravo), Jan Rajnoch a Václav Vašíček.
Foto: archív SOŠPO

Přítel člověka. Canisterapie je jednou z forem pomoci nadace
starším pacientům v Českém Těšíně.
Foto: Tomáš Kaláb

BYLI JSME
U TOHO!

Rozmanistost. „Vybrat si může každý,“ říká nad širokým sortimentem na stolcích ředitelka nadace Denisa Rísová (vpravo).
Foto: Tomáš Kaláb
herečka Kateřina Brožová,
která je členkou dozorčí rady
nadace.
„Letos poprvé na prostějovskou akci navazuje o týden
později stejný program v nemocnici v Šumperku. Využijí
se tak zbylé věci odtud plus
další, rovněž věnované zaměstnanci naší skupiny,“ podotkla Rísová.
Zároveň byla v průběhu dne
prezentována nadace jako
taková, aby se veřejnost seznámila s její činností, možnostmi, v čem pomáhá ona,
ale také jak pomoci v její práci
pro druhé. „Ohlasy i na druhý
ročník byly příznivé, lidem se
možnost nakoupit před vánocemi dárky a zároveň pomoci
dobré věci zamlouvala. Vzhle-

dem k příznivým cenám, které
nabízíme, nebyl výtěžek prvního ročníku nijak závratný,
zhruba třicet tisíc korun. Letos
to bude podobné, přitom jsme
už podpořili rekordní množství žádostí, rozdělili jsme dva
milióny korun. Ale i tato malá
suma může pomoci,“ dokumentovala paní ředitelka známý fakt, že i malý dar může
udělat mnoho dobrého.
A co když se vše nevyprodá?
„Zbylé věci jsou rozdávány
před Vánocemi například do
azylových domů, takže skutečně potěší ty nejpotřebnější,“ ujistila závěrem Rísová.
NADACE AGEL sídlí v Prostějově a potřebným lidem
i právnickým osobám pomáhá
již od roku 2011.

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

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.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“, Prostějov, Kostelecká č. 17 pořádá KURZY
BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ.
Kurzy proběhnou 5. 12. 2014
od 15:00 do 19:00 hod. v kuchyňce ZŠ Melantrichova
v Prostějově. Kurzy jsou zdarma. Informace na tel. 777 140
734 p. Ludmila Bednářová.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
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
SEMTAMNÍK
tablety, či ušní tvarovky různých úterý 25. listopadu od 14:00 do
velikostí). Na vaši návštěvu se 16:00 hodin - 2. díl z cyklu
srdečně těšíme.
Besedy o zdraví PhDr. Hany
Blahové s názvem Aromaterapie.
V prostorách Galerie Mánes
club, Kostelecká 18, Prostějov TJ SOKOL Otaslavice pose koná výstava Olgy Měsícové řádá 7. prosince 2014 14.
„tóny barev“, která potrvá do úterý ročník Mikulášského běhu.
9. prosince 2014. Provozní doba: Start od 14.00 hodin s prezenpondělí až pátek: 9-12 a 13-16 tací o hodinu dříve v sokolovhodin. Mimo tyto hodiny po do- ně. Více informací na tel. č.
mluvě na tel.: 777 160 402
739 423 853
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Ekocentrum IRIS, Prostějov
pondělí 24. listopadu od 16:00
do 18:00 hodin – Keramika –
tvořivá dílna
Nemocnice Prostějov zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří na oddělení léčebny
dlouhodobě nemocných, který
se uskuteční dne 27. listopadu od
9:00 do 12:00 hodin na oddělení
léčebny dlouhodobě nemocných.
Přijďte se podívat na praktickou
ukázku rehabilitačního ošetřování v péči o imobilního pacienta a
prezentace projektů dobrovolnictví a canisterapie.
Čajovna V Rákosí na Újezdě 3
opět otevřena! Velký výběr čajů
i nečajů, alko i nealko nápoje, točené pivo. Pravidelné kytarové
pátky. Otevřeno denně od 17:00
do 22:00 hodin.

Domovní
správa, s.r.o,
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ PRO
ŠKOLY, ŠKOLKY
A VEŘEJNOST
ÚTERÝ 25.11. 9.00 - 10.00

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST
STŘEDA 26.11. 18.30 -19.30
PÁTEK 28.11. 18.00 - 19.00

TIP Večerníku

MUSÍME SI POMÁHAT

KDY: NEDĚLE 30. LISTOPADU 2014, 19.00 HODIN
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ
Opravdová divadelní lahůdka
čeká abonenty i nepravidelné
divadelní fajnšmekry poslední listopadovou neděli. Titul
„Musíme si pomáhat“ s podtitulem „Malí, ale Češi!“ asi
většina zná jako film režiséra
Jana Hřebejka a scénáristy
Petra Jarchovského s Bolkem
Polívkou v titulní roli. Slavné
osobnosti přijedou i přímo
na prkna Městského divadla
v Prostějově.
Samotný snímek na plátně byl
oceněn pěti Českými lvy a rovněž byl nominován na Oskara
v kategorii nejlepší cizojazyčný film roku 2000. Divadelní
verzi této látky realizovalo stejné autorské duo se souborem
pražského Divadla Na Jezerce.
V hlavních rolích se na prknech
prostějovského divadla představí Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka a samozřejmě Jiří
Macháček. Ten o charakteru
protagonisty Josefa Čížka řekl:
„Je zároveň zbabělý i statečný.
A také zoufale tragický i komický jako dějiny našeho národa.“
Podle kritiky právě Macháček s Vladykou místy překonávají své kolegy na filmovém
plátně Polívku a Duška.

nemovitostem. Žádáme proto tímto zde bydlící občany o
vstřícnost při řešení problémů
s přístupem k jejich domům.
Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do
konce prosince 2014 podle klimatických podmínek,“ uvedl
Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. „V rámci
stavebních prací dojde ke kompletní rekonstrukci parkoviště,
zvýší se jeho kapacita na třia-

Na plynu se výrazně šetří
Prostějov/red - Radní schválili rozpočtové opatření, kterým se z kapitoly odboru
správy a zabezpečení města
převádí do fondu rezerv
a rozvoje 700 000 korun.
Jedná se o úsporu na položce
úhrady plynu.
Snížení výdajů je navrhováno
v souvislosti s nižším čerpáním
oproti rozpočtu. „Úspory na položce plynu bylo dosaženo realizovaným výběrovým řízením
na dodavatele plynu. Současně
vliv na nižší čerpání mají i klimatické podmínky, zima na přelomu roku 2013 a 2014 byla ve
srovnání s předchozím rokem

mírnější,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Město má osm odběrných
míst na plyn - radnice, Školní 4, Havlíčkova, Vápenice,
hasičská zbrojnice Vrahovice, hasičská zbrojnice Žešov,
Křížkovského a kino Metro.
„Pokud mám úsporu prezentovat na číslech, pak za rok
2013 jsme za období od ledna
do října uhradili na zálohách a
vyúčtování 2,15 milionu korun.
V roce 2014 to za stejné období
bylo 1,6 milionu, což je rozdíl
550 tisíc korun,“ uvedl příklad
Jiří Pospíšil.

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...
Vladimír Nadymáček 1929
Prostějov
Martin Kučera 1962
Dobromilice
Jan Michalec 1970 Otaslavice
Jiřina Sklenářová 1924
Prostějov
P. Blasius Müller 1929Vranovice
Sylva Hlaviznová 1925 Čelčice
Květoslava Menšíková 1933
Čechovice
Michal Šuťjak 1930 Prostějov
Karel Zatloukal 1932 Mostkovice

Jaroslav Navrátil 1924
Brodek u Prostějova
Marie Bělejová 1946
Kostelec na Hané
Vladimír Doubrava 1945
Prostějov
Libuše Komínková 1928
Malé Hradisko
Marie Kulíšková 1940 Prostějov
Marie Trnečková 1930
Protivanov
Ladislav Kovářík 1952
Ondratice

Rozloučíme se...
Pondělí 24. listopadu 2014
Jiřina Bosáková 1945 Prostějov 12.00 kostel C+M Prostějov
Středa 26. listopadu 2014
Věra Zbořílková 1932 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Anna Bezděková 1951 Rozstání 12.30 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 27. listopadu 2014
Marie Musilová 1926 Ptení 14.00 kostel Ptení
Pátek 28. listopadu 2014
Ing. Artur Urban 1924 Tvorovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jan Václavík 1944 Želeč 13.15 Obřadní síň Prostějov
Olga Indráková 1921 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

padesát míst. Zároveň dojde
také k rozšíření příjezdové komunikace,“ přiblížila náměstkyně prostějovského primátora
Alena Rašková s tím, že ze
strany města jde o investici ve
výši 1,63 milionu korun.
Pokud budou obyvatelé zmíněného vnitrobloku v Kostelecké ulici potřebovat bližší
informace, mohou mezi osmou až devátou hodinou ráno
kontaktovat Petra Brücknera,
telefon 582 329 361.

APOLLO 13

17:30 My2
české roman. drama
20:00 Get On Up
– Příběh Jamese Browna
americké drama

20:00 Hells Fest III.
heavy metal
Fatality, Draco Hypnalis, Halalí

úterý 25. listopadu

sobota 29. listopadu

17:30 My2
20:00 Frank
komedie Velká Británie

středa 26. listopadu

17:30 My2
20:00 Get On Up
- Příběh Jamese Browna

čtvrtek 27. listopadu
17:30 Šéfové na zabití
komedie USA
20:00 Šéfové na zabití

pátek 28. listopadu

Foto: Internet
Tak trochu „čecháčkovský“
příběh o tom, jak si umíme pomáhat, zpracoval Jarchovský
speciálně pro Jezerku. Pro diváky chystající se na představení
pouze odtajněme, že děj této tragické komedie se v mnohém liší
od své filmové podoby.
Asi málokoho tak překvapí, že
už v polovině uplynulého týdne
hlásil divadelní web beznadějně vyprodáno. Na představení
se tudíž lze dostat jen s pořádnou porcí štěstí díky případným odevzdaným rezervacím.
A nebo si koupit příští číslo Večerníku, kde najdete reportáž
přímo z místa dění!

Mezi panelovými domy v Kostelecké ulici
se začalo opravovat parkoviště. DO KDY?
Prostějov/red - Magistrát
Statutárního města Prostějova oznamujeme obyvatelům
vnitrobloku domů číslo 11
až 15 v Kostelecké ulici, že v
úterý 18. listopadu 2014 zahájil práce na rekonstrukci
parkoviště v tomto prostoru.
Stavební úpravy budou obsahovat práce na odstavném
parkovišti. „Lze očekávat, že v
průběhu prací bude muset být
uzavřen vjezd na parkoviště a
tím bude omezen i přístup k

KINO METRO 70

pondělí 24. listopadu

Vše jinak. Parkoviště ve vnitrobloku v Kostelecké ulici bude lépe uspořádáno a přibude rovněž parkovacích míst. Foto: Magistrát města Prostějova

15:30 Tučňáci z Madagaskaru
animovaný snímek USA
17:30 Šéfové na zabití
20:00 Ouija
akční/dobr./USA

sobota 29. listopadu

KINOKLUB DUHA

Prostějovská zima 2014
8:30 O Mašince
pásmo pohádek, vstup volný
10:00 Dešťová víla
česká pohádka, vstup volný

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
čtvrtek 27. listopadu

18:00 Věra Martinová
& orchestrVáclava Hybše

pátek 28. listopadu

18:00 SNOW FILM FEST

neděle 30. listopadu

19:00 Musíme si pomáhat
Divadlo Na Jezerce Praha

sobota 29. listopadu

15:30 Tučňáci z Madagaskaru
17:30 Šéfové na zabití
20:00 Ouija

neděle 30. listopadu

10:00 Adventní filmové dívánky
15:30 Tučňáci z Madagaskaru
17:30 Tučňáci z Madagaskaru
20:00 Šéfové na zabití

SVÉ TIPY

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 24
24. DO 30
30. 11
11. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Na Slunci jsou pozorovatelné skvrny, protuberance, filamenty a další útvary ve fotosféře i chromosféře.
Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 18:30 hodin a ve středu od 17:30 hodin. Měsíc
na večerní obloze dorůstá. Z naší hvězdárny bude jeho povrch
s krátery nejlépe pozorovatelný ve čtvrtek a v pátek. V první
polovině týdne nám večerní obloha nabídne především pozorování objektů vzdáleného vesmíru (dvojhvězdy, hvězdokupy,
galaxie). 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.

Peníze ze sběru si rozdělí pět „mateřinek“ Oznámení o vypnutí elektrické energie

Prostějov/red - Rada města
odsouhlasila finanční dar ve
výši padesát tisíc korun od společnosti Revenge Praha, který
bude proporčně rozdělen mezi
pět mateřských škol v Prostějově. Příspěvek na podporu
neziskových projektů v oblasti
školství je poskytován ve spolupráci s Nadací SOVA.
Společnost Revenge na základě
smlouvy o výpůjčce bezplatně
využívá části osmadvaceti pozemků města za účelem umístění kontejnerů na sběr použitých
oděvů a textilu. „Tímto odděleným sběrem textilu dochází
ke snížení celkového množství
komunálního odpadu svezeného
od občanů o zhruba osmdesát
tun ročně, což představuje úspo-

ru nákladů na svoz a likvidaci
odpadu přibližně dvě stě patnáct
tisíc korun za rok,“ připomněl
Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Část výtěžku ze systému využití
oděvů, které občané měst a obcí
odkládají do kontejnerů, jsou
poskytovány Nadaci SOVA na
transparentní účet. Nadace je
následně v souladu se svým statutem přerozděluje na vybrané
neziskové projekty. Od Nadace
SOVA budou na návrh Odboru
školství, kultury a sportu magistrátu finanční příspěvky na školní
a mimoškolní činnost po deseti
tisících korunách čerpat prostějovské mateřské školy v ulicích
Rumunská, Šárka, Partyzánská,
Smetanova a Moravská.

Dar. Společnost, která rozmístila
osmadvacet kontejnerů na sběr
použitého oblečení, darovala padesát tisíc korun hned pěti mateřským školám v Prostějově.
Foto: Magistrát města Prostějova

DUO pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů.
V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci
skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další dva
čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého
miláčka, který se vám zatoulal, volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu:
michal.pojezny@prostejov.eu.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Seč
Dne: 8. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
RD č. 122, 123, 124
Obce: Biskupice,
Klopotovice, Hrubčice.
Dne: 8. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Klopotovice, Biskupice včetně podnikatelských
subjektů, odběratelská trafostanice Biskupice 3. u ZD (č.
300165), odběratelská trafostanice BPE Hrubčice (702856)
Obec: Prostějov
Dne: 8. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Krasická od č. 21 po č.41,
celá ul. J. Kučery, Javoříčská,
V. Škracha, J Kaštila od č.33
po č.17
Obec: Prostějov
Dne: 9. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Rumunská 25 - 29, ul. St. Manharda č.33
Obec: Dobromilice
Dne: 9. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dobromilice ve směru od Doloplaz oboustranně hl.
ulice po odběrné místo „Lasavovna“ a nákupní středisko,
dále včetně tří levostranných
ulic, pravostranná ulice po č.
136, 135, 193 a 279, odběratelská trafostanice Dobromilice
ZD (č. 300690)
Obec: Prostějov
Dne: 10. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Krasická oboustranně od mlýna po č.19 včetně prodejních
buněk, č. 6a, Drozdovice 87,
Sběrný dvůr, Anenská 5013,
5010, 5018, 5079, ul. V. Škra-

cha, Dr. Uhra, Javoříčská, celé
oboustranně, ul. J. Kaštila jednostranně od ul. V polích po
ul. Kučerovu pravá strana, ul.
V polích č.1,
Obec: Držovice
Dne: 10. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Držovice včetně
podnikatelských subjektů s ulicemi: SNP jednostranně od č
30/18,mimo fa. Vrána a obecní
dům po č.415/58, Z. Fibicha od
č.30 po konec ul. sm. Vrahovice, ul. Za Branou - celá, Držovský háj - celý, mýtná brána
dálnice, ul. U hřbitova celá vč.
fa.E. Proxima, Lakovna, odběratelská trafostanice Držovice
cihelna (č. 300606), odběratelská trafostanice Držovice Nekr
(č. 300608)
Obce: Budětsko, Slavíkov,
Štarnov, Nová Dědina,
Přemyslovice
Dne: 11. 12. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Budětsko od č.29,
2 a 64 směr Slavíkov, včetně
Žlebu, Štarnova, Slavíkova,
Nové Dědiny, spodní konec
Přemyslovic včetně chat po č.
30 a 361 včetně, odběratelská
trafostanice Budětsko 5. ZD (č.
300491) Obec: Prostějov
Dne: 12. 12. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Drozdovice jednostranně od č.
48 po č. 64 včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 12. 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) .
E.ON Česká republika, s.r.o.
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„KOHO MILUJI PO VŠECH STRÁNKÁCH, TAK TO JE KAREL GOTT!“
Irena Kousalová hlásí návrat na rodnou půdu, na pódiu divadla se sejde s V. Hybšem i V. Martinovou

Prostějov - Všem milovníkům hudby může nadcházející adventní
chvíle zpříjemnit i Vánoční koncert Václava Hybše, jehož hlavním
hostem bude zpěvačka a kytaristka country hudby Věra Martinová.
Jejich společné vystoupení doplní ještě kvarteto mladých a talentovaných hudebníků, kteří každoročně dostávají ojedinělou příležitost
prožít s orchestrem Václava Hybše právě toto turné s jedinečnou atmosférou. A letos bude jedním z pěvců i prostějovská rodačka Irena
Kousalová, která už předvedla své pěvecké umění mimo jiné ve
známých českých muzikálech Miss Saigon a Bídníci. Vánoční koncert Václava Hybše se uskuteční již tento čtvrtek 27. listopadu na
půdě Městského divadla v Prostějově a díky hvězdnému pěveckému obsazení je již beznadějně vyprodán. Večerník má pro ovšem
své věrné čtenáře alespoň malou ochutnávku v podobě obsáhlého
rozhovoru se zmíněnou Prostějovankou Irenou Kousalovou. V exkluzivním rozhovoru nám prozradila, jak vzpomíná na své pěvecké
začátky, či koho považuje za svůj největší vzor...
Petra Hežová
V kolika letech jste se zpěvem začala
a co vás vlastně zlákalo k této kariéře?
„Rodiče mě vedli k hudbě již od útlého mládí.
V šesti letech jsem začala navštěvovat místní ´zušku, kde jsem byla téměř
jako doma. (úsměv)

Chodila jsem na hodiny zpěvu, klavíru, do
dramatické výchovy i na tanec. V pubertálním věku jsem byla asi jako každá jiná dívka,
která sní o kariéře herečky, modelky a dalších
lákavých profesích. Já se zhlédla v představě být samozřejmě tou
nej
jl
nejlepší
a nejslavnější
zp
zpěvačkou nejlépe
rovnou na celém
světě! (smích)
V průběhu let
však člověk brzy
vystřízliví, snese
se z pomyslných
oblak a zjistí, že
v životě je všechjin
no jinak...“
Máte nějaký pěvecký vzor?
„Jeden konkrétní
nemám, naopak

všeobecně uznávám zpěvačky s ‚velkými
hlasy‘. Mezi ně patří například zahraniční
pěvecké stars Whitney Houston, Mariah
Carey, Celine Dion, Barbara Streisand, ale
také si velmi vážím třeba české zpěvačky
Marie Rottrové. Koho ovšem miluji po
všech stránkách, jestli se to tak dá nazvat,
tak to je Karel Gott. Jeho pěvecký um, profesionalitu a v neposlední řadě píli skutečně
obdiv
obdivuji.“
Co považujete za svůj dosavadní
největší úspěch ve vaší pěvecké kariéře?
„Těžko říci.. Spíš se má pěvecká dráha
skládá z jednotlivých menších úspěchů.
(úsměv) Když jsem odešla z Prostějova
do Prahy za studiem na vysoké škole, byla
jsem přijata do sboru Hlahol, kde jsem
se později stala i sólistkou. To mi dodalo
trošku sebevědomí a přihlásila jsem se do
celorepublikové soutěže mladých talentů
Bohemia Talent Jihlava (bývalá Mladá píseň Jihlava - pozn.red.), kterou jsem v roce
2001 vyhrála. Tento úspěch bych zřejmě
mohla považovat za určitý svůj mezník
v mojí pěvecké činnosti. Od této doby jsem
měla svého manažera a začaly přicházet
nabídky na různá vystoupení, ať už pro mě
samotnou nebo s Michalem Hudčekem
v koncertní verzi muzikálu Pomáda či v triu
Amici Italiani, kde jsme měli v repertoáru
největší italské hity. V tuto chvíli se mi také
nabídl Vašo Patejdl, abychom spolu nazpívali duet Ztracený ráj, který původně nazpívala Heidi Janků. A tak se i stalo. Zároveň
jsem přijala angažmá v muzikálech Miss
Saigon a Bídníci. I to byl velký průlom.“
Saigo
Víme, že jste již vydala také své vlastní album? Jak byste jej charakterizovala a co na něm můžeme slyšet?
„Ano, v roce 2007 mi vydavatelství Popron vydalo mé sólové album pod názvem
´Trochu jiná´, pojmenované podle jedné
z písní na ´cédečku´. Celé album je vytvo-

„´Zuška´ mi poskytla do života víc
než dost a stále z těchto získaných
dovedností čerpám. Mám jen hezké
vzpomínky. Vřelé vztahy s vyučujícími
nám vydržely i po skončení studia“
Foto: archív I. Kousalové

IRENA KOUSALOVÁ o svých začátcích,
které se rodily při studiu v prostějovské ZUŠ

řeno v popovém stylu. Lze tu nalézt například píseň Hollywoodové sny, kterou pro
mě složil Michal David a otextoval Pavel
Vrba nebo například duet se zpěvákem ze
Superstar Petrem Poláčkem či upravenou
píseň Řeka lásky z repertoáru Marie Rottrové. Takovým bonusem na závěr je směs
známých
znám italských písní.“
S kým byste si v budoucnu ráda
zazpívala?
„Kdybych mohla na tuto otázku odpovědět
zcela neskromně a poněkud idealisticky,
pak bych samozřejmě jednoznačně řekla,
že s Karlem Gottem. Ono se mi to tak nějak
vzdáleně jednou povedlo, když jsem mu na
jednom z koncertů dělala sboristku při jedné z jeho písní. Takže se moje přání, i když
jen částečně, splnilo. Byl to pro mě velký
zážitek.
zážite (úsměv)“
Nepochybuji, že zpěv je vaším velkým koníčkem. Máte čas i na jiné
záliby?
„Jsem poněkud činorodý člověk, který dokáže stěží jen tak lenošit, i když sem tam
na to také někdy dojde. Mezi moje největší
záliby patří cestování, a to v poslední době
zejména po České republice. Člověk by
nevěřil, kolik krásných míst v naší zemi
máme. Poněvadž momentálně bydlím
v Praze, vyrážím na výlety zejména do jejího okolí. Cestování a vůbec cestovní ruch
se stal nyní i mou profesí, poněvadž působím i jako průvodkyně po Praze pro turisty.
S tím souvisí i můj další koníček, kterým
jsou samotné cizí jazyky. Vyučuji jako
lektorka pro dospělé angličtinu, němčinu
i italštinu a v současné době se sama snažím seznámit trošku s ruštinou. Stále více
ale sama na sobě pozoruji, že čím je člověk
starší tím víc to učení bolí...(smích)“
starší,
Jak jste si ‚sedla‘ se svými pěveckými kolegy v rámci vašeho aktuálního pěveckého vystoupení?
„Po pravdě řečeno, ze začátku jsem měla
z toho poněkud strach, jak si budeme rozumět, poněvadž je mezi námi docela velký
věkový rozdíl. Myslím si ale, že v tom nyní
necítím žádný problém a mé obavy byly
zbytečné. S Věrou Martinovou se teprve
postupně poznávám, protože většinou spolu sdílíme jednu šatnu a zatím se jeví jako
moc sympatická paní. A kdybych měla
zmínit i hudebníky v kapele, mohu jen
dodat, že vánoční turné s nimi letos jedu
již popáté a za tu dobu je mohu vnímat již
téměř
témě jako svoji rodinu. (úsměv)“
Když jste zmínila rodinu, vraťme
se do rodného města. Jak vzpomínáte na svá školní léta v Prostějově, která
jste strávila převážně na zdejší ZUŠ?
„Mám jen velmi hezké vzpomínky. Myslím si, že mi ´zuška´ poskytla do života víc
než dost a stále z těchto nabitých dovedností čerpám. Zejména mi pomohly při studiu
hudební výchovy na pedagogické fakultě.

Co se týče techniky klasického zpěvu, ta se
mi hodila například v opeře Don Pasquale,
ve které jsem krátkodobě vystupovala ve
sboru na Kypru. Navíc mohu s klidným
svědomím říci, že jsem měla i velmi vřelý
a osobitý vztah se svými vyučujícími nejenom během studia na ZUŠ ale i po jeho
skončení.“
skon
Vaším otcem je Petr Kousal, lídr
KDU-ČSL v nedávných komunálních volbách. Co říkáte na jeho zvolení?
„Tátu jsem po celou dobu podporovala
a fandila mu. Mimo jiné jsem mu také
v rámci předvolební kampaně zpívala na
jedné z akcí. Jsem ráda, že je v zastupitelstvu města a věřím, že jeho účast bude pro
město přínosem. Mohu o něm říci jedno.
Nejenom, že je skvělý táta, ale je to velmi
hodný
hodn člověk se srdcem na dlani.“
Zpět k muzice. Účinkovala jste
ve známých českých muzikálech
Bídníci a Miss Saigon. Jak se vám působení v muzikálech líbilo?
„Byla to krásná doba... (úsměv) Ale
také náročná a to zejména v podobě
časově náročných pěveckých zkoušek
a tanečních tréninků. Díky tomu jsem
ale mohla vystupovat například po boku
Jiřího Korna, Karla Černocha či Heleny Vondráčkové. Prostě, paráda! V této
souvislosti mohu říci, že zejména v muzikálu mi přišly vhod nejenom pěvecké
dovednosti, ale zejména také dramatické a taneční, které jsem nasbírala taktéž
pro
v prostějovské
ZUŠ.“
Dáváte osobně přednost koncertování s orchestrem nebo tomu
muzikálovému žánru?
„V současnosti již v muzikálech neúčinkuji a věnuji se především onomu zpívání s různými orchestry. Jsem kmenovou
zpěvačkou Orchestru Václava Hybše,
což ve své podstatě znamená, že s ním

Prorazila. S Tomášem Savkou si
zahrála v muzikálu Miss Saigon.
Foto: archív I. Kousalové
nezpívám jen na vánočním turné, ale
také na všech jiných vystoupeních, čímž
jsou zejména plesy. Dále jsem stabilní
členkou Orchestru Merkury Praha a příležitostně vystupuji s Orchestrem Karla
Vlacha a skupinou Golem. Nedávno byl
jedním z mých největších zážitků koncert
s operním sólistou Alešem Brisceinem za
doprovodu Ústřední hudby Armády Česre
ké republiky.“
Na co se mohou ve čtvrtek večer
těšit ti, kdo mají to štěstí, že budou přítomni vašemu koncertu s Václavem Hybšem a Věrou Martinovou?
„Na celou řadu vánočních písní i koled.
(úsměv) A především na příjemnou vánoční atmosféru, kterou se pro posluchače snažíme nabudit. Tímto bych chtěla
všechny čtenáře Večerníku srdečně pozvat
nejen do Městského divadla na náš čtvrteční koncert, ale i na jiné akce. A hlavně
popřát všem krásný adventní čas.“

kdo je

irena kousalová
Osmnáctého srpnového dne roku 1979 se z důvodu
v té chvíli plné prostějovské porodnice narodila
ve Vyškově.
y
Dětství ale strávila v místě bydliště
y
své
rodiny, kde navštěvovala ZŠ Masarykovu a poté
i Cyrilometodějské gymnázium. V roce 1998 absolvovala ppomaturitní studium němčinyy v Praze, následovalo studium na VOŠ cestovního ruchu a angličtiny. Od roku 2002 byla studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor angličtina - hudební výchova, který
zdárně zakončila v roce 2009. Nyní
y jjiž ppůsobí téměř patnáct
p
let ppřímo v hlavním
městě České republiky. Vyhrála soutěž Bohemia talent v Jihlavě, čímž de facto plně
odstartovala svoji pěveckou kariéru. Jejím vrcholem je účinkování v muzikálech
Miss Saigon a Bídníci, pravidelně vystupuje s Orchestrem V. Hybše i dalšími
orchestry v Praze, zpívá také s operním pěvcem Brisceinem. V současnosti je nejen
zpěvačkou, ale pracuje také jako lektorka cizích jazyků či průvodkyně.
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vzácná NÁVŠTĚVA
VERNER VE PTENÍ

Byli jsme u toho, když
na ptenskou školu zavítal
slavný krasobruslař
čtěte
na straně

VSTUPUJE ČERNOŠEK DO FK JABLONEC?

21

„Ne, mými sporty jsou tenis a atletika,“ reaguje

fotbal extra

EXKLUZIVNĚ pro Večerník šéf TK PLUS

JAK VŠE DOPADLO?

Nejpodrobnější sumář
podzimní části aneb

Jablonec nad Nisou, Prostějov/pk

co se událo na zelených trávnících
čtěte
na stranách

24-25

rozhovor
EVŽA NA ODPOČINKU

Exkluzivní interview
s populárním koučem,
který opustil Určice
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

32

CHYSTÁ SE SPOJENÍ MIROSLAVA ČERNOŠKA S FK BAUMIT JABLONEC, JEHOŽ DOSAVADNÍM
SAVADNÍM
VĚTŠINOVÝM VLASTNÍKEM JE ŠÉF FOTBALOVÉHO SVAZU MIROSLAV PELTA? NE,
E, TENTO
SVAZEK NENÍ NA POŘADU DNE! INFORMACE, KTEROU ZVEŘEJNIL DENÍK SPORT VE SVÉM
PÁTEČNÍM VYDÁNÍ, V NĚMŽ UVEDL JMÉNO VÝZNAMNÉHO SPORTOVNÍHO MANAŽERA
ANAŽERA
Z PROSTĚJOVA JAKO JEDNOHO Z MOŽNÝCH INVESTORŮ PRVOLIGOVÉHO KLUBU NA
A SEVERU
ČECH, SE NEZAKLÁDÁ NA REALITĚ. SÁM ČERNOŠEK TUTO TEZI EXKLUZIVNĚ PRO VEČERNÍK
VYLOUČIL. „MUSÍM PŘIZNAT, ŽE TO ZNÍ ZAJÍMAVĚ, ALE JDE O ČIROU SPEKULACI,
LACI,
KTERÁ NEMÁ REÁLNOU HODNOTU. ŽÁDNÁ TAKOVÁ ANI PODOBNÁ JEDNÁNÍ
ÁNÍ
S NIKÝM NEVEDU. ZOPAKUJI, ŽE MÝMI SPORTY JSOU TENIS A ATLETIKA. O VSTUPU DO
KOPANÉ OPRAVDU NEUVAŽUJI,“ ZAREAGOVAL NA MOŽNÉ SPOJENÍ S FK JABLONEC
EC
MIROSLAV ČERNOŠEK. JEDNO ALE NEPOPŘEL. „S PANEM PELTOU JSME PŘÁTELÉ..
MÁME NADSTANDARDNÍ VZTAH A VEDEME ŘADU DEBAT.,“ UVEDL NA ADRESU
U
MUŽE, DÍKY NĚMUŽ SE V DRESU 1.SK PROSTĚJOV OBJEVILI BORCI JAKO HUNAL,,
PAVLÍK, POSPÍŠIL ČI STÁLE JEŠTĚ ZELENKA, KTEŘÍ MĚLI POMOCI NASTARTOVAT
T
NOVÝ PROJEKT. „AVŠAK SPOLUMAJITELEM JEHO KLUBU NEBUDU,“ ZOPAKOVAL
L
S ÚSMĚVEM BOSS MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTÍ TK PLUS ČI ČESKÁ SPORTOVNÍ.

BERDYCH MEZI HVĚZDAMI

Prostějovský tenista bude hrát za Singapur!
Singapur,Prostějov/lv, pk - Avizované se stalo skutkem.
V sestavě týmu Singapore Slammers absolvuje první ročník
projektu International Premier Tennis League také prostějovský tenista Tomáš Berdych. Účast nejlepšího českého
hráče a sedmého muže žebříčku ATP však nebude mít oproti
původním předpokladům vliv na Berdychův start v tuzemské elitní soutěži smíšených družstev. „Sám Tomáš mi volal
a projevil zájem extraligu hrát,“ prozradil Miroslav Černošek, šéf prostějovského klubu a současně i jeho manažer.

více se dočtěte
na straně 29
volejbal

SOBOTA 29. 11.

10:00
14:00

2. LIGA ŽEN, SK. „C“ - 13. A 14. KOLO

Letní hala u zimního stadionu

NEDĚLE 30. 11.

RADEK MEIDL SE VRACÍ
do Česka, vybere si Prostějov?

TJ OP PROSTĚJOV
VK AUSTIN VSETÍN

házená

Foto: Internet

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA - 10. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Sportovní hala v Kostelci na Hané

Bytom (Polsko), Prostějov/jim Na počátku listopadu se do svého rodného města i místa, kde
začínal s hokejem, vrátil Václav
Meidl. A nyní se nabízí, aby Jestřáby posílil také jeho o dva roky
mladší bratr Radek! Urostlé levé
křídlo, které právě zítra oslaví
své šestadvacáté narozeniny,
totiž uprostřed minulého týdne
ukončilo své polské angažmá
a vrací se do České republiky.
Účastník mistrovství světa dvacítek z přelomu let 2007/2008 byl

v tomto ročníku nejlepším střelcem Polonie Bytom, když si
v šestnácti duelech nejvyšší polské
soutěže připsal devět branek a osm
přihrávek. Přesto ale zahraniční
angažmá u severních sousedů po
půldruhém roce angažmá zhaslo.
Za svou kariéru oblékal současný přítel nejlepší české tenistky
Petry Kvitové kromě Prostějova
též dresy přerovského dorostu,
sparťanského dorostu i juniorky,
následně necelé dvě sezony sbíral
zkušenosti v zámořské WHL, kde

odehrál více než sto utkání za Seattle Thunderbirds a Tri-City Americans. Poté se vrátil na Hanou,
když posílil Olomouc, Šternberk
a následně i Prostějov. V sestavě Jestřábů se naposledy objevil
v ročníku 2011/2012, tehdy si
v sedmi druholigových bitvách
připsal dvě branky. Jeho kroky
vedle ještě kromě slovenských
Michalovců i do Berouna a Šumperku. Kam povedou ty další?
Čtěte na straně 27
dnešního vydání!

Koláž Večerníku

Koudelka už je na EURU!

Prostějov/tok - Jak Večerník
informoval už koncem října,
bude prostějovský fotbalový
záložník Jan Koudelka reprezentovat Českou republiku
na evropském šampionátu
v malém fotbalu, který se koná
v černohorském městě Herceg Novi. „Po nedělním odjeuzdu nás čeká první utkání
ve středu večer,“ předestřel
´Koudy´exkluzivně pro Večerník základní harmonogram
následujících dní.
Realizační tým výběru České
republiky v čele s koučem Rad-

kem Pokorným a asistentem
Stanislavem Bejdou bere s sebou na Balkán dva brankáře, pět
obránců, jednoho univerzálního
hráče a sedm útočníků, mezi
nimiž je právě „náš“ Koudelka.
„V zápase nastupují dvě pětice
hráčů, které se střídají hokejovým
způsobem,“ vysvětluje hráč 1.SK
Prostějov, kde v podzimní části
hostoval. „Z osobního pohledu si
kladu primárně za cíl hrát, strávit
na hřišti co nejvíce času a v neposlední řadě být týmu střelecky
prospěšný,“ poznamenal těsně
před odletem.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

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

pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou
své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete
usilovat o další chutnou a lahodnou cenu, jenž opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA PIZZY V CELKO-

Správná odpověď z č. 46: na snímku byla budova Muzea a Galerie
Prostějovska. Vylosovanou výherkyní, která získává POUKAZ
na kosmetické služby V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč
od STUDIO HARMONIE v Prostějově, se stala Marie
HÁLOVÁ, Vrbátky 224.
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 27. LISTOPADU, 12.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme v PONDĚLÍ 1. PROSINCE.
Dnes můžete premiérově zápolit o POUKAZ pro nákup na sortiment prodejny DAREX či DAREX SHOPU
V HODNOTĚ 400 Kč.

VYHRAJTE SI DALŠÍ ZÁBAVU...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
OBLÍBENÝM MÍSTEM PRO SETKÁNÍ
PŘÁTEL JE HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE,
KDE SI MŮŽETE ZAHRÁT I ..... . ........

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce

ČERTOVA
NEVĚSTA
FILM ČR (2011)

NEDĚLE 30. 11. 2014

20:00 HODIN

CINKÁNÍ, DCEŘ, DIVA, DRNY, EREB, KRUH, LODR, MDLO,
MSTA, NATÉ, NITĚ, ODDÍL, ODSUN, OPIÁT, OSKA, PÁVI,
POHŘEB, PŮDORYS, RTÍK, ŘECKO, ŘÍCI, ŘÍZEK, STEP, ŠITÁ,
VÁŠA, VRTY, ZÍTŘEK

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 27. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„MIMINKO“. Vylosovanou výherkyní se stala Lenka
KOHOUTOVÁ, Ptení 129, která se tak může těšit na
POUKÁZKU PRO NÁKUP SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč. Tu věnoval partner minulého dějství,
jímž byla internetová prodejna kojeneckých potřeb PAPANICKO.CZ. 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 se rádi
baví s přáteli...
Partnerem dnešního kola je totiž opětovně HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát tak můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání
Večerníku, které vyjde opět v PONDĚLÍ a to 1. PROSINCE 2014.
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Režie: Z. Troška
Hrají: E. Josefíková, V. Šanda, K. Zima, S. Laurinová, D.
Suchařípa, F. Němec, B. Munzarová, J. Andresíková
V království, kde král jezdí jen
na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko.
Když jí dojde trpělivost, obrátí
se na čerta. Královně se zakrátko
narodí holčička. Malá princezna
vyrůstá po boku Štěpána, který
je synem královniny komorné
a časem se do sebe zamilují.
Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem
a princezna se má stát v den
svých osmnáctých narozenin
Luciperovou nevěstou, uspořádá
král ples, kde se má Štěpánka
zasnoubit s princem z jiné země

VÉ HODNOTĚ 430 Kč, které
si poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu
již stosedmaosmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o petra Kapounka. Jednoho
z nových členů prostějovského
zastupitelstva, který se hned na
ustavujícím zasedání zapsal do
dějin svým nespolečenským
oděvem, poznala solidní plejáda
našich čtenářů...
Z 315 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí, se
usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Jitka BIBRLOVÁ,
Norská 3, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od
partnera minulého kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS! Výhru 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 sportovních vod a graficky mírně poupravili kubánskou
posilu prostějovských volejbalistek, které se právě chystají
na domácí premiéru v letošním
ročníku Ligy mistryň...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stoosmaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
27. 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 ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž
vychází tradičně v PONDĚLÍ
1. PROSINCE 2014.
Hodně štěstí při bádání!

ZAHŘEJTE SE OD NOHOU

I závěrečné číslo předposledního měsíce roku 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 peněžitou odměnu!
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je POUKÁZKA NA NÁKUP NABÍZENÉHO
SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč. Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY
OD MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská v Olomouci.
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 27. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 2 - 2 - 1 - 5, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stopětasedmdesátým výhercem v řadě stal Jaroslav HAVLENA, Cvrčelka 483,
Plumlov. Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout POUKAZ PRO KONZUMACI SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnovala RESTURACE JADRAN. Právě ta byla partnerem uplynulého kola soutěže. Tradiční a oblíbený podnik najdete v ulici Hradební v Prostějově.
Jméno dalšího výherce, který může získat třebas pěkný dárek
pod stromeček, zveřejníme opět v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

a tak uniknout svému osudu.
Jedním z nápadníků je i Luciper,
kterého však Štěpánka odmítne. Ten ji zakleje do přízraku,
zjevujícího se pak každou noc
na terasách zámku. Štěpán se ji
rozhodne vysvobodit a pustí se
do boje proti peklu. Svou odvahou a především silou své lásky
vykoná tři úkoly, které mu čert
zadá. Při posledním úkolu svou
chytrostí přemůže dokonce i samotného Lucipera a svou Štěpánku vysvobodí z moci pekla.

VÍCE NEJEN O TÉTO ČESKÉ POHÁDCE
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Správné řešení z čísla 46: VYZKOUŠEJTE OŠETŘENÍ PLETI MEZOROLLEREM. Vylosovanou výherkyní je Markéta PALIČKOVÁ, Kostelecká 13, Prostějov.
Poukaz v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 27. listopadu 2014, 12.00 hodin. Výherce,
jehož jméno zveřejníme v pondělí 1. prosince, získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč od firmy ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY - SILVIE VELEBOVÁ.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

Držovice - prodej RD
5+kk se zahradou
a koupacím jezírkem,
po přestavbě z r 2010,
už. pl. 190 m2, pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
RD Hruška - 3+kk
s hospodářskou budovou v centu obce. Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít
i pro podnikání - dílna, sklady ap. Výměra pozemku je 721
m2.
Cena 860.000,-Kč

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Byty:

Určice, okr. Prostějov. Prodej RD 5+kk, zast. plocha 78 m ,
Cena: Kč 1.990.000,zahrada 808 m2.
2

Mostkovice, okr. Prostějov. Prodej RD 4+1 s dvojgaráží. Obytná
Cena: Kč 1.150.000,plocha 120 m2, zast. plocha 121 m2.

Smržice, okr. Prostějov. Prodej RD 4-5+1, příp. dvougenerační
(obytná plocha 180 m2), sklep, veškeré inž. sítě. Zast. plocha 187
Cena: Kč 1.299.000,m2, zahrada 387 m2.

Bedihošť, okr. Prostějov. Vila 5+1 (lze i dvougenerační) se zimní
zahradou, podsklepená s garáží. Zast. plocha 599 m2, zahrada
Cena: Kč 2.290.000,1095 m2.
BYTY – PRODEJ:

Kč 1.850.000,Kč 849.000,Kč 919.000,Kč 2.575.000,Kč 1.995.000,Kč 3.095.000,-

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. Čecha Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

Rodinné domy:

Rostislavova
Rostislavova
8
8

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP
tel.: 607 915 184

777 251 878

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, sídl. Svobody
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+kk + terasa, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, U spořitelny
5+kk, Pv, Olomoucká ul.
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BYT 3+1, Klopotovice, po rekonstrukci
s garáží a zahradou,
bazén, OV, 92 m2,
1.NP zděného domu.
CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 1+kk s lodžií,
Vrahovice, 32 m2, OV,
4.NP s výtahem, byt
i dům po rekonstrukci.
CENA: 565.000 Kč
BYT 2+1, Sídl. svobody, s alkovnou a lodžií,
OV, 55 m2, 3. patro,
dům po revitalizaci,
byt pův. stav.
CENA: v RK
BYT 2+1, Dolní, OV,
58 m2, 2.NP panel. domu s výtahem, 2.NP,
dům po revitalizaci,
byt pův.stav.
CENA: 758.000,-Kč

Komerční a nebytové prostory:

Zděná garáž v řad.
zástavbě v lokalitě
Močidýlka, situována na okraji gar. komplexu, rozvod elektro.
CENA: 115.000,-Kč
Komerční budova
v centru Prostějova
v započaté rekonstrukci, tři podlaží,
užitná plocha 520 m2.
CENA v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

SUPERNOVINKA:

ATRIUM (přízemí), Hlaváčkovo nám.1, Prostějov

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
Chcete dobře a rychle prodat
Vaši nemovitost?
Prodávajícím nabízíme kompletní
servis zdarma!

D+V Investing s. r. o. Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324, e-mail: avlk55@seznam.cz
Prodej řadových rodinných domů, Wichterlova ulice, Prostějov

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.
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
Byt 3+1, 100 m2,
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV, možnost klientských změn.

1) 3+1 Šárka - po rekonstr.
2) 2+kk Nezamyslice - pěkný byt
3) 3+1 OV Spitznerova
4) 2+1 DR Česká
5) RD 2+1 Bílovice u Kostelce
6) Chata u Brněnské přehrady - dřev.
7) RD 4+kk novost., lux. - Bedihošť
8) RD 4+1 Konice
9) RD 3+kk Hrubčice - novostavba
10) Chata s pozemkem - Plumlov

1.450 tis.Kč + provize RK
630 tis. Kč + provize RK
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

PRONÁJMY:

2+1 Drozdovice
2+1 Olomouc Nové sady

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

BYTY:

2+1 DR Česká
2+kk Nezamyslice
- pěkný byt
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
3+1 Šárka - po rekonstr.
3+1 OV Spitznerova
3+1 OV, Okružní, velký byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše

740 tis.Kč
630 tis. Kč + provize RK
520 tis.Kč
1.450 tis.Kč + provize RK
1.250 tis.Kč
1.299 tis.Kč
1.350 tis.Kč + provize RK

RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Kostelecká ul. - 2k rek.
400 tis.Kč
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
330
tis.Kč
+
provize
RK
550 tis.Kč
RD Želeč - zahr. 1115 m2
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
479 tis.Kč
670 tis.Kč + prov.
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
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
1.300 tis.Kč
RD 5+2 Dobromilice, 348 m
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
1.490 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
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
5.490 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:

Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč,
Chalupa v obci Březsko
499 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
2,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 122m2, 2 +
,
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
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 602 m
- Kostelecká - 40 m 8,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
7,5 tis.Kč/měs.
- Kostelecká - 50 m2, 2 místn., výloha

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

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kč
3+1 Kostelecká po rek.
1.289.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Křížkovského 120m2
1.350.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Družstevní 65m2 po rek. cena v RK

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD Štarnov
239.000Kč
RD 3+1 Lipová zahrada, garáž
cena k jednání 538.000Kč
RD 5+1 Vrbátky-Štětovice
749.000Kč
RD 5+1 Určice
939.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 690.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Kostelec na Hané
2.925.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané
2.675.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.927.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.337.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.741.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Nízké garantované ceny, prověřená
kvalita, individuální přístup. Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 B.Němcové 37m2 cihla
6.350Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Krokova 45m2
4.500Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
5.600Kč vč. ink
4+kk Dolní
7.500Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Pronájem bistroWolkerova
8.000Kč+ink
Prodej bistro Wolkerova
1.649.000Kč
Pronájem garáže Močidýlka
600Kč
Pronájem obchodních prostor Kostelecká
15.000Kč
Komerční pozemek Brněnská ul. 3594m2
440Kč/m2

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

VOLEJTE: 723 335 940
Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895

DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu RD 4+1 na klíč Prostějov –
Vrahovice, lokalita Trávníky.
Obytná plocha domu 94,8m2. Pozemek 506m2.
Možnost volby z více projektů.
Cena 2.800.000Kč
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

Nabízíme prodej RD 3+1 Lipová zahrada, garáž.
Vhodný k trvalému bydlení i na chalupu, nedaleko od lesa.
Cena 538.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

REALITY

KOUPÍM

Stavební firma hledá pozemek pro Galerie umění Prostějov (bývalá
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. NeREALITNÍ KANCELÁŘ
prodávejte překupníkům, ale odborVNB REALITY
níkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
Hlaváčkovonám.1 (ATRIUM), Prostějov tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
Koupíme starožitný nábytek,
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč obrazy,zbraně,vojensképředměty,
* RD Laškov
540.000 Kč hodiny, porcelán, sklo, hračky,
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč moto věci a jinou veteš. Vykou* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč píme také celé pozůstalosti a za* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč jišťujeme komplexní vyklízecí
* RD po rek.Tovačov
2.500.000 Kč práce. Seriózní jednánía platba
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč hotově. Tel.: 773 113 303
* Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč 17.-20. století, zlaté a stříbrné min* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč ce, hodiny a hodinky, zbraně, stří* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč brné předměty, šperky a veškeré
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč starožitnosti. Prosíme pouze kva* RD 5+1, Určice
950.000 Kč litní a hodnotné předměty, nejlépe
* St.pozemek, Suchdol 460.000 Kč celé sbírky či pozůstalosti. Info
* Pronájem bytu 1+1 5600 Kč vč.ink. René Simon, tel.: 736 127 661,
* Pronájem obchodu 12.000 Kč+ink. simonrene@seznam.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
734 481 013
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškopřímo od majitele. RK nevolat! Cenu zené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
respektuji. Tel.: 734 481 013
602 953 842

PRÁCI NABÍZÍ

FINANCE

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Centrum regenerace v Prostějově. Pracuji pro více věřitelů Volejte:
Ihned zapracujeme do různých po- 777 551 492
zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Nabízím hotovostní půjčky. Stačí
OP a vyřídíme ihned. Pouze seriSTUDIO 365 hledá nové tváře
ózní jednání. Tel.: 777 467 046
pro modeling od 9-27 a 28-45l..
T.: 605 427 271,
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
9-12h. www.studio365.eu
Rychlá realizace – vyplácení z vlastFirma Hanakov spol. s r.o. přijme za- ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
městnance na pozici Přípravář(-ka), 739 066 462
Cenař(-ka), pro oblast kovoobrábění
a kovovýroba. Práce je vhodná pro Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraOZZ, OZP. Náplň práce: Tvorba a kal- cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
kulace cen v oblasti kovoobrábění. Zpravování cenových nabídek. Plánování Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
výroby. Komunikace se zákazníkem. až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technic- 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
kého směru, zkušenost v oblasti kovovýroby, AJ alespoň základní znalost, Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
komunikační schopnosti. Nabízíme: oproti zástavě nemovitosti. Bez prokaneformální seriózní organizaci, přátel- zování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
ský kolektiv, mezinárodní kontakty, od- 775 439 282, 733 121 568
povídající plat a benefity, příspěvek na
stravování, možnost dalšího vzdělávání Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rycha osobního růstu. Životopisy zasílejte na lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
hanakov@hanakov.cz. Osobní kontakt pro více věřitelů.
pouze po tel. dohodě. Tel: 582 302 341

Nabízím přivýdělek pro švadlenu –
opravy oděvů. Tel.: 702 870 751

Pronajmu parkovací místo v garážovém
dvoře, Svatoplukova ul. Tel.: 777 01 03 23

PRODÁM

Nabízím pronájem garáže v ul. Rumunská v Pv (u družby). Volná od
15.11.2014. Tel.: 604 263 671
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Pronajmu byt 3+1 v Kostelci na Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Hané. Tel.: 606 352 444
ZD Moravan Domamyslice
Koupím novostavbu RD v PV. Tel.:
Sad Mostkovice.
774 421 818
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Pronajmu garáž na ul. Tylova (vedle
Tel.: 602 510 465
kotelny). Tel.: 602 532 316

uplynulo 20 let od chvíle,

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka s rodinou.

SLUŽBY

Koupíme byt 2+1 s balkonem, hoto- Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
dříví - krácené. Cena 550 Kč/plm.
vost. Tel.: 774 421 818
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Pronajmu garáž na Močidýlkách. nebo 605 405 953
Opravy deštníků
Tel.: 728 567 556
Prodej brambor konzumních á 7 Kč/kg,
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Pronájem bytu 3+1, zděný, 1. patro, krmných á 2 Kč/kg. Každou neděli
Provádíme také opravy plavek,
90m2. Balkon, půda, sklep, zahrada. od 9:00 do 12:00 hod. Firma: Oldřich
spodního prádla a zcelování
Leden 2015. Dohoda. Tel.: 605 712 240 Mlčoch, Lešany 36. Tel.: 721 308 323
Pronajmu zrekonstruovaný 1+1 v Pv. Flauše, kordy, mikroplyše, podšívkoviny, šifon a mnoho jiných látek
Tel.: 602 860 298
od 40 Kč/m. Nám. Spojenců 2, PV.
Pronajmu garáž na Brněnské ul. Cena Po - Pá 9:00 – 15:30.
800 Kč/měs. Tel.: 734 248 528
Prodám satelitní sadu SKYLINK
Prodám byt 1+1 v Pv, po rek. RK nevo- – 11/2009 + digitální satelitní přijímač
MASCOM – 12/2013. Cena 3.000,lat. Tel.: 776 181 075
+2 ks satelitní dig. Přijímač KAON
Pronajmu byt 4+kk, 130m2, dlouho- - zdarma. Tel.: 725 313 642
době. Ne RK! Tel.: 605 907 890

GRATULACE

Pronájem cihlového bytu 2,5+1 v Prostějově. Volný ihned. Tel.: 775 780 984

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

OZNÁMENÍ

Veřejná lyžařská škola Prostějov oznamuje zájemcům o výuStěhování bez pomoci zákazníka ku lyžování a snowboardingu,
že přihlášky na r. 2015 si můžou
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
vyzvednout v prodejně CYKLO
Prostějov 604 389 367.
VAČKÁŘ, Úprkova 16 v Prostějově, nebo vytisknout z webu
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady lyzarska-skola-prostejov.
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Provádíme dokonalé strojové čištění Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325
www.revay.cz

DARUJI

Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
rekonstrukci, 774409430

Prodám RD 5+1 s garáží a zahradou v centru PV. Tel.: 739 076 525

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

Dnes, tj. 24. listopadu 2014
uplyne 9 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA,
který zemřel ve věku 15 let
po banální operaci a prokázané
vině Mudr. Tomáše Hrubana
a Mudr. Petra Šišmy.
Se zármutkem vzpomínají
maminka Jana s manželem
a sestra Zuzka.
Loučení žádné, nezbyl ti čas,
jen velkou bolest zanechala jsi
v nás. Vzpomínky na Tebe
v srdcích si zachovají,
kdo rádi Tě měli tak
jako my, stále vzpomínají.

AUTO - MOTO

Prodám byt 4+1, cihla, 107m2,
v centru Pv. T.: 724 100 136

Koupím byt 3+1 a větší v Prostějově. Zrekonstruovaný. RK ne. Tel:
604 302 824

Dnes, tj. 24. listopadu 2014
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Bedřich KORBAŘ
z Krasic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Pavla a děti.

Rychlá půjčka 5 - 15 tis. Výplata při
podpisu smlouvy. Půjčíme skoro každému. Tel.: 607 275 496

PENÍZE NA DÁRKY? Stačí pouze OP - rychle vyřídíme půjčku od
5 do 50 tis. Kč. Tel. 774 119 937

Dne 30. listopadu 2014
oslaví své 75. narozeniny
pan Miloslav KARÁSEK
z Prostějova.
Všechno nejlepší, hodně zdraví
a životního elánu přeje
dcera Petra s rodinou.

Obklady a dlažby, rekonstrukce kou- Daruji krásná, roztomilá, chlupatá
pelen včetně všech instalačních prací. koťátka. Tel.: 603 410 431
Zednické práce a zateplení, pronájem
a stavba AL lešenína krátké období
(nátěry). A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615
57 letý, 190 cm, hledá ženu k vážnému sez.,ne flirt. Tel:736 159 132
Tiskneme obrazy z vlastních fotografií/motivů na malířské plátno. Plum- 54 letý, 185 cm by se rád seznámil s želovská 62, PV. Tel.:773 469 400
nou, která ví co chce. Tel: 776 370 544

SEZNÁMENÍ

RŮZNÉ

Nabízím služby starším lidem, především úklid-dle požadavků, popřípadě možnost stříhání a jiných sluVánoce, silvestr v Jeseníkách ve St.
žeb. Tel.: 604 653 692
Městě. Nabízím ubytování, proDoučím JČ 1-8. ročník ZŠ. Tel.: nájem chaty až pro 22 osob. Tel.:
723 100 604
775 944 500

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 26. listopadu 2014
vzpomeneme nedožitých 80 let
pana Františka SVOZILA
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

Koupíme RD do 1mil. Tel.: 774 101 818

Koupím RD v Určicích, Dětkovicích,
Seloutkách nebo Krumsíně - stěhování. 728 318 836. Urgentně sháním ke
koupi byt 2+1 v PV. Spěchá - bez RK.
732 741 922

Dnes, tj. 24. listopadu 2014
vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí
pana Vincence HLOUŠKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Přijmeme pokrývače a stavebního
klempíře. Ihned. Tel.: 724 261 147

Koupím byt 1+1,2+1 v Prostějově.
Tel.: 606 352 444

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

VZPOMÍNÁME

Hledám elektrikáře.774 989 007

Koupím stavební pozemek v PV Koupím piano, levně. Tel: 775 230 100 Hledám externí účetní/-ho pro maa okolí.Tel: 606 352 444
lou firmu – jednoduché účetnictví.
Tel.: 605 248 001
Koupím 1+1 nebo 2+1 v Prostějově na
sídlišti u nemocnice. 732 388 718
Studio Belleza přijme kosmetičku na
ŽL, klientela zajištěna. Info na tel.:
Pronajmeme garáže na Olomoucké ul.
728 512 345
Cena 1.000 Kč/měs. Tel.: 608 811 174
HLEDÁME STROJNÍKA na otočný
Pronajmu pěkný 1+1 v centru, 4.500 Kč
bagr. Tel.: 603 234 002
+ ink. T.:732 864 744
HLEDÁME ZEDNÍKY a další šikovné pracovníky do naší stavební firmy. Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1.
Tel.: 603 234 002
Tel.: 774 101 818
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Pronájem bytu 2+1, 56m2, přízemí,
v původním stavu, Pv, sídl. E. Beneše. Cena 5.500 Kč + ink. Volný ihned.
Tel.: 773 422 411
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Dne 26. listopadu 2014
tomu bude první smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Irena SYSLOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí spolu s námi tichou
vzpomínku. Manžel Milan
a dcery Renáta
a Martina s rodinami.

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

Dne 28. listopadu 2014
uplyne 5 roků od úmrtí
pana Jindřicha PAVLÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie s rodinou.
Odešla jsi náhle, nikdo to nečekal,
krutý osud nám tě vzal.
Tvůj odchod zasáhl všechny z nás,
ale v naších srdcích žiješ dál.

Dne 21. listopadu 2014
jsme vzpomněli 25 výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Míla HRABÁLKOVÁ
z Mořic.
S bolestí v srdci vzpomínají
manžel, děti a vnoučata.

Dne 25. listopadu 2014
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky
paní Marie NAVRÁTILOVÉ
z Kralic na Hané.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Jana s rodinou.

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krváci.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

z Prostějova,
která tragicky zemřela
7. února 2014.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera se synem, vnučka,
sestra a blízká rodina.
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DO PTENÍ DORAZILA OLYMPIJSKÁ HLÍDKA. Děti si zasportovaly

s Tomášem Vernerem, Pavlem Konvičkou i populární postavičkou „Fifinkou“
BYLI JSME N
Na úterní dopoledne jen tak nezapo-

m
menou žáci z ptenské základní školy.
D
Díky tělocvikářce Markétě Kohoutové
U TOHO!
a za souhlasu vedení školy v čele s paní
ředitelkou Vierou Šmilňákovou se totiž všech téměř
dvě stě žáků zapojilo do Sazka Olympijského víceboje, jenž je součástí projektu „Česko sportuje“.
A odměnou za první místo v Olomouckém kraji pro
ně byla návštěva olympioniků Tomáše Vernera
a Pavla Konvičky, s nimiž strávili přibližně dvě hodiny.

Ptení/jim
Do celorepublikové akce se
zapojilo téměř tisíc škol a vždy
tři nejlepší z každého kraje se
mohly těšit na příjezd Olympijské hlídky, kterou tvoří celkem deset úspěšných a oblíbených sportovců. Figuruje mezi
nimi i jméno krasobruslařského mistra Evropy z roku 2008,
mnohonásobného domácího
šampiona a celkem trojnásobného olympijského účastníka Tomáše Vernera, jehož
při cestě do Ptení doprovodil
rodák z Olomouce a medailista
z mistrovství Evropy a taktéž

účastník světových šampionátů i olympijských her Pavel
Konvička.
O úvodní přivítání a představení
všech účastníků se postaral moderátor celé akce Ondřej Havlík
společně se čtyřlístkovou postavičkou Fifinkou. Po „mexickém
placáku“ v podobě hromadného
plácnutí s celou první řadou zaplněné auly přišlo na řadu připomenutí myšlenek fair play, které
tvoří nedílnou součást správného
sportování. Poté již přišel čas na
pořádnou rozcvičku a následně
se začalo sportovat. Na programu
byly čtyři disciplíny, tedy T-běh,
hod míčem v sedu, skok z místa
a trojskok snožmo.
Běh zahájil Tomáš Verner časem
lehce nad sedm a půl sekundy,
z jeho vyzyvatelů se mu nejvíce přiblížil o čtvrt sekundy
pomalejší Oliver Šmilňák. Za-

Fotoreportáž

Velká radost. Na setkání s úspěšnou sportovní dvojicí se žáci ptenské základní školy velice těšili a celé
dopoledne si také náležitě užili.
Foto: Jiří Možný
pojilo se i dalších pět dětí, druhý nejrychlejší byl Martin Luža
a třetí Tomáš Zdráhal. „Já olympiádu až tolik nesleduju, takže
jsem ani původně nevěděl, kdo
jsou, což bylo trochu trapné.
Ale akce se mi líbila, všechno
to bylo super. Trošku jsem se
bál, že se kvůli botám 'natáhnu' jako děvče přede mnou, ale
dobře to dopadlo. Určitě šlo
o dobrý nápad a musíme poděkovat učitelce, že nás do toho
zapojila,“ usmíval se nejrychlejší T-běžec.

Do hodu míčem se naopak
pustil dvojnásobný evropský
medailista ve veslování. A hodil až do vzdálenosti šesti metrů
a dvou decimetrů, po něm dostali
příležitost Štěpán Horák, Martin Kučera, Petr Šmidra, Lukáš
Krychtálek a Tomáš Barták. „Je
to úplně super, děti byly nadšené
a spontánní. Tyto akce děláme rádi, je to tak trochu zábava, tak trochu jsme to sportu
dlužní. Zaprvé - máme tento
Sazka Olympijský víceboj, pak
se ještě s Robertem Změlíkem

jak ppřijel
řijel ddoo pt
ptení
tení ttomáš
om
mášš vern
verner...
ner....

a Romanem Šebrlem účastníme okresních, krajských
soutěží i centrálního finále
v Praze,“ usmíval se dvaašedesátiletý rodák z Hané Pavel Konvička. Osobně tak nemá strach
o budoucnost českého sportu.
„Byla doba před takovýma pěti
rokama, kdy nás v Olomouci
u veslování bylo pomalu více starých než mladých. I díky těmto
akcím se ta situace změnila, vidím
to velice dobře,“ doplnil.
Do závěrečné dvojice disciplín
se opět aktivně zapojil osma-

3x foto: Jiří Možný

Rozcvička. Před samotným soutěžením věnovali všich- Cenné rady. Před skokem z místa i dalšími soutěžemi pro- Nedočkavé děti. O podpis Tomáše Vernera i Pavla Konni účastníci několik minut důkladnému protažení.
hodil Tomáš Verner s malými sportovci pár slov.
vičky byl velký zájem, takže to chtělo i trochu trpělivosti.

Orientační běžci ukončili dlouhé
čekání na republikovou medaili

Smiřice, Prostějov/jim - Premiérový závod mistrovství České
republiky v rientačním běhu
sprintových štafet ukončil devítileté čekání prostějovských orientačních běžců na velkou medaili. Čtveřice Tereza Soldánová,
Tereza Janošíková, Josef Kočí
a Ondřej Vystavěl totiž ve východočeských Smiřicích vybojovala
pro SK Prostějov stříbrnou medaili v soutěži dorostenců.
„Tato atraktivní disciplína, kdy
v týmu běží vždy střídavě dvě ženy
a dva muži, byla na program republikových mistrovství zařazena vůbec poprvé, nebyly s ní tedy vůbec
žádné zkušenosti a ambice jednotlivých týmů se odhadovaly velmi
těžko. Ale našemu týmu jsem věřil
a jsem rád, že se mi potvrdil můj
tajný tip, že by to mohla být bronzová nebo stříbrná medaile,“ chválil své svěřence trenér Jiří Otrusina.
Dařilo se i druhému prostějovskému týmu. Družstvo ve složení Sabina Pilcová, Jakub Chupek, Veronika
Grycová a Vojtěch Otruba obsadilo
velmi pěkné třinácté místo, když

svými výkony zazářily zejména
první dva úseky. Po polovině závodu byla „béčková“ štafeta dokonce
na vedoucí pozici.
S napětím sledoval závod i předseda oddílu Dušan Vystavěl. „Na prvním úseku běžící Terka Soldánová
ze sebe vydala téměř vše a předávala s nevelkou ztrátou Pepovi Kočímu, který předvedl jeden ze svých
nejlepších dosavadních výkonů,
a po polovině závodu naše štafeta už
byla v první šestce. Terka Janošíková na třetím úseku naplno předvedla
své sprinterské schopnosti a štafetu
vytáhla už na medailovou pozici
a Ondra Vystavěl na čtvrtém úseku
sice vyrobil několik drobných chybiček, ale celkově to ustál a tak byla
medaile naše,“ radoval se šéf prostějovských orientačních běžců.
Na tento štafetový úspěch následně navázal mladší dorostenec Ondřej Vystavěl i mezi jednotlivci.
V závodě na klasické trati, která
je nepsanou královskou disciplínou orientačního běhu, vybojoval
v okolí Nového Boru svou první
individuální medaili.

„Po 'bramborové' z jarního sprintu
ve Znojmě konečně skutečný kov!
Závod na klasické trati však byl
náročný nejen svou délkou, ale
v kategorii mladšího dorostu se na
startu sešla velmi početná a kvalitní konkurence,“ chválil šťastný
předseda oddílu.
Celkem jednaosmdesát mladších
dorostenců bylo v sobotním semifinále rozděleno do tří rozběhů
a z každého z nich postupovalo
do nedělního boje o medaile šest
nejlepších. V nedělním závodě
Ondra startoval hned na začátku
startovního pole. Perfektním výkonem, a podle jeho vlastních slov
nejlepším na klasické trati za hodně dlouhou dobu, se dlouho držel
na vedoucí pozici a až v závěru se
před něho dostali dva závodníci.
„Dařilo se i našim dalším běžcům.
Jakub Chupek výborným výkonem vybojoval první místo v 'B'-finále mladších dorostenců a Luboš Jeřábek obsadil jednadvacáté
místo ve veteránské kategorii,“
připomněl další kvalitní výsledky
Dušan Vystavěl.

Stříbrná radost. Prostějovští dorostenci se stali vicemistry republiky ve smíšených štafetách.

Foto: SK Prostějov

dvacetiletý čerstvý sportovní
důchodce, jak sám sebe rodák
z Písku Tomáš Verner nazval.
„Chceme vyburcovat nejen
učitele a rodiče, ale hlavně děti
k tomu, aby našli zalíbení ve sportu. Ale nenutíme je do toho, není
v tom žádný fanatismus. Chceme
jim i pomoci s výběrem správného sportu, aby se netrápili,“ připomněl úspěšný krasobruslař sportovní vysvědčení, jehož cílem je
vyzdvihnout to nejlepší a ukázat,
na co má které dítě talent.
V následujícím průběhu přišla na řadu krátká beseda, kdy
museli oba olympionici čelit
všetečným dotazům. A další
přišly na řadu po společném
focení při očekávané autogramiádě, na níž se těšila zejména

těšili, očekávali pana Vernera a vylepili si ho i na okna,“ neskrývala
nadšení koordinátorka Markéta
Kohoutová, která stála za účastí
ptenské základní školy v Sazka
Olympijském víceboji.
Zapojilo se tak všech přibližně sto
osmdesát dětí. „Projekt se nám
moc líbí, přivést děti k pohybu
podporujeme. V hodinách tělesné výchovy člověk samozřejmě
sportuje, tohle má ale svoji disciplínu a současně dostanou sportovní vysvědčení, v němž bude
mimo jiné i to, který sport je pro
ně vhodný. To by jen tak někde
nedostaly,“ vyzdvihla a doplnila,
že se zapojí opět v jarní části.
A radost sdílela i ředitelka školy.
„Akce dopadla dobře. Garantem byla paní učitelka Marké-

Hlavní aktéři. Díky nápadu tělocvikářky Markéty Kohoutové (třetí
zprava) a souhlasu celé školy v čele s ředitelkou Vierou Šmilňákovou
přijelo do Ptení duo olympioniků.
Foto: Jiří Možný
děvčata. Padaly tak například
i otázky, jestli má Tomáš Verner
přítelkyni a jestli se může podělit
o kontakt na sebe. Poté už se celá
výprava vydala ze Ptení na další
štaci...
„Předčilo to naše očekávání, až
tak pěkně připravený program
jsme nečekali. Byla to odměna pro
žáky, splnění osmi disciplín jim trvalo dlouho. Už se na to dva týdny

ta Kohoutová, která ve škole
rozpohybuje úplně všechny
a všechno. Zapojili se tak úplně
všichni žáci, i ti, kteří sportu moc
neholdují. Mimo to tu ještě druhá
a třetí třída hraje miniházenou,
minulý rok jsme vyhráli pohár
v Kostelci na Hané. A také hrajeme ve škole divadlo, prostě pořád
se tu něco děje,“ usmívala se Viera Šmilňáková.

Již v příštím vydání Večerníku
najdete EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S TOMÁŠEM VERNEREM!

SK Prostějov se stal mistrem
republiky v závodě štafet
Starý Plzenec, Prostějov/dv, jim Triu mladších dorostenců Oddílu
orientačního sportu SK Prostějov
se v druhou říjnovou sobotu podařil
v okolí Starého Plzence vskutku husarský kousek. Ač jsou všichni tři ještě
teprve šestnáctiletí jinoši, tak po skvělém výkonu na všech úsecích dokázali
v mistrovském závodě štafet porazit
i všechny starší konkurenty v společné kategorii od patnácti do osmnácti
let. Podařilo se jim tak na mistrovství republiky získat zlaté medaile
a v dlouhodobé soutěži skončil prostějovský klub na konečném druhém
místě!
Štafetu tradičně rozbíhal Josef Kočí
a předával na kvalitním devátém místě
se ztrátou necelé minuty a půl na prvního, ale pouhé tři sekundy na největší favority z Luhačovic. Rozhodující náskok
vybojoval na druhém úseku běžící
Otakar Hirš, který předával finišmanovi
Ondřeji Vystavělovi již na prvním místě.
„Ondra běžel v čele závodu prakticky
po celou dobu, před diváckou kontrolou však na něj dotáhl fantastickou
stíhačkou Vojtěch Sýkora z favorizované luhačovické štafety. Do cíle zbýval
závěrečný úsek o délce něco málo přes
kilometr se čtyřmi kontrolami. Oba dva
závodníci běželi naplno, ani jeden z nich
nechtěl ponechat rozhodnutí na závěrečný finiš. Při volbě postupu na poslední
kontrolu se však běžci rozdělili - Ondra
se, na rozdíl od svého soupeře, rozhodl
závěrečnou pasáž, která vedla hustým
podrostem oběhnout vysokým lesem
a po louce. A ukázalo se, že to byla skvělá volba. Na poslední kontrole se objevil
s patnáctisekundovým náskokem a tam
už ho čekali nejen nadšení spoluběžci
ze štafety Pepa a Ota, ale téměř všichni
členové oddílu,“ popisoval šťastný předseda oddílu Dušan Vystavěl.
„Když jsem viděl, že se Vojta pustil do 'hustníku', sebral jsem veškeré zbytky sil a narval to, co nejvíce
šlo, a dopadlo to skvěle,“ svěřoval se
v cíli šťastný finišman vítězné štafety.
„Protože před měsícem na mistrovství
sprintových štafet nás někteří kritizovali,

Úspěšný tým. O úspěšnou sezonu prostějovského orientačního běhu se postarala osmička Vojtěch Otruba, Ondřej Vystavěl, Otakar Hirš, Josef Kočí (v horní
řadě zleva) a Tereza Soldánová, Sabina Pilcová, Veronika Grycová, Tereza Janošíková (dole zleva).
Foto: SK Prostějov
že jsme oslavovali naši medaili již před a Viktor Janečka obsadila výsledné
doběhem do cíle, tak jsem tentokrát ra- čtyřiadvacáté místo.
ději běžel naplno až do cíle, aby nebyl V závěrečném klání letošních šamproblém,“ usmíval se prostějovský bě- pionátů - nedělním závodě smíšežec spolu se svými kolegy Pepou a Otou. ných družstev - obsadilo prostějovské
Perličkou vítězství bylo, že Ondřej Vy- družstvo sedmou příčku, což je mírné
stavěl doběhl do cíle v dresu svého kole- zlepšení oproti loňskému roku, kdy
gy Jakuba Chupka, který ovšem pochází skončili na osmém místě. To vše postačoze slovenské Žiliny. Na dresu tedy měl valo na udržení senzačního druhého místa
místo Czech Lions nápis Slovak Loins. v dlouhodobé soutěži – České lize klubů.
„Máme dvě sady dresů, před startem „Výsledky jsou to výborné, mám
závodu jsme se s Pepou a Otou domlu- z nich velikou radost. Ale stejně vevili, že použijeme tu vínovou variantu, já likou radost mám i z toho, že se nám
jsem ji ovšem neměl s sebou a tak jsem podařilo sestavit také druhý tým
si půjčil dres od 'Chupča', aniž bych tušil, v kategorii dorostu a dokonce dva týmy
že má jiný nápis,“ smál se Ondra, když ve veteránské kategorii dospělých. Po
popisoval tuto záměnu, která Prostějovu dlouhé době jsme na závody jeli v tapřinesla štěstí.
kovém velkém počtu,“ radoval se spoV euforii nad skvělým výsledkem kojený Dušan Vystavěl a pokračoval.
se však nesmí zapomenout i na dal- „Hlavně jsem ale velice rád, že se nám
ší výborné výsledky prostějovských v Prostějově opět podařilo mezi mladýběžců. Štafeta dorostenek ve složení mi závodníky vytvořit skvělý kolektiv.
Tereza Soldánová, Tereza Janošíko- I když teď máme podle ročního plánu
vá a Sabina Pilcová obsadila cenné odpočinkové období, tak se mládežosmé místo, kterým děvčata potvr- níci scházejí na trénincích snad ještě
dila celkově pátou pozici v Českém pravidelněji, než v plné přípravě,“
poháru štafet. Druhá štafeta doros- dodal s úsměvem šéf prostějovského
tenců Jakub Chupek, Vojtěch Otruba orienťáku.
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Nohejbalisté excelovali na největším českém turnaji Zápasníci Čechovic sbírali první místa
Louny, Prostějov/rb, jim - Ve
sváteční úterý 28. října pořádal
oddíl nohejbalu z Loun tradiční největší singlový turnaj mládeže v České republice, který
je součástí bodovaného Poháru ČNS žáků a dorostenců.
Prestižního podniku se zúčastnilo celkem třiadvacet žáků a
dvanáct dorostenců, nechyběli
mezi nimi ani mladí nohejbalisté Sokola I Prostějov Jakub
Ftačník a Tomáš Roba, kteří
dle posledních výsledků patřili
k horkým favoritům na přední
umístění. To také potvrdili.
Mezi žáky si vedl od začátku suverénně nadějný Jakub Ftačník,
který bez problémů postoupil
do jedné ze čtyř čtvrtfinálových
skupin. Také tam potvrdil roli
favorita, když ani v jednom zápase nebyl poražen a z prvního
místa postoupil do čtvrtfinále. V
něm si poradil s budějovickým
Musilem, kterého zdolal 2:0 po
setech 10:4 a 10:6, a v semifinále
jej nezastavil ani další hráč Dynama České Budějovice David Višváder, kterého Kuba porazil 2:1
na sety, v rozhodující sadě 10:7.
Ve finále soutěže jej čekalo překvapení soutěže žáků – Kovařík
ze Žatce, kterého prostějovská
naděje rozstřílela 2:0 po setech

10:4 a 10:4. Podobně jako v předcházejícím roce se tak stal Kuba
Ftačník vítězem tohoto prestižního singlového turnaje a získal pro
Sokol I Prostějov potřebné body
pro uchování celkového druhého
místa v této dlouhodobé soutěži.
Dorostenci hráli základní část turnaje ve dvou skupinách, z nichž
první čtyři postoupili do vyřazovací části. Čerstvý mistr republiky
pro rok 2014 Tomáš Roba se ve
skupině rozehrál k velmi dobrému
výkonu a ve čtvrtfinále si poradil
s Davidem Višváderem z Budějovic, když překvapivě ztratil jeden
set, ale i tak postoupil do semifinále soutěže. V něm jej čekala
českobudějovická mladá naděje
Žikeš, který i přes velkou snahu
nedokázal vzdorovat trvalému tlaku favorita, jenž vyhrál po setech
10:7 a 10:4 a vybojoval pro Sokol
I další finále soutěže. Ve finále proti Lukáši Hokrovi z Horažďovic
ovšem začal s množstvím chyb a
prohrál úvodní sadu 10:7. Ve druhém setu to byl již opět nekompromisní útočný Tomáš Roba a po
setu 10:1 srovnal celkové skóre na
1:1. V rozhodující bitvě jej ovšem
opustilo štěstí a poměrně smolně
prohrál rozdílem jediného míče.
Přesto je finále dalším úspěchem
tohoto velkého bojovníka.

„S výkony svých svěřenců musím být velmi spokojen, někteří
trenéři dokonce prohlašovali, že
si z tohoto turnaje děláme vlastní
oddílový přebor. Prohru Roby ve
finále dorostu nehodnotím nijak
tragicky, není jednoduché se ve
třech dnech připravit na dva vrcholy. Ftačník zahrál turnaj snad
ještě lépe než přebor dorostu v
Prostějově a dokázal opět svou
herní kvalitu,“ usmíval se spokojený kouč Sokola I Prostějov
Richard Beneš.
Tradičně se na tomto turnaji
hraje o putovní pohár mezi vítězem turnaje žáků a vítězem
turnaje dorostenců. Až do loňského roku tento nerovný duel
vyhrával pravidelně starší a
zkušenější vítěz dorostenecké
kategorie. V loňském roce jako
první v historii vyhrál tento souboj prostějovský Jakub Ftačník,
který tak pohár letos obhajoval.
V zápase s Lukášem Hokrem se
zřejmě chtěl „pomstít“ svému
soupeři za finálovou porážku

Opora. Jakub Ftačník zvítězil
mezi žáky i v souboji o putovní
pohár.
Foto: Jiří Možný
svého týmového kolegu Robu a
po skvělém a taktickém výkonu
vyhrál Ftačník přesvědčivě 2:0
po setech 10:6 a 10:2. Obhájil
tak Pohár Standy Maličkého i do
dalšího roku.

konečné pořadí turnaje čns v lounech:
Dorostenci: 1. Hokr (Hapon Horažďovice), 2. Roba (Sokol I
Prostějov), 3. Hrdlička (NK Zvěrkovice), 4. Žikeš (Dynamo
České Budějovice).
Žáci: 1. Ftačník (Sokol I Prostějov), 2. Kovařík (NK Žatec),
3. Žikeš, 4. Višváder (oba Dynamo České Budějovice).

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Třinec, Šamorín (Slovensko)
Prostějov - Členové Wrestlingu Čechovice se zúčastnili v
uplynulých týdnech hned čtyř
větších akcí a ze všech si odvezli
spoustu prvenství. Nejprve to
„zacinkalo“ v Třinci, následně
se oddílu z kraje Prostějova dařilo na mezinárodním turnaji
řecko-římských zápasníků ve
slovenském Šamoríně, neztratili
se ani na otevřeném mistrovství
České republiky sokolů na Vyšehradě a vše korunovali mistrovstvím republiky mladších
žáků.
První akcí z poslední doby se stal
již 43. ročník Velké ceny Třince v
zápase řecko-římském mladších
žáků, kadetů a seniorů. V úplně
nově rekonstruované hale STaRS
o úspěchy bojovalo sto třicet osm
závodníků z Polska, Slovenska,
Maďarska a České republiky. Na
turnaji startovali též čtyři zápasníci
čechovického oddílu.
Za dohledu medailisty ze světového i evropského šampionátu Josefa Krista a zejména nejúspěšnějšího československého zápasníka
všech dob, olympijského vítěze,
mistra světa i mistra Evropy Vítězslava Máchy se odchovanci
Čechovic neztratili. Mezi mladšími žáky zvítězili Alois Kejík do 44
kilogramů a Vsevolod Sakal do
52 kilogramů, mezi kadety přidali
druhá místa Tomáš Rais ve váze
do 76 kilogramů i Tomáš Kaut ve
„stovce“.

Medailisté. Na turnaji ve slovenském Šamoríně zvítězil Michal
Pluskal (uprostřed), druhá místa přidali Matěj Vrba (vlevo) a Šimon
Polena (vpravo).
Foto: archiv oddílu
V sobotu 1. listopadu se konal
dvanáctý ročník mezinárodního
turnaje O pohár primátora města
Šamorín v zápase řecko-římském
přípravek a žáků. Na mezinárodní
turnaj odjeli na Slovensko též čechovičtí zápasníci pod vedením
rozhodčího Jiřího Vrby a neztratili
se rovněž v porovnání s Maďary.
V přípravce „B“ obsadil ve váze
do 30 kilogramů druhé místo
Šimon Polena, o patnáct kilo výš
byl rovněž druhý Matěj Vrba a
zvítězit se podařilo Michalu Pluskalovi.
Další turnaj se uskutečnil
v Praze na Vyšehradě. Jednalo
se o otevřené mistrovství České
republiky sokolů a Memoriál
Jana Budáka kadetů v zápase
řecko-římském. A byla z toho

čtyři zlata a jedno stříbro pro
Čechovice.
Mezi kadety zvítězili Tomáš
Kaut ve váze do 100 kilogramů
a Tomáš Rais do 76 kilogramů,
v mladších žácích brali prvenství Alois Kejík do 44 kilogramů
a Vsevolod Sakal do 52 kilogramů, druhý byl Zdeněk Buriánek
v kategorii do 90 kilogramů.
Formu si zástupci Wrestlingu
Čechovice uchovali i pro domácí šampionát v řecko-římském
zápase, jenž se uskutečnil v Jihlavě. Zdeněk Buriánek získal ve
své typické váze do 90 kilogramů
stříbro, s bronzovými medailemi
se z Vysočiny vrátili Vsevolod
Sakal ve váze do 52 kilogramů
a o osm kilogramů lehčí Alois
Kejík.

V Olomouci se tleskalo prostějovským judistům

Sokol I Prostějov vítězem Poháru svazu nohejbalu

Týn nad Vltavou, Prostějov/rb, jim - V polovině listopadu se v Týně nad Vltavou
uskutečnil závěrečný turnaj Poháru Českého nohejbalového svazu (ČNS) dorostu
2014. Klání dvojic se zúčastnili i hráči Sokola I Prostějov, kteří s dosavadními sto
padesáti body hájili první místo. A to se
jim díky bronzu uhájit také podařilo.
Základní část se odehrála ve skupinách,
v nichž si vedl prostějovský celek naprosto
suverénním způsobem a neztratil ani jeden
set. Postupně tak přehrál Zvěrkovice „A“,
Karlovy Vary „B“ a České Budějovice „C“
shodně 2:0 a z prvního místa postoupil do
osmifinále, od něhož již nastoupil vyřazovací způsob. V boji o postup do čtvrtfinále
hanácký výběr doslova rozstřílel mladý tým
Dolní Radechové a již čtvrtfinále zajišťovalo hráčům Sokola I celkové prvenství v tomto prestižním Poháru ČNS.

Mezi nejlepší osmičkou si hráči Prostějova hladce poradili i se svým tradičním rivalem posledních let SK Kotlářkou Praha
2:0, avšak v boji o své další letošní finále
nestačili na výborně hrající celek Haponu
Horažďovice. Podlehli mu po vyrovnaném
druhém setu 0:2. V boji o třetí místo v tomto turnaji ovšem nezaváhali a jasně přehráli
překvapení turnaje v podání domácích Zvěrkovic „B“ 2:0 na sety.

„S výkonem Ftačníka, Matkulčíka a Příhody jsem samozřejmě velmi spokojen,
kluci opět zabojovali a dokázali po dvou
letech opět získat prestižní pohár svazu.
V žádném ze čtyř bodovaných turnajů
neskončili mimo stupně vítězů, což je
jasným důkazem o spravedlivém vítězství
Prostějova v Poháru českého nohejbalového svazu,“ mohl se usmívat jejich trenér
Richard Beneš.

Pořadí v turnaji Poslední
smeč dorostu ve Zvěrkovicích:
1. Sokol Semily, 2. Hapon Horažďovice, 3. TJ Sokol I Prostějov, 4. NK Zvěr-

kovice „B“.

Celkové pořadí Poháru ČNS 2014 dorostu:
1. TJ Sokol I Prostějov, 2. Sokol Semily, 3. NK Zvěrkovice, 4. Hapon Horažďovice,
5. SK Kotlářka Praha.

Olomouc, Prostějov/jv, jim Již o poslední zářijové neděli
si dali v hanácké metropoli
dostaveníčko špičkoví mladí
judisté. V krásné a moderní
sportovní hale Čajkarena se
totiž konal Olomoucký pohár,
jehož se zúčastnili sportovci
z České republiky i Polska.
Nechyběla mezi nimi ani šestice nadějí Sokola I Prostějov.
A reprezentanti tohoto oddílu
rozhodně nepropadli, domů se
vrátili se třemi stupni vítězů a
dalšími třemi umístěními těsně pod nimi.
Dopoledne patřilo kategorii mláďat. V kategorii do pětadvaceti
kilogramů se o cenné vavříny
utkal mimo jiné Jakub Vejmola.
Podařilo se mu vyhrát svou kvalifikační skupinu, v níž hladce
porazil i konečného vítěze turnaje. Neuspěl až v semifinále a
výsledkem tak byla třetí pozice.
Stejně vynikajícího umístění do-

Úspěšní. Prostějovští judisté letos prožívají úspěšnou sezónu, z každé
akce se vrací s medailemi.
Foto: Sokol I Prostějov
sáhl ve váze do šestatřiceti kilogramů i Stanislav Macák. Podařilo se mu z kvalifikační skupiny
postoupit mezi čtyři nejlepší a
výsledkem tak bylo druhé třetí
místo. V dopoledním programu
si dále Šimon Skopal mezi čtyřicetikilogramovými vyválčil
čtvrté místo, v hmotnostní kategorii do pětadvaceti kilogramů
byl Erik Pospíšil pátý.

Odpoledne poměřili své síly
mladší žáci. Svou skvělou výkonnost a úroveň tam opět prokázal Matyáš Roubík, ve váze
do šestačtyřiceti kilogramů se
připojil ke dvojici kamarádů
z dopoledne, také on si dokráčel
pro bronz. Ve vyšší kategorii do
pětapadesáti kilogramů závodil
Martin Němec a obsadil výsledné páté místo.

Kušisté Savany pokračovali v nadvládě, Gymnasté přivezli z Brna tři cenné kovy

vrátil se plumlovský Bohumil Korbař

Litultovice, Otrokovice, Suché
Lazce, Prostějov/jim - Závěr
venkovní sezony zastihl kušisty Savany Kostelec na
Hané ve velké formě. Stálice
domácí špičky se sice museli
obejít bez mistra republiky
mezi muži Jana Nedělníka,
i tak potvrdili svou celoroční výkonnost a v Litultovicích u Opavy, Otrokovicích
a Suchých Lazcích získali celkem pět prvních, sedm druhých a osm třetích míst. Dařilo se i rekordmanovi v českých
titulech Bohumilu Korbařovi,
člen SK Plumlov vyhrál po
svém návratu oba podniky.
Největší radost dělají kosteleckému oddílu kadeti. Trojice
Lukáš Andrés, Dominik Fifka
a Karolína Hynková nepustila
na stupně vítězů nikoho jiného
a díky trenérskému vedení Svatoslava Kuby tuto kategorii zcela opanovala. Na závěr ročníku
byl účastník letošního mistrovství světa Andrés třikrát první,
Hynková přidala dvě druhá
a jedno třetí místo, Fifka naopak
jedno druhé a dvě třetí místa.
Nejvýše vystoupal i střílející
předseda celého oddílu Josef
Nedělník, jenž s přehledem
ovládl mužskou kategorii
v Litultovicích, k tomu přidal
ještě druhé a třetí místo v dalších dílech. To už byl po delším
čase zpět i Bohumil Korbař,
jenž ostatním výrazně unikl.
A mezi třemi nejlepšími ho
téměř doplnil i Jan Korbař,
kušistický nováček skončil
v Suchých Lazcích čtvrtý.

Výsledky Českého poháru v Litultovicích
Muži:
ž 1. Josef Nedělník (Savana KK Kostelec na Hané) 770 bodů
ů
(232+272+266), 2. Dalibor Lhotský 755 b. (220+257+268), 3. Petr Lelovský (oba Opava) 742 b. (219+263+260).
Ženy: 1. Hana Nedělníková 787 b. (242+275+270), 2. Jaroslava Nedělníková (obě Savana Kostelec) 777 b. (246+266+265), 3. Sabina
Kubesová (Suché Lazce) 773 b. (242+259+272).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 776 b. (230+271+275), 2. Oldřich
Kubesa (Suché Lazce) 666 b. (210+223+233), 3. František Sedláček
(Savana Kostelec) 654 b. (195+228+231).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 672 b. (213+245+214), 2. Karolína Hynková
(všichni Savana Kostelec) 604 b. (214+224+166), 3. Dominik Fifka
597 b. (182+215+200).

Výsledky Českého poháru v Otrokovicích
Muži:
ž 1. Bohumil Korbař (SK Plumlov) 838 bodů
ů
(272+277+289), 2. Dalibor Lhotský (Opava) 771 b. (228+263+280),
3. Josef Nedělník (Savana KK Kostelec na Hané) 767 b., (228+277+262).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 783 b. (237+270+276), 2. Jaroslava Nedělníková 774 b. (226+272+276), 3. Hana Nedělníková (obě
Savana Kostelec) 765 b. (236+261+268).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 795 b. (254+271+270), 2. Ája Kaszonyiová 790 b. (250+263+277), 3. Pavel Kaszonyi 743 b. (224+253+266),
8. František Sedláček (Savana Kostelec) 482 b. (216+244+22).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 679 b. (211+233+235), 2. Karolína Hynková
(všichni Savana Kostelec) 651 b. (206+241+204), 3. Dominik Fifka 576
b. (156+207+213).

V ženách to byla ještě větší přesýpaná. Nejprve vyhrála kostelecká Hana Nedělníková před
svou maminkou Jaroslavou, poté
byla Hana třetí, Jaroslava druhá
a přeskočila je Sabina Kubesová ze Suchých Lazců, na závěr
pro změnu dostřílela třetí Jaroslava Nedělníková, druhá Hana
Nedělníková a zvítězila Kateřina Štětkářová. A prosadit se
dokázal i František Sedláček,
nestárnoucí střelec obsadil dvě
třetí místa mezi veterány. Další
šancí bude mít opět o víkendu,
to se v kostelecké sportovní hale
uskuteční úvodní díl domácí halové sezony.

Brno, Prostějov/jim - Trojici zástupců vyslala
prostějovská sportovní gymnastika do mezinárodního závodu, jenž se uprostřed listopadu
uskutečnil v moravské metropoli. Domácí Sokol
Brno I totiž pořádal již třiadvacátý ročník tra-

Šampionát v malém fotbalu
začíná už ve středu

Výsledky Českého poháru v Suchých Lazcích
Muži:
ž 1. Bohumil Korbař (SK Plumlov) 832 bodů
ů (273+278+281),
2. Josef Nedělník (Savana KK Kostelec na Hané) 804 b.,
(258+280+266), 3. Dalibor Lhotský (Opava) 787 b. (242+259+286),
4. Jan Korbař (Plumlov) 728 b. (239+247+242).
Ženy: 1. Kateřina Štětkářová (Otrokovice) 798 b. (268+270+260),
2. Hana Nedělníková 794 b. (254+272+268), 3. Jaroslava Nedělníková (obě Savana Kostelec) 764 b. (234+264+266).
Senioři: 1. Zdeněk Janda (Otrokovice) 767 b. (245+261+261),
2. Václav Losert (Opava) 753 b. (222+267+264), 3. František Sedláček (Savana Kostelec) 739 b. (236+251+252).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 683 b. (218+238+227), 2. Dominik Fifka
674 b. (215+217+242), 3. Karolína Hynková (všichni Savana Kostelec) 628 b. (212+231+185).

Úspěšné družstvo. O český bronz se zasloužili i Daniel Ponížil (vlevo dole) a Jindřich Šafrán
(vlevo nahoře).
Foto: Pavel Ponížil

dičního mezinárodního závodu hochů a dívek
a neztratili se ani sportovci z Hané. Jedno první
a dvě třetí místa jim byla odměnou.
Úvodní část soutěžního dne patřila téměř sedmdesáti dívkám nejen z České republiky, ale
i z dalších pěti evropských států. TJ Prostějov reprezentovala dvanáctiletá Dominika Ponížilová
a v jednotlivcích si svým velmi pěkným výkonem
vybojovala krásné třetí místo za první Veronikou
Šebákovou z Prahy a druhou Dorkou Szujó z Maďarska.
V odpoledním závodě hochů se předvedli Jindřich
Šafrán a Daniel Ponížil, kteří závodili za tým české gymnastické federace společně s Ondřejem
Kalným a Michalem Hynkem z Prahy. V tomto
složení si v závodě družstev odnesli třetí místo za
družstvem z Litvy a Rakouska.
To nejlepší pak přišlo v závodě jednotlivců, kdy
nedal soupeřům šanci a na prvním místě stanul čtrnáctiletý Daniel Ponížil. Jindřich Šafrán si v nabitém startovním poli také nevedl špatně a připsal si
velmi pěkné dvanácté místo. Gratulace patří nejen
závodníkům, ale i jejích trenérům Veronice Lukášové, Miloslavu Musilovi a Karlu Hemerkovi.

Prostějov/tok - První zápas
ve skupině E čeká reprezentanty České republiky již
necelé dvě hodiny po otvíracím
ceremoniálu ve středu večer
proti Španělsku, ve čtvrtek
odpoledne od 16.00 hodin narazí na Anglii a boje v základní
skupině uzavřou o čtyřiadvacet
hodin později proti Turecku.
„Právě Turci by měli být papírově
nejsilnější soupeři, protože byli

přilosováni z druhého koše,“
upozorňuje Jan Koudelka, v profesionální kopané hráč 1.SK Prostějov. „Reálnou sílu soupeře ale
poznáme až z konkrétní nominace. V tomto fotbalovém odvětví
nejsou soupeři dopředu příliš
čitelní,“ přemítá o nadcházejících
utkáních.
Z šesti čtyřčlenných skupin
postupují do osmifinále první
dva týmy plus čtyři nejlepší
z třetích míst. Kompletní playoff je na programu o víkendu.
„Chceme postoupit co nejdál,
semifinále je téměř povinnost.

Rádi bychom samozřejmě přivezli medaili,“ odkrývá týmové ambice šikovný štírek.
Zápasy týmu ČR vysílá většinou
ze záznamu program ČT Sport,
který ze závěrečného boje ve
skupině s Tureckem a z osmifinále zařazuje rovnou přímý
přenos.
Večerník bude celý turnaj bedlivě
sledovat, a tak vše zajímavé
z Černé Hory se dozvíte denně
na serveru www.vecernikpv.cz,
kde najdete nejen jak se daří Janu
Koudelkovi na hřišti, ale i něco
málo ze zákulisí...

vizitka „koudyho“

12 Jan Koudelka - útočník
Datum narození: 12.3.1992
Výška: 176 cm
Váha: 62 kg
Klubová příslušnost:
SK Viktoria Suchý (Blansko)
zdroj: www.malyfotbal.cz
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Okénko
Tomáše
Machálka
do
FNL...
Dnes z Opavy...
„Po nejlepším výkonu
podzimu budeme do přípravy
dobře naladěni“

„Dnes proti Mostu to byl asi nejlepší zápas,
který jsme našim fanouškům na podzim
doma předvedli. Hráli jsme po zemi, kombinačně, čímž jsme se lišili od soupeře, který
vypadal trošku pasivně. Přesto jsme z Mostu před zápasem měli určitý respekt, jelikož
poslední kola se mu povedla a připsal si na
své konto nějaké ty body. Věřili jsme však,
že si vytvoříme dobrou atmosféru pro zimní
přípravu.
Hned v úvodu se mi už povedla hlavička,
úspěšnější jsem byl před naším prvním
gólem v situaci, kterou jsme pilně nacvičovali celý týden na tréninku. Naši trenéři
měli dobře přečteno, co na soupeře platí.
S Kuzmanovičem si, jak už jsem psal dřív,
v útoku rozumíme, on mi přesně v okamžiku, kdy jsem zvedl hlavu, ukázal, kam chce míč, takže závěr byl
jednoduchý. Vyšlo to krásně.
O přestávce nebylo zdaleka nic jasného, Mostečtí měli bouřku v kabině a do druhé půle nastoupili se snahou
o aktivitu, která se jim málem vyplatila. Tehdy nás podržel brankář Květon. Gól by nás asi zaskočil a nechci
moc domýšlet další vývoj zápasu. Naopak brzkým gólem na 2:0 jsme jejich apetit zchladili a třetí branka
byla posledním hřebíčkem do mostecké rakve.
Jsem rád, že se mi ten druhý gól podařilo dát, v obou případech se mi povedl první dotek s balónem, problémy s touto herní činností z poslední doby jsem si tak vynahradil. Po obhození obránce jsem šel sám na
gólmana a trefil jsem mu to do houslí, což byla i trocha štěstí. Obdobnou situaci o něco později jsem chtěl
řešit stejně, ale míč lízl brankáři patu, od níž se odrazil mimo tři tyče.
Hráli jsme nejen o potřebné body, ale i o atmosféru v jarní části, ta bude určitě optimističtější. Jistě si netroufnu spekulovat, že jsme zachráněni, ale počet dvaadvaceti bodů vypadá nadějně. Potvrdit bychom to měli
v prvních dvou jarních zápasech v Ústí nad Labem a doma s Třincem, kdy bychom mohli svým soupeřům
odskočit a dohrávat jaro klidněji.
Přestože liga skončila, neznamená to pro nás nějakou dovolenou. Poslední listopadový týden trénujeme od
úterý do čtvrtka a v pátek hrajeme přátelák s Frýdkem-Místkem, kde dostanou příležitost i hráči B-týmu.
Další zápas sehrajeme první prosincovou středu, zbytek týdne vyplní hokej či badminton a od Mikuláše pak
máme až téměř do Třech králů volno.“

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 20. listopadu 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída bez závad, až na utkání TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Držovice, hosté žádají přeložení
utkání na jarní část soutěžního ročníku pro nemoc
hráčů. Předložili lékařské zprávy sedmi hráčů. STK
nařizuje utkání odehrát 22.3.2015 v 15 hodin a doporučuje klubům, aby si případně zajistili náhradní
hrací plochu, například umělou trávu v Prostějově
či Konici, náklady spojené s pronájmem hřiště hradí
pořádající oddíl. Dohrávka musí být odehrána do začátku jarní části ročníku 2014/2015. Utkání TJ Sokol
Držovice – TJ Sokol Čechovice „B“ nařizuje STK
odehrát 29.3.2015 v 15 hodin. Dohrávka musí být
odehrána do začátku jarní části ročníku 2014/2015.
III. třída bez závad, až na utkání FC Výšovice – DC
Dobromilice. Domácí navrhují odehrát 22.3.2015
od 15 hodin, v případě nepříznivého počasí 1.5.2015

od 16.30 ve Výšovicích. STK souhlasí s termínem
22.3.2015 v 15 hodin a doporučuje klubům, aby si
případně zajistily náhradní hrací plochu, například
umělou trávu v Prostějově a Konici, náklady spojené
s pronájmem hřiště hradí pořádající oddíl. Dohrávka musí být odehrána do začátku jarní části ročníku
2014/2015.
2. Soupisky mužstev – nečinní hráči:
Jelínek Michal (ID 89070803, Sokol Brodek u Prostějova), Fialka Radek (ID 91050615, Haná Nezamyslice), Mucha Miroslav (ID 81111022, Sokol
Přemyslovice), Růžička Kamil (ID 81100481, Sokol Přemyslovice). nečinnost hráče mohou zdůvodnit do 7 dnů tj. do 27.11.2014.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 20. listopadu 2014 rozhodla:
1. Pokuta 200 korun za 8 žlutých karet:
II. třída: Schmidt Jiří (Sokol Olšany), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín).
2. Pokuta 100 korun za 4 žluté karty:
II. třída: Glouzar Martin (FK Skalka), Fialka Petr
(Sokol Brodek u Prostějova), Hansl Petr (Sokol
Olšany), Hošák Jaroslav (Sokol Olšany), Miška Martin (Sokol Olšany), Jurník Tomáš (Sokol
Přemyslovice), Kratochvíl Martin (Sokol Vrahovice), Kučera Martin (Sokol Vrahovice), Prucek
David (Sokol Vrahovice), Závodský Michal (Sokol Vrahovice), Navrátil Jiří (Sokol Zdětín).
III. třída: Špaček Jakub (FC Dobromilice), Sekanina Jan (FC Ptení), Novotný Lukáš (FK Němčice nad Hanou), Svozil Jan (FK Němčice nad
Hanou), Koukal Kristián (FC Výšovice), Soušek

Martin (Sokol Bedihošť), Frýbort Jaroslav (Sokol
Bedihošť), Musil Martin (Sokol Bedihošť), Kaplánek Pavel (Sokol Otaslavice), Kratochvíl Jakub
(Sokol Tištín), Buchlák Libor (Sokol Pivín „B“),
Trnečka Jaroslav (Sokol Vícov).
IV. třída: Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice), Emperger Přemysl (TJ Pavlovice u Kojetína),
Pěček Martin (Sokol Ivaň), Kašík Štefan (Sokol
Tvorovice).
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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Prostějovský tým BC DTJ absolvoval další interligové utkání na Slovensku

BOXEŘI PADLI V NITŘE, NAVÍC PŘIŠLI O TÁBORSKÉHO

Heslo „Můj dům, můj hrad“ platí v boxu mnohem
více než v jiných sportech. A na své pravdivosti
neztrácí ani v případě prostějovského týmu v tomto ročníku interligové soutěže. Po prohře na půdě
Prahy přišla vysoká výhra nad polskými Gliwicemi,
kterou ovšem v sobotu večer vystřídala porážka v
Nitře. Zřejmě hlavní favorit soutěže tak zůstává i
po svém druhém souboji neporažen. Ve druhém
utkání se Dubnici podařilo zvítězit v Polsku.
Nitra (Slovensko),
Prostějov/jim
„Je to debakl, domácí ale byli
skutečně lepší. Mají tam reprezentanty i špičkové podmínky.
Přišlo hodně lidí a atmosféra
byla bouřlivá. Mrzí mě ale, že
někteří z našich do toho nedali
vše. Nitra pro mě ale byla hlavním adeptem už před začátkem
soutěže a potvrdila svoje kvality,“ blahopřál soupeři k vítězství trenér BC DTJ Prostějov
Petr Novotný.
Domácím se podařilo ovládnout tři nejnižší hmotnostní
kategorie a nenalomila je ani
následná výhra Roberta Bilíka,
další dva body totiž přidal Prostějov až v závěrečném páru,
kdy Ištván Bernáth neměl
soupeře. Již předtím ale musel
Novotný řešit jednu nečekanou
starost, k dispozici totiž neměl
dosavadní českou jedničku ve
váze do 91 kilogramů Daniela
Táborského. „Dan opouští těžkou váhu a míří do supertěžké,
tělo totiž nesneslo shazování.
Říkal, že je to definitivní. Vyzkouší si pár zápasů a třeba si
to ještě rozmyslí,“ zmínil Novotný.
Na Slovensku ho nahradil Tomáš Ivachov, jenž tak získal
své premiérové interligové
zkušenosti. „Rychlost a výbušnost má, potřebuje ale ještě
zapracovat na vytrvalosti. Potřebuje si stále zvyšovat sebevědomí a interligové porážky
by mu braly vítr z plachet, ideální tak pro něj zpočátku budou oblastní soutěže,“ přemítal
prostějovský trenér.
I proto vedení oddílu usilovně pracuje na posílení kádru
a vypořádání se s nečekaným
odchodem očekávané opory.
„Hledáme cestu a toho, kdo
bude novou jedničkou. Nabízí
se Tomáš Vaněček či Vasil Ducár. Byl bych rád, kdyby tam
byl domácí borec, ale na to si
ještě musíme chvíli počkat,“
uvědomuje si.
O prvním prosincovém víkendu je na programu další interligové kolo, to se ale Prostějova
týkat nebude, kvůli lichému
počtu účastníků bude mít volno a do mezinárodní soutěže
se zapojí až po Novém roce.
Pravděpodobně na konci ledna
či na počátku února.

„Naším cílem je získat v extralize a oblastních soutěžích
další zkušenosti. Věděl jsem, že
se venku moc nevyhrává, měl
jsem asi trochu velké oči, ale po
perfektním domácím výkonu
jsem chtěl bodovat i venku. Nečekal jsem zázraky, věřil jsem
ale, že to bude lepší,“ vrátil se
ještě k souboji v Nitře prostějovský trenér Petr Novotný

váhová kategorie do 56 kg:
Viliam Tanko
Filip Barák
2:0
V úvodním duelu se proti česko-slovenskému boxerovi v
barvách Prostějova postavil
účastník olympijských her
mládeže a osmnáctiletý reprezentant Slovenska si také došel
pro výhru.
„Filip bojoval, předváděl svůj
houževnatý styl. Chodil dopředu a rozdal víc úderů, soupeř
byl ale přesnější a pojistil si to
na začátku třetího kola,“ hodnotil Novotný.

váhová kategorie do 60 kg:
Michal Zátorský
Hamo Aperjan
2:0
Po absenci proti Gliwicím
vinou zranění z mistrovství
republiky se do prostějovské
sestavy vrátil Hamo Aperjan,
návrat to ale vítězný nebyl.
Body pro domácí výběr získal
bronzový medailista z Mistrovství Evropské unie Michal
Zátorský.
„Snažil se, měl však proti sobě
silného a šikovného soupeře.
Nenašel na něj recept,“ mrzelo
kouče BD CTJ Prostějov.

váhová kategorie do 64 kg:
Tomáš Vaňo
Miroslav Šerban
2:0
Proti českému šampionovi se
postavil ostřílený borec se zkušenostmi z mistrovství Evropy
i světa, jenž se vrací po zranění. „Nenašel na něj recept. Bojovalo se z dvojkrytu uprostřed
ringu, dvě kola Mirek bodoval,
třetí mu ale uteklo a toto se

3. kolo interligy boxu
BC STAVBÁR NITRA
BC DTJ PROSTĚJOV

12:4
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
3. kolo: C Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov 12:4, Górny Slask Gliwice –
BC Dubnica nad Váhom 4:12, BigBoard Praha volno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. Big Board Praha
1. BC Stavbár Nitra
3. BC Dubnica nad Váhom
4. BC DTJ Prostějov
5. Górny Slask Gliwice

2
2
2
3
3

2
2
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
1
2
3

22:10
22:10
18:14
22:26
12:36

4
4
2
2
0

venku nevyhrává,“ mrzelo No- item a tento zápas vyloženě
odstál. Matúš si s ním dělal,
votného.
co chtěl, byl rychlý a výborný.
váhová kategorie do 69 kg: Je pro mě zklamáním, že to
Tomáš Zold Tomáš aspoň nezkusil,“ ohlížel
Robert Bilík se prostějovský trenér.
0:2 na body
váhová kategorie do 91 kg:
Sandro Dirnfeld
O první dílčí úspěch pro hosty
Tomáš Ivachov
se tak až v posledním souboji
2:0
první poloviny postaral Robert
Bilík. „Tomáš je bojovník, vydržel neskutečné údery a šel Proti mnohem zkušenějšímu
stále dopředu, Robert si to ale soupeři, jenž má na svém kontě
pohlídal a zvítězil,“ těšilo dlou- trojciferný počet střetnutí, nasholetého úspěšného boxera.
toupil prostějovský odchovanec, jenž má přibližně desetváhová kategorie do 75 kg: krát menší zkušenosti. A přes
Henrich Bagin veškerou jeho snahu tak zápas
Vladimír Lengál skončil očekávaným výsled2:0 kem, tedy dalšími body pro
hostitelský celek.
„Nezklamal a ukázal, že má
Vladimír Lengál potvrdil i na boxerské schopnosti, ještě
Slovensku, že jde výkonnostně však ne dostatečnou fyzičku.
nahoru, proti zkušenějšímu Tlak na něj udělalo i tři sta
soupeři v podobě Henricha Ba- čtyři sta lidí, nebyl horší, už
gina to ale nestačilo. „V prvním ale neměl síly, takže byl nepokole dostal úder na ucho a zorný. Víme ale, na čem prautrpěl zranění, soustředil se covat,“ poznamenal někdejší
zejména na obranu a bojoval. vládce této kategorie.
Přes prohru to bylo dobré, za
rok mu to třeba oplatí,“ těší se váhová kategorie nad 91 kg:
Novotný na odvetu.
Štefan Sliž
Ištván Bernáth
váhová kategorie do 81 kg:
0:2 bez boje
Matúš Strmisko
Tomáš Bezvoda
2:0 Nejočekávanější duel se nakonec neuskutečnil, domácí
zástupce vinou zranění nenasProti nedávnému českému toupil. Obávaný maďarský
šampionovi v polotěžké váze bijec v prostějovském dresu
nastoupil další slovenský me- Ištván Bernáth se tak dočkal
dailista z Mistrovství Evropské dvou bodů bez boje. „Škoda,
unie. A také tentokrát z toho mohl si to vybít za všechny
byly body pro Nitru. „Tomáš s naše porážky,“ pousmál se Petr
ním dvakrát prohrál před lim- Novotný.

Odstartovala nová futsalová sezona. Na čele první ligy SK Griffins 98
Prostějov/jim
Celkem
třiatřicet mužstev se zapojí do
aktuálního ročníku okresních
futsalových soutěží. První
tucet jich naskočilo již do
úvodního turnaje nejvyšší
soutěže,
dalších
třináct
odehraje 2. třídu a zbývající osmička se přihlásila do
veteránské kategorie. I tyto
soutěže již odstartovaly úvodním kláním v Kostelci na
Hané a Němčicích nad Hanou.
V ročníku 2014/2015 se v 1.
třídě utká jednokolově každý
s každým. Poté si nejlepší
devítka zahraje nadstavbo-

vou část, opět jednokolově
každý s každým. Do 2. třídy
se mělo původně zapojit
celkem čtrnáct družstev, po
odhlášení Lutína jich je ale
pouze třináct. Hraje se v jedné
skupině jednokolově každý
s každým, poté se účastníci
rozdělí následovně: celky na
první až páté příčce doplněné
o poslední tři mančafty po
základní části 1. třídy utvoří
nově ustanovenou 2. třídu. A
v této baráži si jednokolově
každý s každým zahrají o tři
postupová místa do 1. třídy pro
sezonu 2015/2016.

Týmy na šestém až třináctém
místě se naopak jednokolově
střetnou v nově ustavené
3. třídě, tedy v osmičlenné
soutěži. Body a skóre ze
základní části se do nadstavby nepřenášejí, výjimkou je
1. třída, kde si nejlepší čtyři
přinášejí bonifikaci čtyři, tři,
dva a jeden bod.
A v jedné osmičlenné
skupině si o titul okresního
přeborníka zahrají i veteráni. Zde titul obhajuje Relax Prostějov před druhým
Sezakem Prostějov a třetím
týmem Bexim Paletten.

Turnaj starších přípravek vyhrál čechovický Sokol

Nezamyslice,
Prostějov/
jim – Celkem pět družstev
z Prostějovska a jedno z
Přerovska se o víkendu v nezamyslické hale zúčastnilo
turnaje starších přípravek
pořádaného Okresním fotbalovým svazem Prostějov.
V klání určeném pro kategorii U10 vytvořili pořadatelé
jednu skupinu, v níž se utkal
každý s každým, výsledná
tabulka pak určila konečné
pořadí.

Více najdete na www.
vecernikpv.cz!

Starší přípravka

Němčice nad Hanou – Nezamyslice 2:2, Určice – Konice 1:5, Nezamyslice – Čechovice
1:3, Horní Moštěnice – Němčice nad Hanou 0:1, Konice – Nezamyslice 4:0, Určice – Horní
Moštěnice 0:2, Čechovice – Konice 0:0, Určice – Nezamyslice 0:0, Němčice nad Hanou
– Čechovice 0:5, Horní Moštěnice – Konice 1:0, Němčice nad Hanou – Určice 3:1, Nezamyslice – Horní Moštěnice 1:1, Určice – Čechovice 0:3, Konice – Němčice nad Hanou 0:0,
Horní Moštěnice – Čechovice 0:3.

Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Sokol Čechovice
5
4
1
0
14:1
2. Sokol Konice
5
2
2
1
9:2
3. FK Němčice nad Hanou
5
2
2
1
6:8
4. FK Horní Moštěnice
5
2
1
2
4:5
5. TJ Haná Nezamyslice
5
0
3
2
4:10
6. TJ Sokol Určice
5
0
1
4
2:13
Nejlepší brankář turnaje: Matěj Nevřela (FK Horní Moštěnice)
Nejlepší střelec turnaje: Lukáš Vogl (Sokol Konice) – 7 branek

13
8
8
7
3
1

Průběžná tabulka:

1. TŘÍDA

neděle 23. listopadu 2014, Kostelec na Hané:

BOTAFOGA – VYPRAHLO Konice 3:1, RELAX „A“ – BVD 7:3, MECHECHELEN – ARISTON 2 SK 1:13, VYPRAHLO Konice – RELAX „A“ 1:7, ARISTON 2 SK – BOTAFOGA 1:0,
BVD – MECHECHELEN 3:5, RELAX „A“ – ARISTON 2 SK 2:1, MECHECHELEN – VYPRAHLO Konice 2:3, BOTAFOGA – BVD 7:2.

neděle 23. listopadu 2014, Němčice nad Hanou:

ŽE-STAV Nezamyslice – SEXMERALDA „A“ 2:5, FC ANDĚL – MK BRODEK u PV 5:3, AC
ZAVADILKA 2000 „A“ – SK GRIFFINS 98 2:6, SEXMERALDA „A“ – FC ANDĚL 3:1, SK
GRIFFINS 98 – ŽE-STAV Nezamyslice 6:1, MK BRODEK u PV – AC ZAVADILKA 2000 „A“
4:4, FC ANDĚL – SK GRIFFINS 98 4:6, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – SEXMERALDA „A“ 4:0,
ŽE-STAV Nezamyslice – MK BRODEK u PV 2:1.

Průběžná tabulka:
1. SK GRIFFINS 98 Prostějov
3
3
0
2. FC RELAX Prostějov „A“
3
3
0
3. SK ARISTON 2 SK Prostějov 3
2
0
4. BOTAFOGA Prostějov
3
2
0
5. SEXMERALDA Prostějov „A“ 3
2
0
6. AC ZAVADILKA 2000 „A“
3
1
1
7. FC ANDĚL Prostějov
3
1
0
8. AC VYPRAHLO Konice
3
1
0
9. ŽE-STAV Nezamyslice n. H. 3
1
0
10. MECHECHELEN Prostějov 3
1
0
11. MK BRODEK u PV
3
0
1
12. BVD
3
0
0

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

18:7
16:5
15:3
10:4
8:7
10:10
10:12
5:12
5:12
8:19
8:11
8:19

9
9
6
6
6
4
3
3
3
3
1
0

2.TŘÍDA

neděle 23. listopadu 2014, Kostelec na Hané:

FC ORANGE – GALACTICOS 2:4, ATLETICO Smržice – FK VRBÁTKY 1:7, GALACTICOS
– ATLETICO Smržice 2:5, FK VRBÁTKY – FC ORANGE 3:5, FC ORANGE – ATLETICO
Smržice 8:3, GALACTICOS- FK VRBÁTKY 4:2.

neděle 23. listopadu 2014, Němčice nad Hanou:

TORPEDO – BEDIHOŠŤ 3:0, FC MENPHIS – FC VRAHOVICE 1:4, BEDIHOŠŤ – FC
MENPHIS 0:3, TORPEDO – FC VRAHOVICE 3:2, FC MENPHIS – TORPEDO 3:6, FC
VRAHOVICE – BEDIHOŠŤ 7:3

1. TORPEDO Prostějov
3
3
0
0
12:5
9
2. FC VRAHOVICE
3
2
0
1
13:7
6
3. FC ORANGE
3
2
0
1
15:10
6
4. GALACTICOS
3
2
0
1
10:9
6
5. FK VRBÁTKY
3
1
0
2
12:10
3
6. FC MENPHIS Prostějov
3
1
0
2
7:10
3
7. ATLETICO Smržice
3
1
0
2
9:17
3
8. SPORTBAR Bedihošť
3
0
0
3
3:13
0
Poznámka: Mužstva FC RELAX Prostějov „B“, AC ZAVADILKA 2000 „B“,
MEDVĚDI Prostějov, SEXMERALDA Prostějov „B“ a POBŘEŽÍ KOCOVINY
zasáhnou do soutěží futsalu až o víkendu 29. a 30. listopadu 2014.
Liga veteránů

sobota 22. listopadu 2014, Kostelec na Hané:

KRUMSÍN – SEZAKO 1:3, Sovík Evžen – Spáčil Karel, Směšný, Trávníček, AC ZAVADILKA 2000 – BEXIM PALETTEN 2:3, Šťastný, Zaoral – Doležel, Hodulák, Navrátil, FC
LITRPŮL – KRUMSÍN 2:0, Ociepka Stanislav, Kutný, SEZAKO – AC ZAVADILKA 2000
8:2, Spáčil Karel 4, Řehořek 3, Přikryl – Kučera Tomáš, Šťastný, BEXIM PALETTEN –
KRUMSÍN 8:3, Začal 3, Navrátil 3, Kučera Evžen 2 – Sovík Evžen 3, FC LITRPŮL – AC
ZAVADILKA 2000 5:1, Bureš 3, Křesal, Ociepka Stanislav – Sedlák.

Průběžná tabulka:
1. SEZAKO Prostějov
2
2
0
0
11:3
6
2. BEXIM PALETTEN
2
2
0
0
11:5
6
3. FC LITRPŮL
2
2
0
0
7:1
6
4. KRUMSÍN
3
0
0
3
4:13
0
5. AC ZAVADILKA 2000
3
0
0
3
5:16
0
Poznámka: Mužstva FC RELAX Prostějov, AC ŠTIKA Prostějov, POKOP Domamyslice a Moravská modelárna zasáhnou do soutěže až v dalším kole 30.
listopadu 2014 od 14 hodin v Kostelci na Hané.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. listopadu 2014

Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

ohlédnutí za fotbalovým podzimem z pohledu vyslanců prostějovského regionu
dvoustranu připravil: Jiří Možný

608 706 148

V okresním přeboru se o čelo pere exkrajské trio, III. třídu vedou Němčice nad Hanou a IV. třídě kraluje Brodek u Konice

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

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

Mužstvo
SK Sigma Olomouc „B“
1.FC Slovácko „B“
1.SK Prostějov
SK Sulko Zábřeh
SK HS Kroměříž
MFK Vyškov
SK Uničov
FC Hlučín
HFK Třebíč
FC Fastav Zlín „B“
SK Spartak Hulín

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

V
9
9
8
8
8
7
6
6
7
6
6

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

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

S
39:15
38:30
33:22
29:20
22:17
32:26
21:22
23:22
20:22
23:26
30:31

B
33
29
28
28
28
24
24
23
23
22
20

12.
13.
14.
15.
16.

FK Slavia Orlová-Lutyně
1.HFK Olomouc
MSK Břeclav
SK Líšeň
SFK Opava „B“

16
16
16
16
16

5
5
4
3
1

4
4
5
4
1

7
7
7
9
14

19:22
15:23
24:31
19:33
10:35

19 (-5)
19 (-5)
17 (-7)
13 (-11)
4 (-20)

+/(9)
(5)
(4)
(4)
(4)
(0)
(0)
(-1)
(-1)
(-2)
(-4)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
14 – Josef Čtvrtníček (Vyškov), 12 – Karel Kroupa (Prostějov), 9 – Komenda (Zábřeh).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE – SKUPINA „E“
Mužstvo
MFK Vítkovice
FC Elseremo Brumov
TJ Lokomotiva Petrovice
FC TVD Slavičín
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
FK Mohelnice
FK Kozlovice
MFK Havířov
TJ Jiskra Rýmařov
TJ Valašské Meziříčí

12.
13.
14.
15.
16.

FC MSA Dolní Benešov
FK Nový Jičín
TJ Sokol Lískovec
TJ Sokol Určice
FC Velké Karlovice+Karolinka

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

V
11
10
10
8
7
7
7
7
5
6
6
5
4
4
3
1

R
1
3
2
4
6
5
4
2
7
2
1

2
4
3
2
6

P
4
3
4
4
3
4
5
7
4
8
9
9
8
9
11
9

S
32:20
35:19
22:13
32:21
31:20
31:27
26:15
32:33
24:27
31:32
25:36
23:27
22:30
23:33
19:39
14:30

+/B
34 (10)
33 (9)
32 (8)
28 (4)
27 (3)
26 (2)
25 (1)
23 (-1)
22 (-2)
20 (-4)
19 (-5)
17 (-7)
16 (-8)
15 (-9)
11 (-13)
9 (-15)

Většinu z celkového počtu střetnutí naplánovaných pro sezonu 2014/2015 se podařilo odehrát a díky příznivým povětrnostním podmínkám začala fotbalistům zimní přestávka podle naplánovaného scénáře. Početné
řady oddílů z Prostějovska měly své zástupce hned ve dvou moravských, čtyřech krajských a pochopitelně
v rámci tří výkonnostních grup okresních soutěží. A také tentokrát se některým z nich daří útočit na medailové
příčky. V I.B třídě Olomouckého KFS to platí pro vedoucí Plumlov, v I.A třídě pro aktuálně třetího nováčka
z Lipové a v MSFL pro taktéž třetí 1.SK Prostějov. Naopak Určice v divizi, celé trio zástupců v krajském
přeboru a Pivín, Vrchoslavice i Hvozd v I.B třídě čekají boje o záchranu. V soutěžích OFS Prostějov si to o postup rozdávají Nezamyslice, Vrahovice, Haná Prostějov a Horní Štěpánov ve II. třídě, Němčice nad Hanou
s Vícovem ve III. třídě a Brodek u Konice s Plumlovem „B“ ve „čtyřce“. Ženám vládne Kostelec na Hané
a sekundují mu třetí Mostkovice.

Nesmírně našlapané je pořadí na čele třetí nejvyšší domácí soutěže. A k radosti prostějovských fanoušků je v této společnosti také „eskáčko“. Prakticky po celých šestnáct kol se o první místo přetahovaly výběry olomoucké
Sigmy „B“, Zábřeh na Moravě a právě 1.SK Prostějov. Nejvíce bodů nakonec získal záložní tým ze středomoravské metropole. V těsném závěsu
je ale další kvarteto mužstev. Trochu překvapivě se až na druhé místo podařilo poskočit rezervě 1.FC Slovácko, jen o bod méně získali fotbalisté
Prostějova, Zábřehu i Kroměříže. A s mírným odstupem na tuto pětici je
další patero týmů, jmenovitě Vyškov, Uničov, Hlučín, Třebíč a Zlín „B“.
Prostějovské „eskáčko“ sice dostalo ve druhém kole hned šestibrankový
příděl od Vyškova, následně ale devětkrát v řadě neprohrálo, když v tomto
úseku ztratilo jen šest bodíků za tři remízy. Závěr sice poznamenaly porážky s Uničovem, Třebíčí i Břeclaví, ztráceli ovšem ale i ostatní.
Napínavý bude zřejmě též souboj o únik z patnáctého místa, Líšeň totiž
ztrácí jen čtyři body na Břeclav a pět na 1.HFK Olomouc. Naopak s Opavou „B“ to nevypadá dobře. Nováček, jenž postoupil zejména díky tomu,
že se nikomu z čela divizní skupiny „E“ nahoru příliš nechtělo, byl dlouho
bezbodový a nakonec získal alespoň jednu výhru i remízu. Jeho odstup
na celky před sebou je ale značný. V předsezónních odhadech tak byla
redakce Večerníku velice úspěšná, když správně odhadla pozici Sigmy
i Zábřehu, u dalších sedmi celků jsme se sekli maximálně o dvě pozice. Výrazně hůře je na tom 1.HFK Olomouc a nepoměrně lépe „béčko“ Slovácka
s Uničovem.

Moravskoslezská divize „E“:
Určice zachraňovaly, co se dalo

MIA RERALITY KRAJSKÝ PŘEBOR
Mužstvo
FK Nové Sady
FK San-JV Šumperk
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
TJ Medlov
TJ FC Hněvotín
FC Želatovice
1.HFK Olomouc „B“
FC Dolany
FC Kralice na Hané
TJ Tatran Litovel
FK Slavoj Kojetín-Koválovice

12.
13.
14.
15.
16.

Sokol Konice
FK Mohelnice „B“
TJ Sokol Klenovice na Hané
FK Šternberk
SK Chválkovice

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

V
15
12
10
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
6
5
4

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

3
3
0
2
4

P
1
2
4
6
6
8
7
7
8
7
7
9
9
11
10
9

S
60:15
33:13
41:23
27:27
20:25
28:32
30:30
25:35
26:34
30:30
23:24
21:28
27:35
22:45
22:32
21:28

+/B
46 (22)
39 (12)
33 (9)
25 (-2)
25 (1)
23 (-4)
22 (-2)
22 (-5)
21 (-3)
20 (-7)
20 (-4)
18 (-6)
18 (-9)
18 (-9)
17 (-7)
16 (-11)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
13 – Petr Linet (Velké Losiny), 11 – Vilém Papica (Nové Sady), 10 – Petr Dragon (Litovel), Jan Blaha, Tomáš
Režný (oba Nové Sady).

SMOOS I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“

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

Mužstvo
TJ Sokol Ústí
TJ Sokol Bělotín
SK Lipová
FC Beňov
FKM Opatovice-Všechovice
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Mostkovice
TJ Štěpánov
FK Spartak Lipník nad Bečvou
SK Slatinice

12. FK Troubky
13. TJ Sokol Dub nad Moravou
14. FK Hlubočky

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

V
15
11
8
7
8
7
7
7
6
5
4
4
2
2

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

2
2
2

P
0
4
6
5
7
5
6
8
8
7
7
9
11
10

S
56:14
43:25
38:34
51:36
34:26
35:36
27:27
22:29
26:32
28:30
18:27
34:41
25:45
15:50

+/B
45 (24)
33 (9)
25 (4)
24 (0)
24 (3)
24 (3)
23 (-1)
21 (0)
19 (-5)
17 (-7)
16 (-5)
14 (-10)
8 (-16)
8 (-10)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
13 – David Šigut (Opatovice), 10 – Petr Halouzka (Čechovice), Libor Hrabovský (Beňov), Tomáš Orava (Ústí),
Josef Šálek (Dub nad Moravou), Vojtěch Šoupal (Náměšť na Hané).

Krajský přebor: Celé trio
se musí ohlížet za sebe

MSFL: Prostějovské „eskáčko“
bylo po celý podzim na špici

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
15 – Tomáš Kazár (Přerov), 12 – Radovan Lokša (Nový Jičín).


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

www.vecernikpv.cz

POSTUPOVÉ MÍSTO DRŽÍ PLUMLOV, NA ŠPICI SE DRŽÍ I 1.SK PROSTĚJOV, LIPOVÁ A PROTIVANOV

KONEČNÉ
TABULKY


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

sport@vecernikpv.cz

a další...

V duchu nepodařené jarní části z předchozího ročníku se nesla prakticky
celá podzimní část Určic. Jediný regionální zástupce ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži se dlouho výsledkově trápil a obměněnému týmu, v němž
opět dostalo šanci mnoho mladých hráčů, se nakonec podařilo zvednout
alespoň na předposlední pozici.
Již první polovina kalendářního roku nebyla ideální a tehdy se od výhry
v Šumperku 19. dubna tří bodů až do konce ročníku nedočkaly. Soutěžní
výhra přišla až ve druhém kole nové sezony proti Hranicím, jimž i přesto
patří pátá pozice. Stalo se tak až v jedenáctém zápase, ale Určicím se tento
klubový rekord ještě podařilo prodloužit. Další vítězství přišlo až po jedenácti zápasech vyplněných dvěma remízami a devíti porážkami, na což
se krátce za polovinou neúspěšného období rozhodl zareagovat svým odchodem Evžen Kučera, tedy kouč spojený se všemi úspěchy tohoto týmu
v posledních letech. Vedení mužstva tak spadlo na bedra dvojici zkušených
hráčů Ivo Zbožínek, Michal Skopalík. Právě kapitána navíc vyřadilo zranění ramene a zdravotních absencí bylo ještě mnohem víc. Vše tak vypadalo
hodně kriticky a alespoň z části se to podařilo spravit. Velice důležitá byla
domácí výhra nad nyní posledními Velkými Karlovicemi, stejně tak se
loňskému nováčkovi podařilo vyzrát na dalšího letošního novice a zvítězit
i v Rýmařově.
Před závěrečnými čtrnácti zápasy je tak z toho sice předposlední místo, už
to ovšem nevypadá tak hrozivě. Čtrnáctý Lískovec má jen o čtyři body víc
a na dostřel jsou i Nový Jičín a Dolní Benešov.
Při pohledu na průběžnou tabulku je tak vidět, že odhad Večerníku moc
přesný nebyl. Podařilo se nám tipnout jen poslední post pro Velké Karlovice a třináctou pozici Nového Jičína. Mnohem více jsme věřili Mohelnici,
Havířovu, Valašskému Meziříčí a vlastně i Určicím, naopak jsme podcenili
výkonnost nováčka z Vítkovic, které se staly králem šestnácti kol. Mnohem lépe jsou na tom i Petrovice, Hranice a Přerov.

Boj o místenku do divize se velice rychle zredukoval na trio Nové Sady,
Šumperk, Velké Losiny. Nejlépe jsou na tom zatím svěřenci někdejšího
kouče LeRKu Prostějov Karla Trnečky, kteří ční i nad loňským divizionářem. Je to dáno zejména excelentní hrou směrem dopředu, o čemž se na
vlastní kůži přesvědčily i Kralice s Klenovicemi, tyto týmy dostaly dohromady třináct branek. Tyto výsledky se staly součásti celkem dvanácti výher
v řadě, pokračovat v této sérii budou moci hráči Nových Sadů i na jaře.
Z regionální trojice na tom zpočátku byla nejlépe Konice. Tři výhry nad
třemi postupujícími z I.A třídy, tomu remíza s Litovlí znamenaly povedený
vstup, poté se ale začaly objevovat i porážky. Zlepšení slibovaly remíza
se Šternberkem, vysoká výhra v Kralicích a jen těsná porážka od Nových
Sadů, jenže se tak nestalo a porážkou skončily i poslední tři zápasy. Tedy
domácí duely s Hněvotínem a Mohelnicí „B“ i derby v Klenovicích. Obě
jarní předehrávky navíc určily horší bilanci vzájemných zápasů.
Nahnuté to nakonec mají i Kralice na Hané. I jim se vstup do sezony podařil, když vyhrály čtyři z prvních pěti zápasů, následně přidaly dvě remízy
a po dvojici těsných porážek si poradil s „béčkem“ Holice i Šternberkem,
tím ale veškerá radost skončila. Závěrečných šest zápasů totiž skončilo jen
jednou remízou a hned pěti porážkami, mimo jiné i v derby s Konicí a Klenovicemi. Poslední vítězství Kralických se tak datuje do soboty 4. října.
Nejspokojenější tak ve výsledku mohou být v Klenovicích na Hané. Jasný
vítěz posledního ročníku „B“ skupiny I.A třídy brzy poznal, že to v krajské elitě nebude jednoduché. S mužstvem si trochu zalaškoval i los, takže
úvodní dvě kola znamenala dvě derby, v obou z nich z toho byla jednobranková prohra. První body tak přinesla až výhra nad Hněvotínem, na niž navázalo zdolání 1.HFK Olomouc „B“. Od tohoto momentu ale nastalo krizové období vyplněné vysokými porážkami od Mohelnice „B“, Nových
Sadů i Šternberku, což na chvíli uklidnilo alespoň zdolání Chválkovic.
Následovaly ovšem další tři porážky a poslední pozice, situaci zachránil
až výtečný závěr. Nejprve vítězství nad Želatovicemi, poté dlouhé vedení
ve Velkých Losinách a následně zdolání Kralic i Konice. Uskutečnil se tak
posun na čtrnácté místo, a kdyby se Kralicím v posledním kole podařilo
bodovat ve Chválkovicích, mohly mít Klenovice na poslední pozici čtyř či
dokonce pětibodový náskok.
Suma sumárum je před všemi účastníky velice napínavé jaro, šestnácté
Chválkovice a sedmou rezervu Holice totiž dělí jen šest bodů. A v tomto
spektru se nacházejí Kralice, Konice i Klenovice.

I.A třída, skupina „B“: Čechovice
zklamaly, Lipová s Mostkovicemi
vcelku překvapily
Jako nůž máslem procházejí I.A třídou Olomouckého KFS hráči Ústí
u Hranic. Týmu prospěla užší spolupráce s divizními Hranicemi a po jarním sestupu z krajského přeboru to vypadá na okamžitý návrat zpět. Patnáct výher z patnácti duelů, výrazně kladné skóre a náskok dvanácti bodů
dává velice dobré vyhlídky do zbytku soutěže.
Stejně tak si za pohodlným druhým místem kráčí Bělotín. Ten zaváhal jen
dvakrát s Ústím a jednou s Beňovem a Opatovicemi, jinak byl také suverénní a může živit naději, že třeba i původně nepostupové místo bude
nakonec postupové. Velká spokojenost může vládnout i v Lipové. Poslední
šampion „A“ skupiny I.B třídy si formu přenesl i o soutěž výš a zejména
díky silnému domácímu prostředí si s předstihem zajistil třetí pozici. Na
vlastním trávníku zaváhal jen s Bělotínem, zbývajících šest soubojů zvládl
vítězně. Výsledky nováčka soutěže sice byly jako na houpačce, když po
dvou výhrách přišla trojice porážek, poté ale čtyři výhry, prohra na půdě
vedoucího Ústí, další dvě vítězství. A žádnou výraznou škodu nenapáchal

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“

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

Mužstvo
TJ Sokol Plumlov
Tatran Všechovice
TJ Sokol Ústí „B“
TJ Sokol Čekyně
TJ Otinoves
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ FC Kostelec na Hané
FK Slavoj Kojetín-Koválovice „B“
TJ Sokol Radslavice
1.FC Viktorie Přerov „B“
TJ Sokol Tovačov

12. TJ Sokol Pivín
13. FK Brodek u Přerova
14. TJ Sokol Vrchoslavice

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

V
10
9
7
7
6
6
5
5
5
4
5
4
4
3

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

5
3
5

P
2
5
3
3
7
7
6
6
6
6
8
6
8
7

S
38:20
35:22
44:30
39:30
41:46
30:40
34:30
27:28
28:34
34:33
26:34
20:34
23:31
31:38

FGP STUDIO I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“
+/B
33 (12)
28 (4)
26 (2)
26 (2)
20 (-1)
20 (-4)
19 (-2)
19 (-5)
19 (-2)
17 (-4)
17 (-4)
17 (-7)
15 (-6)
14 (-10)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
18 – Marek Suchánek (Horní Moštěnice), 14 – Adam Hladký (Plumlov), 13 – Michal Navrátil (Čekyně), 12 – Lukáš
Zaoral (Přerov „B“), 11 – Aleš Móri (Kostelec na Hané), 10 – Tomáš Pavlinský (Otinoves), Michal Juřica (Ústí „B“).


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

Mužstvo
TJ SK Zvole
FC Nové Sady „B“
TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Babice u Šternberka
TJ Doubrava Haňovice
TJ Sigma Lutín
SK Jesenec
TJ Sokol Paseka
SK Velká Bystřice
TJ Sokol Doloplazy
SK Šumvald

12. TJ Sokol Slavonín
13. FC Hvozd
14. TJ Sokol Velký Týnec

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

V
9
8
8
7
7
7
7
7
7
6
4

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

4
2
2

1
4
3

P
S
3 25:18
4 56:28
5 36:22
3 23:27
4 36:23
5 32:26
5 26:20
5 35:30
6 25:36
8 35:29
8 16:38
10 24:34
9 22:37
10 27:50

+/B
30 (9)
27 (6)
26 (2)
26 (5)
25 (1)
24 (3)
24 (3)
24 (0)
23 (2)
19 (-5)
15 (-9)
13 (-11)
10 (-11)
9 (-15)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
12 – Tomáš Přikryl (Haňovice), 11 – František Pospíšil (Protivanov), Petr Andrýsek (Nové Sady „B“), 10 – Jiří
Tichý (Jesenec), Jan Blaha (Nové Sady „B“). Josef Drábek, Petr Jurčík (oba Doloplazy).

ani konec soutěže, kdy z posledních tří soubojů byl jen bod z posledních
Hluboček, naopak výlety do Náměšti a Lipníku úspěšné nebyly.
Za očekáváním naopak zůstaly Čechovice. Tento tým z okraje Prostějova
se může pochlubit širokou a velice úspěšnou mládežnickou základnou,
sen o průniku mezi krajskou elitu ale zatím zůstává nesplněný. V létě oddíl
navázal užší spolupráci s Určicemi, které se ale výrazně trápily a musely
se soustředit zejména na to, aby vylepšily svůj nepočetný bodový zisk. Po
čtyřech kolech tu byl sice plný počet bodů, poté ale přišly tři porážky v řadě
a po těsném zdolání Dubu další téměř měsíční čekání na vítězství, které
ukončilo až derby s Mostkovicemi. Klid přinesla až remíza ve Slatinicích
a zejména vydřené udolání posledních Hluboček. Spodní příčky jsou tak
vzdáleny a zcela otevřený je boj o třetí místo.
Záda kryje Čechovicím další regionální celek, a sice nedaleké Mostkovice,
které zažívají návrat I.A třídy na své hřiště. A užívají si to. Úvodní porážku dokonale zastínila čtveřice výher v řadě a následných sedm porážek
z osmi po sobě jdoucích utkání upozadily jarní předehrávky a v nich zdolání Štěpánova i Dubu nad Moravou. Jednadvacet bodů tak dává prostor
i k průběžným oslavám před zimní dřinou.

I.B třída, skupina „B“:
Protivanovská kometa
a trápení Hvozdu
Od tohoto ročníku už na to není Hvozd v „olomoucké“ grupě nejnižší
krajské soutěže sám. Loňskému nováčkovi to ale štěstí nepřineslo.
Ohrané přísloví praví, že druhý rok v soutěži je mnohem složitější
než první, a v případě Hvozdu to do puntíku platí. Ofenzivně laděný
mančaft se již nedokázal tolik prosadit v koncovce, k tomu se navíc
musel několikrát obejít bez své gólmanské opory a dopouštěl se laciných chyb v obraně. A regionální derby mu zatím opravdu neprospělo, prohrál totiž s Jesencem i dvakrát s Protivanovem a bilanci si
může spravit až v posledním kole na půdě Jesence.
Zcela opačné starosti naproti tomu mají v Protivanově. Prokázalo se,
jakou roli může sehrát, když je mužstvo delší dobu pospolu, a tým,
jenž v posledních letech zažil dva sestupy a dva postupy, se zařadil do absolutní špičky soutěže. Po podzimu je třetí a nebýt porážek
v závěrečných třech domácích zápasech s Lutínem, Zvolí a Jesencem, přezimoval by dokonce na prvním místě.
Stojí za tím výborných prvních devět kol s celkem sedmi výhrami
a dvěma porážkami, kdy si Protivanovští dokázali mimo jiné poradit
s rezervou Nových Sadů. Povedlo se to i díky třetí nejméně propustné
obraně, která pustila jen dvaadvacet míčů až do sítě.
Ještě o dvě přesné rány méně povolili svým soupeřům hráči Jesence.
Úřadující okresní přeborník se šplhá zpátky vzhůru po předchozím
strmém pádu a je zatím na velmi dobré cestě. Není z toho sice čtvrtá
pozice, na kterou jej optimisticky viděl Večerník, ta je ale stejně jako
třetí Protivanov vzdálena jen na dva body.


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

Mužstvo
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Haná Prostějov
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Určice „B“
FK Skalka 2011
TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Olšany
TJ Smržice

12. TJ Sokol Přemyslovice
13. FC Kralice na Hané „B“
14. TJ Sokol Držovice

Z
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15
15
13
15
13

V
11
10
9
10
8
8
7
6
6
4
4
3
2
1

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

1
2
1

P
2
1
4
5
3
6
6
6
8
8
9
9
11
11

S
48:11
44:18
36:23
49:24
38:25
32:29
27:28
31:30
35:51
23:34
30:56
23:38
14:33
19:49

B VP +/36 1 (11)
35 1 (10)
31 2 (8)
30 0 (9)
29 2 (9)
26 1 (4)
25 2 (-1)
21 1 (-4)
19 0 (-2)
15 0 (-6)
15 1 (-10)
10 0 (-11)
9 1 (-16)
5 1 (-14)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
16 – Petr Nakládal (Čechovice „B“), 12 – Libor Klimeš (Horní Štěpánov), 11 – Roman Šimeček (Brodek u Prostějova),
9 – Tomáš Mariánek (Nezamyslice), Martin Řehulka, Luděk Zdráhal (oba Zdětín), Jan Studený (Vrahovice).

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Vícov
FC Ptení
TJ Sokol Tištín
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Kladky
FC Dobromilice
TJ Sokol Protivanov „B“
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
TJ Haná Nezamyslice „B“
FK Výšovice
12. TJ Sokol v Pivíně „B“
13. TJ Sokol Mostkovice „B“
14. Sokol Bedihošť

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

Z
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
13
15
14
15

V
12
10
7
8
8
8
6
7
6
5
4
3
2
2

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

2
3
3

P
1
1
5
5
5
6
6
8
8
8
6
10
9
10

S
36:15
46:10
25:20
35:22
36:28
42:35
36:34
32:35
40:51
28:41
16:20
27:49
21:37
32:55

B VP +/39 1 (17)
36 2 (10)
27 3 (0)
26 0 (5)
26 0 (5)
25 0 (4)
21 1 (-1)
21 0 (-3)
19 0 (-5)
19 2 (-7)
18 3 (-6)
12 1 (-13)
11 2 (-9)
9 0 (-12)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
18 – Radomír Štěpánek (Vícov), 14 – Michal Kaláb (Otaslavice), 13 – Jakub Špaček (Dobromilice), 12 – David Bosák
(Tištín), Miloš Navrátil (Kladky).

I.B třída, skupina „A“: Plumlov
jede a má nakročeno k návratu
Nesmírná vyrovnanost charakterizuje i nejjižnější ze tří skupin I.B třídy
pod hlavičkou KFS. Vymyká se jí jen vedoucí Plumlov a přerovské trio
Všechovice, Ústí „B“ a Čekyně peroucí se o druhé místo, zbylých deset
celků je v pouhých šesti bodech.
Úvod sezony byl poměrně rozpačitý, když po třech kolech měl Plumlov na kontě jen tři body, prohrál v Čekyni i Všechovicích. Od té doby
už ale ztratil pouze šest bodů za remízy s Radslavicemi, Ústím „B“
a v odvetě s Čekyní, které doplnilo hned devět vítězství. Mimo jiné šestizápasová šňůra bez ztráty bodu trvající od neděle 14. září do neděle
26. října. Zatímco Plumlov ale naplnil ambice a potvrdil již vydařené
jaro 2014, v případě páté Otinovsi se jedná o velké překvapení. Jen díky
dobrovolnému pádu Konice „B“ a Hané Prostějov se oddíl i za cenu
správního poplatku dostal z okresního přeboru a poměrně dlouho plnil roli otloukánka, závěr podzimní části ale zvládl famózně. Tento tým
hned od úvodu přesvědčoval, že se střílením branek nebude mít až takové problémy, hlavní potíž ale tkvěla v jejich inkasování. Diváci se
tak nenudili a rodily se divoké výsledky jako třeba 4:6 s Tovačovem,
2:7 v Přerově, 2:6 ve Všechovicích, 1:6 s Plumlovem, ale také 6:0 nad
Horními Moštěnicemi, 6:2 v Radslavicích, 6:3 nad Vrchoslavicemi.
A zejména díky závěru podzimu z toho začaly být i body. Prvních šest
kol jich přineslo jen šest, poslední dvojutkání ale bylo stoprocentní
a druhá půlka období tak vedla k celkem třinácti bodům. A stalo se tak
mimo jiné i díky druhé nejlepší ofenzivě, kterou nezastavila ani vůbec nejhorší obrana. Průměrně tak v každém zápasu Otinovsi padlo šest branek.
Do horní poloviny se na poslední chvíli vměstnal i Kostelec na Hané.
Ještě tři kola před koncem tomu nic nenasvědčovalo a mančaft se topil
na poslední pozici, když doma poztrácel hned deset bodů a z cizích
hřišť jich přivezl celkem pět, s jarními předehrávkami jim ale začalo do
brány padat vše, do čeho kopli. Ukázalo to derby s Pivínem a po neuvěřitelných střelách výhra 7:2, na kterou navázalo neméně přesvědčivé
vítězství 6:1 z půdy Ústí „B“, které kvůli tomu spadlo na třetí místo.
Tím ale výčet regionální radost končí. Pivín nedokázal zopakovat loňský podzim a víceméně kopíroval první polovinu kalendářního roku.
Začátek byl sice dobrý, o čemž svědčí dvě výhry za první tři kola a neporazitelnost trvající až do poloviny září, s přibývajícími koly to ovšem
i vinou zranění nebylo ideální. „Turci“ ztráceli s týmy pod sebou a podařilo se jim porazit jen Radslavice a momentálně druhé Všechovice,
vinou sedmnácti bodů to tak vypadá na tradiční boj o záchranu.
A nečekaným zklamáním jsou Vrchoslavice. Večerník je viděl stejně
jako v předešlých dvou sezonách mezi nejlepšími a odhadoval čtvrtou pozici, ve výsledku je z toho ale ještě jednička před čtyřkou, tedy
čtrnáctý post. Přestalo se dařit v koncovce a hlavní starostí bylo sejít
se alespoň v jedenácti, nestačily tak ani bohaté zkušenosti ostřílených
třicátníků. Útěchou ale může být, že jsou to jen tři body na desátý
Přerov „B“.

SPORTIKA II. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV

IV. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV

Oba póly. Fotbalistům Plumlova patří po podzimní části první místo, Vrchoslavice jsou naopak na poslední příčce „A“ skupiny I.B třídy O KFS.
A možná ještě podstatnější je skutečnost, že se Jesenečtí nemusejí
příliš obávat tlaku zdola, na předposlední Hvozd si už nahráli čtrnáct bodů. Podle aktuální situace se tak řadí mezi adepty na druhé
až deváté místo. Vyhlídky výrazně zlepšila i stoprocentní bilance
s regionálními soupeři, v listopadových termínech nevadilo ani venkovní prostředí.

Okresní přebor: v boji o postup
hned kvarteto celků
Okresní soutěže jsou letos pestřejší i díky penaltovým rozstřelům při
nerozhodném výsledku. Největší zkušenost s touto disciplínou získaly v úvodních patnácti soubojích II. třídy Vrahovice, ze čtyř případů
ale uspěli jen jedinkrát. Ještě hůře jsou na tom Olšany, které nevyhrály ani jeden ze tří duelů. Naopak stoprocentní jsou se dvěma výhrami
Haná Prostějov a Brodek
u Prostějova, s jednou výhrou Skalka a Držovice. Jediným týmem,
který zatím kopal penalty jen v klasických devadesáti minutách hry,
je Horní Štěpánov.
Po jarním sestupu dvou týmů z krajských soutěží a naopak postupu
celé nejlepší trojice posledního ročníku bylo hlavní otázkou, jestli
se Hané Prostějov i Nezamyslicím podaří okamžitě dostat na čelo
a udělat první krok k návratu výš. Prostějovský tým měl velice špatný
start, když první tři kola prohrál, následně ale přišla výhra na penalty
a dalších šest plných zisků v řadě. Sérii přerušila jen porážka v Nezamyslicích, závěr už byl opět vítězný a znamenal posun na třetí pozici.
Před jarní částí je na tom nejlépe právě nezamyslická Haná. Ta vstoupila do sezony ve velkém stylu zdoláním Olšan 5:1 a po zdolání
Skalky i remíze
s Určicemi „B“ si znovu zastřílela proti Držovicím i Zdětínu. Poté sice
přišla porážka s Brodkem, tu ale napravily tři body proti Čechovicím
„B“, Přemyslovicím, Kralicím „B“, Hané Prostějov i Smržicím. Pak
sice přišla těsná prohra 0:1 při dohrávce v Horním Štěpánově, na
kterou ale daly zapomenout dva body z Vrahovic a vítězství hned
po devadesáti minutách při předehrávkách proti Olšanům a Skalce.
O prvním místě svědčí i nejlepší obrana a o gól druhý nejlepší útok.
Nejnebezpečnější ofenzivou se zatím mohou pochlubit fotbalisté
Horního Štěpánova. Průměr více než tří branek na zápas a jediná
branka scházející k dosažení rovné padesátky zásahů, to je vizitka
největšího překvapení podzimní části. Nejvíce se o nárůst skóre
postaraly příděly do sítě Přemyslovic, Brodku, Kralic „B“, Držovic
a Zdětína, těchto pět duelů jim přineslo dohromady osmadvacet
branek a výrazně přispělo k aktuální čtvrté pozici.
Na stupně vítězů se mezi obě Hané vměstnaly Vrahovice. Právě ony
byly posledním týmem, který neprohrál v základní hrací době, vyzrály na ně až Smržice v první jarní předehrávce. Půlmistr tak vinou
zisku jediného bodu z posledních dvou listopadových utkání klesl na
druhý post za Nezamyslice.
Zajímavý bude rovněž souboj na opačném pólu tabulky. Poslední
jsou zatím vzhledem k pouhým pěti bodům Držovice, mají ovšem
stejně jako dvanácté Přemyslovice dva zápasy k dobru. Nejhorší útok
přikoval až na třinácté místo nováčka Kralice na Hané „B“, i navzdory nejhorší defenzivě se až na jedenácté místo vyšvihly Smržice.
Výrazně jim k tomu pomohly jarní předehrávky, které přinesly pět ze
šesti bodů, o které se hrálo. A těsně před nimi jsou Olšany, tým na jaře
bojující do poslední chvíle o I.B třídu má nyní spíše opačné starosti,
navíc jedenkrát prohrál kontumačně vinou nasazení „černocha“ do
záchranářského souboje s Přemyslovicemi.

III. třída: Rozhodne duel
Němčic s Vícovem
Z poloviny neočekávané složení má vedoucí dvojice druhé nejvyšší
okresní soutěže. S Němčicemi, které na jaře nuceně opustily II. třídu,
se mezi nejlepšími počítalo. Do role jejich hlavního pronásledovatele
se ale oděl Vícov. Ten sice v posledních letech patřil do horní po-


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

Mužstvo
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Plumlov „B“
TJ FC Kostelec na Hané „B“
TJ Pavlovice u Kojetína
Sokol Tvorovice
TJ Sokol Vrahovice „B“
TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“
TJ Biskupice
TJ Sokol Přemyslovice „B“
FC Moravia Doloplazy
Sokol Ivaň

Z V R P
S
11 10 1 0 60:7
11 9 2 0 48:10
11 8 1 2 58:20
11 7 1 3 36:23
11 5 2 4 32:20
11 6 0 5 28:38
11 5 1 5 35:34
11 3 1 7 15:37
11 3 0 8 14:25
11 3 0 8 18:44
11 2 0 9 10:45
11 0 1 10 9:60
14 2 3 9 21:37
15 2 3 10 32:55

B VP +/32 1 (13)
30 1 (11)
25 0 (7)
22 0 (7)
18 1 (2)
18 0 (3)
17 1 (1)
11 1 (-8)
9 0 (-6)
9 0 (-6)
6 0 (-12)
1 0 (-17)
11 2 (-9)
9 0 (-12)

loviny tabulky, letošní podzim mu ale vyšel až nad očekávání. Klub,
v němž svou slavnou kariéru začínali Luděk Mikloško s Radoslavem
Látalem, se na první pozici usadil hned úvodu, když za čtyři kola
ztratil jediný bod. Pak přišel další penaltový souboj a následně devět
zápasů bez ztráty bodu. Porážku tak přinesla až podzimní rozlučka
v Protivanově. Domácí výběr si v souboji nováčků připsal výhru 3:1.
Do závěsu se podařilo zachytit jen již zmíněnému Vícovu. Doma
si uchoval téměř stoprocentní bilanci, když jediný bod ztratil při 12. TJ Želeč
vítězném penaltovém rozstřelu s Němčicemi, a úspěšný byl i na 13. TJ Sokol Mostkovice „B“
soupeřových pažitech. Nebodoval tak jen v Otaslavicích, kde 14. Sokol Bedihošť
neudržel vedení a doplatil i na slabší chvilku gólmana. Výsledkově
NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE:
to naopak bylo nejpovedenější při výsledcích 7:1 s Bedihoští,
6:0 s Nezamyslicemi „B“, 6:1 s Kladkami a 5:0 s Pivínem „B“ 21 – Radim Žondra (Brodek u Konice), 16 – Petr Merta (Kostelec na Hané „B“), 15 – David Trajer (Plumlov
„B“), 14 – Petr Piňos (Brodek u Prostějova „B“), 10 – Jakub Jozek (Doloplazy), Evžen Sovík (Plumlov „B“), Pavel
a Čechami pod Kosířem.
Zbývající dvanáctka již zaostává mnohem výrazněji, o to na- Svoboda (Pavlovice u Kojetína).
pínavější to ale mezi nimi je. Třetí Ptení totiž ztrácí na první místo
hned devět bodů, před šestými Kladkami je ale jen o body dva, do
OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
tohoto rozestupu se navíc vešly ještě Tištín a Otaslavice, jimž se
zatím nedaří přiblížit k návratu mezi okresní elitu.
+/Z
V R P
S
B
 Mužstvo
Velice nabitý je i střed tabulky. Sedmé Dobromilice a jedenác1. TJ FC Kostelec na Hané
8
8 0 0
64:3
24 (12)
té Výšovice oddělují do úvodního kola jarní části jen tři body,
2. TJ Tatran Kohoutovice
8
4 2 2
24:13
14 (2)
součástí tohoto mikrosouboje jsou rovněž Dobromilice, Protivanov
3. TJ Sokol Mostkovice
8
3 1 4
4:16
10 (-2)
„B“, Čechy pod Kosířem a Nezamyslice „B“. To také víceméně
4. SK Olympia Ráječko
8
3 1 4 10:25
10 (-2)
znamená, že o záchranu si to ve čtrnáctičlenné soutěži rozdají
5. TJ Sokol Drnovice
8
0 0 8
4:49
0 (-12)
především Pivín „B“, Mostkovice „B“
6. TJ Sigma Lutín
15 7 3 5 32:26
24 (3)
a Bedihošť. Jim podzim vyšel ze všech nejméně. Dohromady mají
7. SK Jesenec
15 7 3 5
26:20
24 (3)
záporné skóre o jednašedesát branek a nastřádaly dvaatřicet bodů,
NEJLEPŠÍ
STŘELKYNĚ
SOUTĚŽE:
tedy méně než první Němčice i druhý Vícov.
Na jaře se ale pravděpodobně tento souboj zúží jen na Pivín 11 – Kateřina Marková, 10 – Lucie Hájková, 9 – Martina Pitáková, 8 – Pavlína Látalová (všechny Kostelec
a Bedihošť, Mostkovice totiž mají v poklidu zachráněné „A“- na Hané), Nikoleta Mernyová (Kohoutovice).
mužstvo v I.A třídě, kde již mohou hrát jen pro radost, a svou
pozornost tak mohou zaměřit na záchranu „béčka“. To v případě skupinka se utvořila v dolní polovině a jejími členy jsou Biskupice,
Pivína „B“ zatím příliš v úvahu nepřichází, tam totiž bude prvořadé Přemyslovice „B“ a Doloplazy.
nejprve udržet I.B třídu.
A za předposlední Ivaní uzavírá tabulku Želeč. Ta získala jediný
bod za remízu s Tvorovicemi, jimž doma podlehla až na pokutové
kopy. V dalších třech soubojích poté padla o gól a jednou o dvě
branky, naopak od Brodku u Konice, Plumlova „B“ a Kostelce na
IV. třída: Brodek u Konice
Hané „B“, tedy kompletní nejlepší trojice, inkasovali hráči Želče
ani jednou neprohrál
dvojciferný příděl.
Čelo okresního „pralesu“ opanovaly týmy, které k tomu měly
papírově nejblíže. Tedy ještě nedávno účastníci III. třídy Brodek
u Konice, Plumlov „B“ a Pavlovice u Kojetína, které doplnil
navrátilec na fotbalové trávníky Kostelec na Hané „B“. I redakce
Večerníku jako celek favorizovala zejména Brodek, jenž na jaře trochu smolně sestoupil, když doplatil na připravovanou reorganizaci
i sestup Nezamyslic z I.B třídy. Podzim v jejich podání byl ale
velice suverénní, za jedenáct zápasů ztráta pouze jednoho bodu,
když až na penalty zdolali Brodečtí Plumlov „B“. Jinak z toho
byly hladké výhry, mimo jiné i 13:0 s Želčí a Vrahovicemi „B“. Za
celý podzim inkasovali jen sedmkrát a naopak šedesát nastřílených
branek znamená průměr pět a půl gólu na utkání.
Rozhodnuto ale zdaleka není. Druhý Plumlov „B“ je totiž v přesně
dvoubodovém závěsu, neboť souboj s Brodkem byl jeho jedinou
porážkou, navíc oceněnou jedním bodem. A právě jeden bod ztratil
vítěz IV. třídy z jara 2012 v Kostelci, zbývajících devět střetnutí
přineslo plný počet sedmadvaceti bodů. A mimo jiné z toho byly
i příděly 10:1 pro Želeč, 8:0 pro Doloplazy a 7:1 pro Brodek
u Prostějova „B“.
Další dvojice již zůstává trochu pozadu. Kosteleckému „béčku“
skvěle vyšel úvod soutěže, z nichž první čtyři kola znamenala
dvanáct bodů a souhrnné skóre 28:4. I díky tomu je druhým
nejofenzivnějším mančaftem a někdejší úspěšný ženský kouč Petr
Merta dlouho vévodil pořadí kanonýrů. Řazení mezi družstva, od
nichž se toho očekává více, potvrdily také Pavlovice. Vinou nepovedeného jara se jim nevyhnul sestup o jednu soutěž, nyní tak
mohly jít téměř od vítězství k vítězství. Prohrály jen s vedoucí trojicí a dva body přenechaly zcela na závěr Biskupicím.
Další sestupující Vrahovice „B“ se zařadily do středu tabulky,
společnost jim dělají zejména Tvorovice a Brodek u Prostějova
„B“, který jsme před sezonou v redakci podcenili. Další tříčlenná

Oblastní přebor žen: Kostelečanky
stoprocentní, Mostkovice překvapují
Po dvouleté odmlce mohou fanoušci opět podporovat dvě regionální fotbalová družstva žen. Ke Kostelci na Hané se totiž po Brodku
u Konice a posléze i Lipové přidaly Mostkovice. Těm se vyplatila
předchozí celoroční příprava na soutěžní utkání ve velkém fotbalu
a dosáhly i na víc, než možná samy před sezonou pomýšlely.
Úvodní tři souboje sice Mostkovicím nepřinesly žádný bod ani
vstřelenou branku, vše se ale změnilo při vůbec prvním domácím
střetnutí. To krátkou historii oddílové ženské kopané přepsala
Lenka Karafiátová, jež se historicky prvním gólem v organizované
soutěži současně postarala o první výhru 1:0 nad Drnovicemi. Tím
začala úspěšná série vedoucí k remíze 0:0 se silnými Kohoutovicemi a zdolání Ráječka 1:0, ve všech třech duelech udržela čisté konto
Monika Mikešová. Zvyšující se formu potvrdilo i druhé derby, byť
byl opět úspěšný pouze Kostelec a zvítězil 4:0, s podzimem se pak
nováček soutěže rozloučil zdoláním Drnovic 2:1. To díky lepšímu
skóre znamená průběžné třetí místo před Ráječkem.
Tabulce zcela jasně vládnou Kostelečanky. Hlavní favorit soutěže
v létě vyztužil obranu i útok a nenechává nikoho na pochybách, že
o prvním místě je již rozhodnuto. První branku z celkem tří inkasovaných dostali až v šestém kole od Ráječka, naopak soupeřkám
jich nasázely více než šedesát, což činí průměr přesně osm na utkání. Nejvíce se dařilo hned na úvod proti Ráječku a Drnovicím,
dohromady
z toho bylo skóre 27:0. Není tak divu, že střelkyním vládnou právě
Kostelečanky, první čtyři místa jsou jen jejich a v nejlepší dvanáctce mají hned osm zástupkyň.
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Setkání s prvním a třetím týmem tabulky nepřineslo ani bod, souboje se špičkou budou pokračovat

4
2

PIRÁTI CHOMUTOV

HLAVNÍM CÍLEM JE ZÁCHRANA A PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ SEZÓNU

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:0

3:1

Do konce sezony přichází Jaroslav Moučka, gólman Lukáš dal přednost Kladnu

1:1

Branky a nahrávky: 27. D. Květoň (Drtina, Dušek), 29. Gajovský (L. Květoň, Drtina), 29.
Hovorka (Gajovský, Drtina), 47. McGregor (L. Květoň, Dušek) – 40. Kajaba (Skřivánek,
Indra), 48. Duba. Rozhodčí: Zubzanda – Bosák, Šmika. Vyloučení: 2:7, navíc Koma
(C) 10 minut osobní trest. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely: 47:22. Diváků: 2617.

Sestava Chomutova:

Kopřiva – Skinner, Rutta, Drtina, Rýgl, Mrázek, Koma, Tejnor, Šulák –
Hřebejk, Gajovský, Hovorka – Veselý, Dušek, D. Květoň – Sinisalo, Sikora, McGregor – L. Květoň, Kämpf, O. Kaše. Trenér: Břetislav Kopřiva.

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

3
8

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

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:2

1:4

Branky a nahrávky: 27. Kajaba (Meidl, Indra), 40. Sršeň (Duba, Cienciala), 59. Stejskal
(Husák, Venkrbec.) – 3. Bílek (Kalla), 19. Procházka (Bílek, Krstev), 28. Bílek (Kalla, Šulc),
30. Bílek (Procházka), 43. Procházka (Kalla), 49. Bílek (Šulc, Kalla), 53. Šulc (Kalla), 58. Šulc
(Schwamberger, Volek). Rozhodčí: Doležal – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 9:8, navíc
Plášil osobní trest 10 minut. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Střely: 33:43. Diváků: 1098.

Sestava lhK jestřábi
Halász (30. Kocián)
Řezáč, Roupec, Malý, Husák,
Jedlička, Skřivánek
Kajaba, Meidl, Indra
Stejskal, Luňák, Venkrbec
Sršeň, Duba, Kovařík
Cienciala, Kindl, Moučka
Černý.

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Sestava Litoměřic:
Král – Krstev, Šulc, Plášil, Míka, D. Bílek, Špelda, Málek, Kolář –
Procházka, Kalla, V. Bílek, Doležal, Novák, Švagrovský, Černoch,
Volek, Schwamberger, Brandejský. Trenéři: Jiří Doležal a Daniel
Tvrzník.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 27. KOLE


Tým

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

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

rozvíjet zbývající šikovní hráči. Znamená to také přehodnocení ambicí.
„Letošním cílem už je udržet se
v první lize a věříme, že se nám to
podaří. Dvanáctibodová ztráta na
dvanácté místo je značná, ale při
tříbodovém systému ji ještě můžeme
smazat,“ nevzdává se Jiří Vykoukal,
sportovní manažer a asistent Jestřábů.
Šikovné hráče má ve svém kádru
také Prostějov, chybí tu ale ti ostřílení lídři, kteří by to dokázali vzít na
sebe. Kromě kapitána Lukáše Duby
a Michala Černého, jenž naposledy plnil roli třináctého útočníka, tu
mají výraznější zkušenosti jen další
forvardi Václav Meidl se Zdeňkem

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

27
27
27
27
26
26
27
27
26
27
27
27
26
27

16
16
16
15
13
11
12
12
11
11
9
5
4
2

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

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

4
7
8
9
10
8
10
9
11
13
13
12
18
21

86:51
75:55
86:60
100:76
89:65
85:70
84:79
68:62
88:87
75:91
54:70
62:99
58:99
52:98

58
53
52
50
44
44
44
43
39
37
36
30
18
13

Kam příště....
Dohrávka 19. kolo, pondělí 24. listopadu: Kladno - Prostějov.
28. kolo, středa 26. listopadu: Chomutov - Litoměřice, Jihlava - Prostějov,
Kadaň - Most, Třebíč - České Budějovice, Havl. Brod - Havířov, Kladno Benátky, Šumperk - Ústí nad Labem.
29. kolo, sobota 29. listopadu: Benátky - Kadaň, České Budějovice - Havl.
Brod, Havířov - Šumperk, Litoměřice - Jihlava, Prostějov - Třebíč, Most Chomutov, Kladno - Ústí nad Labem.

kou je asi jen Ivan Padělek, jenž ale
zatím odehrál jen jeden zápas a góly
střílí ve druhé lize za Žďár nad Sázavou.
„Do konce sezony se nám z Pardubic
podařilo získat Jaroslava Moučku,
naší podmínkou bylo, že tady bude
trénovat. Je důrazný, silový, schopný
dohrávat souboje. V sobotu se podepsal pod první gól a nechal se vyloučit, to pramení z přemíry snahy,“ těší
Vykoukala alespoň drobné posílení
současného kádru. Dvaadvacetiletý
útočník má zatím na svém kontě přibližně třicet extraligových a čtyřicet
prvoligových startů a k tomu ještě
šest duelů v letošní Lize mistrů.
Právě s Východočechy a Oceláři
se zatím podařilo Prostějovu navázat největší spolupráci. Není tak
vyloučeno, že se na Hané představí i další hokejisté z těchto klubů.
„Do Třince přichází Klepiš, takže
klub jim bude hledat vytížení, snad
se domluvíme. Navíc se některým
pomalu blíží kvóta šestadvaceti
extraligových zápasů, po jejímž
dosažení už nebudou moci hrát v
nižší soutěži,“ upozornil Vykou-

kal na důležitou součást pravidel.
Naopak tah na brankářském postu
v podobě příchodu Tomáše Halásze
se zatím moc nevydařil. Slovenský
gólman má zatím úspěšnost necelých
dvaaosmdesát procent a průměr nad
sedmi inkasovanými góly na zápas.
„Loni patřil k top gólmanům první
ligy a v Pardubicích nechytal, počítali
jsme tedy, že bude natěšený a pomůže nám odehrát nějaký zápas i bez
obdrženého gólu. Nemůžeme ho ale
vinit, padalo to tam z dorážek nebo
v přesilovkách,“ neláme nad ním Jiří
Vykoukal v žádném případě hůl.
Naopak do Kladna si to z Benátek
namířil kmenový hráč Sparty Jan
Lukáš, o tohoto brankáře v minulosti hodně usiloval i Prostějov.
„Byli jsme domluveni, ale nakonec
nechtěl, na čemž vše ztroskotalo.
Chápu to ale, Kladno má jiné ambice, druhou polovinu bude hrát doma
a začalo vyhrávat. Mají velmi silnou
sestavu, nesmíme být ale podělaní
a jet tam s odhodláním. Nemůžeme
je porážet, ale můžeme je porazit,“
přeje si Jiří Vykoukal návrat ze středních Čech s body.

TOMÁŠ SRŠEŇ: „Nepovedlo se mi složit první lajnu, která by tým táhla“
Olomouc - Dnes jsou tomu přesně tři týdny, co na lavičce prostějovských Jestřábů skončil po vzájemné dohodě Tomáš Sršeň. Někdejší úspěšný útočník, jenž za
svou dlouhou kariéru posbíral řadu vavřínů, se na Hané
pokusil navázat na své úspěšné angažmá v Porubě,
kde s týmem skončil druhý po základní části druhé ligy
a padl až v pátém semifinále proti Přerovu. Leč zamýšlené výsledky se nedostavily a po devatenáctém
střetnutí sezony se vedení klubu odhodlalo i ke změně
v realizačním týmu. Svou misi tak osmačtyřicetiletý kouč
zakončil krátce před důležitým utkáním proti Mostu
s průměrem necelého bodu na zápas. Po krátké pauze
na utřídění myšlenek souhlasil v minulém týdnu s obsáhlým interview a v jedné z olomouckých restaurací
ochotně odpovídal na všechny dotazy Večerníku...
Jiří Možný
Jak můžete na poměrně
krátké prostějovské angažmá vzpomínat?
„Jsem rád za to, že jsem tuto příležitost
dostal. Věřil jsem, že výsledky budou
lepší a bude to mít delší trvání. Fanoušci i všichni kolem by si to zasloužili.
Samozřejmě nebylo vše ideální, ale na
Prostějov jsem nezanevřel. Pokud nejsou výsledky, tak se situace musí řešit.
Trošičku mě mrzí, že se spíše neposílil
kádr, ale něco se asi udělat muselo.
Mysleli si, že to bude impulz, důsledek
je ale zatím stejný. Cílem by mělo být
v klidu a pohodě Prostějov zachránit a
na příští rok stavět mužstvo, které bude
konkurenceschopné.“
Váš konec tedy iniciovalo
vedení klubu?
„Ano. Dohodli jsme se na tom, že
bude pro mužstvo nejlepší, když odejdu. Já jsem to akceptoval a řekl jsem,
že impulz tomu možná pomůže. O pár
týdnů dříve jsem uvažoval o tom, že
bych odešel sám, ale tehdy jsme usoudili, že budu pokračovat. Stále jsem
věřil, že se mužstvo zvedne a bude to
lepší... (hořký úsměv)“
Předváděli podle vás hráči
maximum toho, na to mají?
„Nechci tuto otázku moc rozebírat,
protože sezona je dlouhá a nemá cenu
dělat předčasné závěry. Hlavní problém nastal v létě. Snažil jsem se vedení přesvědčit, že nejde hrát s mužstvem
druhé ligy okamžitě ve vyšší soutěži.
Je to jiná, daleko rychlejší soutěž, čehož jsme si už všichni všimli. S Petrem

Zacharem jsme tlačili na to, aby přišlo
pět šest hráčů, kteří už mají nějaké
zkušenosti. Bohužel se to nepovedlo a
začátek byl takový, jaký byl.“
Mohl roli sehrát i obtížný
los? Přece jen Litoměřice,
Jihlava i Třebíč se nadále drží
mezi nejlepšími.
„To si nemyslím, každý zápas je jiný.
Hráli jsme sice proti silnějším soupeřům, ale i tohle nám mělo rychle
otevřít oči, že ta soutěž je asi o něčem
jiném než přátelská utkání, kdy jsme
uhráli body a sehráli dobrá utkání se
Šumperkem i Havířovem. Bohužel v
nich ale zkušení hráči nehrají naplno,
protože se nechtějí zranit, to je jasné.
Bojuje tam jen pár lidí o svůj flek.“
Předsezónní cíle tedy byly nastaveny příliš vysoko?
„Díval jsem se na to zápas od zápasu
a věděl jsem, že dvacet druholigových
hráčů nebude dvacet prvoligových
plejerů. Ale mužstvu jsem věřil, protože má zdravý duch a pracovalo nadoraz. Myslel jsem, že se to třeba zlomí,
ale časem se ukázalo, že ona elitní
pětka v mužstvu chyběla. Když jsem
se totiž při odchodu podíval na statistiky, tak bodování vedl David Roupec
a útočníci nikde! V jiných mužstvech
má první lajna aspoň bod na zápas, to
v soutěži rozhoduje. Potřebujete mít
jednu dvě takové řady a pak k tomu
přidávat mladé. Opačně to v hokeji
nefunguje.“
To stálo i za tím, že jste útočné
formace stále přeskládával?
„Samozřejmě. Bylo mi přes noviny
vyčítáno, že se s tím míchá, ale hle-

Přehled výsledků 1. ligy ČR
26. kolo: ČEZ Motor České Budějovice – HC Stadion Litoměřice 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Branky:
15. Rob, 19. Švihálek (Punčochář,
Kuchejda), 24. Heřman (Nouza,
Straka), 25. Straka (Růžička), 51.
Heřman (Nouza, Straka) – 56. Procházka (Švagrovský, Plášil), 58.
Rys (Kalla, Krstev). Diváci: 3945 *
Piráti Chomutov – LHK Jestřábi
Prostějov 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Branky: 27. D. Květoň (Drtina, Dušek),
29. Gajovský (L. Květoň, Drtina),
29. Hovorka (Gajovský, Drtina), 47.
McGregor (L. Květoň, Dušek) – 40.
Kajaba (Skřivánek, Indra), 48. Duba.
Diváci: 2617 * HC Benátky nad Jizerou – HC Rebel Havlíčkův Brod
1:2 s.n. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0). Branky:
44. Jandejsek (Jonák, Mikyska) – 49.
Rousek (Kuchler, Semrád), rozh.
náj. Sedláček. Diváci: 261 * Rytíři
Kladno – SK Kadaň 3:1 (0:0, 2:0,
1:1). Branky: 24. Rudovský (Růžička), 29. Dragoun (Redlich, Švaňhal),
46. Hlaváč (Růžička) – 49. Račuk.

Kubicou a v obraně nikdo. Lubomír
Vosátko tu neuspěl, Pavel Kumstát
musel před rokem skončit kvůli zranění a Jiří Polák byl moc drahý. Tento tým tak zatím spíše získává zkušenosti na příští sezonu. „Po Havířovu
se nám kádr jevil dobře a mysleli
jsme, že se výkonnost bude zvedat.
Proti Českým Budějovicím jsme ale
začali špatně. Poté jsme zahráli obstojně v Chomutově a s Litoměřicemi muselo divákům připadat, že na
tréninku asi nic neděláme..,“ nevěřil
Vykoukal vlastním očím.
Práce s hráči ho navzdory porážkám
stále baví a těší se na to, že výsledky
se začnou objevovat. „Věřil jsem,
že jsem schopen kluky někam posunout, nejsem si ale jistý, někdy je
to jako házet hrách na zeď. Ať se to
týká vyloučení, nastřelování hráčů
nebo křižných přihrávek,“ klopil oči
někdejší skvělý zadák s reprezentační minulostí.
Prostějovské vedení také stále
pracuje na doplnění kádru z vyšších soutěží, jedná se ale zpravidla
o mladíky, kteří se zatím nevešli
na extraligovou soupisku. Výjim-

Exkluzivní rozhovor s někdejším koučem Jestřábů, jenž se následně vrátil do Poruby

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

0:2

Prostějov/jim
Hanácký nováček první ligy má sice
ve svém středu také několik hráčů
s extraligovými zkušenostmi, zpravidla se ale jedná pouze o jednotky
či desítky startů, zatímco valná většina soupeřů se může spolehnout na
tahouny se stovkami odehraných
zápasů v nejvyšší domácí soutěži. U Jihočechů to byli například
Punčochář či Straka, v Chomutově
Kopřiva, Hřebejk či duo Květonů, u Středočechů Vítězslav Bílek,
Kalla či Krstev. A právě tito jedinci
na sebe dokážou vzít zodpovědnost
a táhnout mužstvo od jedné výhry
ke druhé a vedle nich se také dále

Šimboch

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Problémy prostějovského „A“-týmu v defenzivě pokračují. Setkání s čelem první ligy odhalilo neduhy Jestřábů
v plné nahotě, extraligou protřelí hráči si dokázali v posledních zápasech udělat ze svého soupeře tréninkové
kužely a hlavní otázka tak zněla, jak moc se dokáží překonávat gólmani a na co už ani oni nebudou stačit. Pár
dní po sedmičce od Českých Budějovic tak přišla milosrdná čtyřka od Chomutova a osmička od Litoměřic...

Diváci: 1921 * AZ Havířov – HC
Dukla Jihlava 2:4 (0:0, 1:3, 1:1).
Branky: 34. Pechanec (Sztefek),
52. Maruna (Jiránek) – 22. Zeman
(Melenovský, Mocek), 25. Prokš
(Seman, Semorád), 35. Prokš (Seman), 42. Melenovský (Vysloužil,
Zeman). Diváci: 2143 * Salith
Šumperk – HC Most 6:1 (2:0, 2:1,
2:0). 3. Vrdlovec (Sedlák, Moskal),
6. Haas (Velecký, Vrdlovec), 28.
Haas (Vrdlovec, Holík), 36. Moskal
(Sedlák), 54. Vávra, 55. Velecký
(Holík) – 32. Petruška (Kubinčak).
Diváci: 946 * HC Slovan Ústí n/L
– SK HS Třebíč 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Branky: 25. Budínský (Kloz, Merta), 30. Gengel (Vágner), 60. Tůma
(Rod, Vágner). Diváci: 685.
27. kolo: Rytíři Kladno – HC
Most 9:3 (2:1, 4:0, 3:2). Branky:
18. Hořava (Dragoun, Pitule), 20.
Hlaváč (Jaroměřský, Strnad), 24.
Rudovský (Dragoun, Klouček), 27.
Horna (Stach, Hlaváč), 28. Růžička
(Jaroměřský, Horna), 29. Dragoun

(Hořava, Pitule), 46. Hlaváč (Stach,
Horna), 47. Pitule (Dragoun, Hořava), 49. Kužel – 17. Petruška (Havlíček, Kasal), 44. Procházka (Válek),
54. Kokeš (Válek, Kubinčák). Diváci: 2534 * HC Benátky nad Jizerou – Salith Šumperk 3:2 (2:2, 0:0,
1:0). Branky: 6. Hrníčko (Skořepa),
17. Mikyska (Hrníčko, Pabiška), 53.
Víšek (Špaček, Hrníčko) – 9. Haas,
19. Moskal (Žálčík). Diváci: 262
* LHK Jestřábi Prostějov – HC
Stadion Litoměřice 3:8 (0:2, 2:2,
1:4). Branky: 27. Kajaba (Meidl,
Indr), 40. Sršeň (Duba, Cienciala),
59. Stejskal (Husák, Venkrbec.) – 3.
Bílek (Kalla), 19. Procházka (Bílek,
Krstev), 28. Bílek (Kalla, Šulc), 30.
Bílek (Procházka), 43. Procházka
(Kalla), 49. Bílek (Šulc, Kalla), 53.
Šulc (Kalla), 58. Šulc (Schwamberger, Volek). Diváci: 1098 * HC Slovan Ústí nad Labem – HC Rebel
Havlíčkův Brod 7:3 (1:0, 3:2, 3:1).
Branky: 10. Tůma (Černý, Rod),
22. Budínský (Kloz, Vágner), 27.

Gengel (Brož, Baránek), 36. Merta
(Kloz, Budínský), 52. Metra (Brož,
Baránek), 55. Přeučil (Gengel, Smetana), 56. Baránek (Vágner, Kloz) –
37. Maliník (Kuchler, Rousek), 39.
Heřman (Kolář, Kubalík), 51. Zdráhal (Babka, Semrád). Diváci: 1092
* ČEZ Motor České Budějovice
– HC Dukla Jihlava 4:0 (2:0, 1:0,
1:0). Branky: 5. Nouza (Heřman),
8. Vráblík (Nouza, Heřman), 37.
Mucha (Straka, Nouza), 55. Mucha
(Nouza, Straka). Diváci: 6021 *
AZ Havířov – SK Horácká Slavia
Třebíč 5:3 (1:1, 3:0, 1:2). Branky:
15. Šenkeřík (Chmielewski), 22. Šedivý (Tomi), 31. Fořt (Lenďák), 36.
Chmielevski, 55. Šedivý (Loskot) –
7. Bilčík (Dolníček), 45. Pekr (Erat,
Malena), 47. Čuřík (Bartoň, Jaroš).
Diváci: 2269 * SK Kadaň – Piráti Chomutov 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).
Branky: 18. Hlava (Kůs, Pavlas),
43. Hlava (J.Novák, Trefný) – 28.
Kämpf (TS), 46. Rýgl (Hovorka,
Gajovský), 55. Drtina. Diváci: 1290.

dal jsem ideální složení prvních dvou
pětek, aby se aspoň nějaká dvojice
chytila a začala dávat góly. Navíc jsem
nevěděl, kdy kdo přijede z hráčů na
střídavé starty, které jsou ale důležité
a musí být. Bylo to takové rozhárané,
bohužel, ale nedalo se s tím nic dělat.
Nepovedlo se mi složit první lajnu,
která by to táhla... (pokrčí rameny)“
Spekulovalo se i o tom, že určití hráči prostě hrát musí. Je
na tom něco pravdy?
„K tomu se nebudu vyjadřovat, to je
interní záležitost každého klubu! Prostě
se mi nepodařilo složit produktivní formaci, to byl zásadní problém. Hrozně
týmu pomohl až Meidl, tento příchod se
vedení povedl. Bylo vidět, že najednou
přišel hokejista, potřeboval bych ale mít
v mužstvu pět šest Meidlů, aby ostatním
ukázali, jak se vůbec první liga hraje...
(úsměv) Hned se to trochu zvedalo, více
času už jsem ale neměl.“

„Jsem spokojen, že se nějaké body
udělaly. Samozřejmě jich mělo být
víc, některé zápasy jsme ztratili zbytečně. Mužstvo ale hrálo na hranici
svých možností a sil. Vím, že vedení
dělalo maximum pro to, aby sem z
Třince jezdila celá pětka, kdyby se to
povedlo, tak by to bylo ideální. Hráči
y hrají,
j není ppotřeba
jsou na sebe zvyklí,
ětlovat. Bylo by ku projim to vysvětlovat.
spěchu věci,, aby přijeli tři útočníci a
žila z nich. Mužstvu by to
lajna se složila
akoplo by se a přidali by
pomohlo, nakoplo
se i další. Nechci
echci říkat, že mužstvo je
špatné, to v žádném případě, ale nemá
enosti...“
holt ty zkušenosti...“
Právěě ony zkušenosti rozholy v závěrech utkání?
dovaly
„Ano. Něco je věc nás trenérů, něco
hráčů... Kdyžž jsem si vše anapětně si to vylyzoval a zpětně
hodnocoval až do druhé
ligy, tak Prostějov
stějov hrál

„Nebylo to dané tím, že bych chtěl
vyloženě opustit mužstvo, i s vedením jsme se rozešli velmi dobře.
Rok a půl jsem tam dojížděl a rodina už z toho byla unavená. I přes
zájem Poruby jsem tedy šel blíže
k domovu, navíc Prostějov byl
pro mě výzvou. Šlo o vyšší soutěž
a chtěl jjsem ppoznat pprvní ligu,
g kterou
jsem neznal ani jako hráč. Hrál jsem
ji asi jen měsíc, když neberu své začátky mezi muži.“
A v Porubě je
cílem postoutou
pit do první
ligy?

„Hrozně týmu pomohl až Meidl, to se vedení
povedlo. Najednou přišel hokejista.
Potřeboval jsem ale mít v mužstvu
pět šest Meidlů, aby ostatním ukázali,
jak se vůbec první liga hraje! Chybí zkušenosti“
bývalý hlavní trenér Jestřábů TOMÁŠ SRŠEŇ
o nedostatečném posílení pro prvoligové boje
Zmínil
í i jjste důležitost
ů ži
stříří
davých startů, jak se dá
ale pracovat s hráči, co přijedou
jenom na utkání?
„Když přijede zkušený hráč a chce
se mu hrát, tak přínosem je. Pokud se
jedná o mladé kluky, tak je to těžké,
protože jsou sice talentovaní, ale nemají ty zkušenosti, takže je to loterie.
A když v sobotu odtrénovali ve svém
klubu těžký trénink a jeli plus minus
dvě hodiny autem, tak jsou logicky
unaveni a už není jejich výkon ideální.
Pokud ale přijeli dřív, dobře se vyspali,
najedli, mohli s námi potrénovat, tak
předváděli kvalitní výkony.“
Když před časem došlo k
menší čistce, nechtěl jste se k
odchodům hráčů vyjadřovat. Můžete se k tomu nyní trochu vrátit?
„Já si myslím, že to byl velice správný
krok. Někteří z těchto hráčů si mysleli,
že to mají v kapse a budou hrát automaticky. Postavili se k tomu docela
špatně a většina až na výjimky přestala
pracovat. Hokejem se bavili, přičemž
první liga už ale není jen o bavení, je
to těžká dřina a jde se za výsledky.
Vedení tedy udělalo správný krok, po
němž se atmosféra v kabině pročistila.
Ale druhá věc je, že za ty čtyři hráče
nepřišli žádní zkušení borci. Tedy pouze Venca Meidl a až nyní se povedlo
získat Husáka. Přišli tak dva za čtyři,
když neberu střídavé starty...“
Při skládání a vedení mužstva jste spolupracoval
s Petrem Zacharem a Jiřím Vykoukalem. Jak to fungovalo v praxi?
„Zpočátku tam trošku problémy byly,
protože každý jsme jiný, zvykali jsme si
na sebe a dělali vše trochu jinak. Ale v
závěru to už fungovalo v pohodě, více
jsme spolu komunikovali a řekl bych,
že spolupráce už pak byla dobrá.“
Na co budete vzpomínat
nejraději?

ffantasticky,
i k ale
l kkdyž
d ž to bbylo
l vyrovnané, tak vždy měl posledních deset minut problémy. Hráči začali zmatkovat
a nehráli tak jako po celý zápas.“
V čem pro vás osobně bylo
odlišné trénovat mužstvo
druhé a první ligy?
„Je tam obrovský rozdíl. V první lize
jsou hráči rádoby profesionálové, je
tam hodně času na trénink, na což
jsem zpočátku nebyl zvyklý. V druhé
lize se trénuje odpoledne a času není
tolik. Hodně mě to obohatilo a už do
svého současného angažmá bych
chtěl hodně věcí přenést. Věřím, že se
mi to bude dařit. (úsměv)“
Může v závěru sezony hrát
roli, že většina týmů je ze severozápadních Čech a mají to blíže
na Vysočinu než do Prostějova?
„Kalkulace bych do toho vůbec netahal. Kluci pracují, makají a věřme
tomu, že se Prostějov chytne a zachrání. Třeba pro Kadaň je určitě lepší jet
do Havlíčkova Brodu než třeba do
Havířova, ale Prostějov je hokejové
město a prostředí může všechny lákat.
Určitě tam není to, že všichni jsou proti Prostějovu a musí spadnout. Něco
takového v hokeji nefunguje, že si řeknu ‚teď prohraju a pak vyhraju‘. A muselo by to tak být i u dalších mužstev.“
Po svém konci v Prostějově
jste avizoval odpočinek od
hokeje, jak se zrodil váš návrat do
Poruby?
„Strašně si vážím toho, že v Porubě
věří, že něco týmu můžu dát. Měl
jsem i jiné nabídky, tady jsem ale
neváhal ani vteřinu. Velkou roli hrálo
to, že tam znám kluky, management,
až na menší problémy jsem se všemi
vycházel naprosto v pohodě. A hlavně
tam mám nedodělanou práci.“
V létě jste byl ale na odchodu
z klubu, když přišly nabídky
z Přerova a poté i z Prostějova...

Foto: Josef Popelka
„Takový cíl by tam měl být, přišli
Červenka, Hulva, jeden z nejlepších
beků druhé ligy Ovšák, ten hodně
v posledním play off trápil Prostějováky. Pokud dojde k oživení, tak by se to
dalo. Nabízela by se pak i spolupráce
s Vítkovicemi, což je ale věc vedení.
Muselo by dojít k obměně kádru, ale
pro jednu pětku z Vítkovic by bylo
lepší jezdit na Porubu než do Havířova.“
Roste i zájem mezi fanoušky o hokej v Porubě?
„Je fakt, že co Vítkovice hrály špatně,
tak návštěvnost se zvedla a už chodí
pět set diváků. A kdyby se udělala první liga, tak kolem tisícovky by chodit
mohlo, což by už byla slušná návštěva.
Na Porubě není velký zimák a už by to
tu kulisu zlepšilo.“
Stíháte stále sledovat Prostějov?
„To ne, dostal jsem totiž v Porubě na
starost i mladší dorost bojující o záchranu v extralize, takže jsem plně vytížený. Volám sice synovi, jestli a jak
hrál, ale jinak to moc nesleduji.“
I v tom jste měl trochu ztíženou pozici a objevovala
se i kritika, že hrával váš syn
protekčně. Jak jste se s tím srovnával?
„Já jsem se s tím srovnával v pohodě, mladej hůř... A na tu kritiku bych
i trochu zareagoval. Nemyslím si, že
by můj kluk hrával, byl ve čtvrté lajně
a většinou to proseděl. Měl to hodně
těžké, protože neustále jsem mu říkal,
že musí být o trošku lepší než ostatní
hráči, jinak prostě hrát nebude. A v iks
zápasech nehrál a poslal jsem ho i do
Valašského Meziříčí. Tato kritika byla
zbytečná, můj syn to měl daleko těžší
než jiní. Mohl by třeba někdy hrát i
ve třetí lajně, ale tu příležitost ode mě
nedostal. Uvidí se teď, jak se s tím
popasuje, chuť do hokeje má. Záleží
na něm.“
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Piráti se doma o body nedělili ani s Prostějovem Jestřáby čeká v tomto týdnu trio spolufavoritů
Chomutov,Prostějov/jim–Zchomutovského ledu se v letošní sezoně body příliš nevozí. Povedlo
se to zatím jen týmům Kladna,
Mostu, Jihlavy a Havířova, které si na půdě nového lídra první
ligy vybojovaly celkem devět
bodů. K této nepočetné skupině
se chtěli ve středu večer připojit
také prostějovští hokejisté, navzdory bezbrankové první třetině se jim to ale nepodařilo.
V hostující bráně dostal po jednozápasové pauze šanci Juraj Šimboch a po celých šedesát minut si
na nudu stěžovat nemohl. Soupeř
na něj vyslal celkem sedmačtyřicet pokusů a z množství gólových
situací čtyřikrát udeřil.
Po celou úvodní část zápasu pětadvacátého kola první ligy se
Jestřábům dařilo hlídat nerozhodný stav, byť na střely prohrávali
3:16. Už na konci první minuty
to zkoušel David Květoň, jemuž
adresoval pobídku Dušek, proti
byl ovšem beton prostějovské jedničky. Hosté navíc začali rychlým
Venkrbcovým faulem, jejž o pár
minut chvíli později napodobil i
Husák, poté se ale téměř třicet mi-

nut nenechal nikdo z jejich spoluhráčů vyloučit. I tak se ale do šancí
dostávali téměř výhradně domácí,
ambiciózní tým ze severozápadu
Čech měl i řečí čísel velkou převahu.
Také po pauze to ještě chvíli trvalo,
pak ale přišla rychlá smršť Pirátů.
Oddálit ji mohl Sršeň, jenž se na
vlastní modré čáře zmocnil puku
a ujížděl na Kopřivu. V samostatném nájezdu ale neuspěl. Vše tak
načal v polovině sedmadvacáté
minuty David Květoň. Po objetí
brány mu poslal před brankoviště
přesnou přihrávku zpovzdálí bráněný Drtina a někdejší útočník
Třince nezaváhal – 1:0.
Uplynuly jen bez jedné sekundy
rovné dvě minuty a pohlednou
kombinaci Chomutova zakončil
Gajovský. Vše opět začal Drtina, jeho křižný pas od pravého
mantinelu sklepl Lukáš Květoň
na osu kruhů a odchovanec Písku
zakončoval do odkryté brány –
2:0. To ale ještě nebylo vše. Ihned
po vhazování upláchl po levém
mantinelu právě autor druhé trefy Gajovský, naservíroval kotouč
k pravé tyčce najíždějícímu Hovorkovi a jen třináct sekund po
druhé brance to už bylo 3:0.
Spoustu dalších šancí Šimboch
pochytal, když si například poradil i s další povedenou kombinací Kämpfa s Ondřejem Kašem.
Následně zakončoval při nájez-

BŘETISLAV KOPŘIVA – Piráti Chomutov:

„Byli jsme trochu lepší v pohybu, rychlejší, ale zápas na začátku neprobíhal, jak bychom si přáli. Nemohli jsme dát branku, což je vždy
ošemetné. Chvíli to bylo drama, pak se podařilo dát góly. Mužstvo
jinak hrálo zodpovědně, museli jsme ale přejít na hru se třemi útoky,
opět totiž máme zraněné hráče.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Myslím, že Chomutov byl po celý zápas o krůček lepší. V první třetině jsme dodržovali, co jsme měli, ve druhé jsme pak měli dvě nebo tři
šance a mysleli jsme si, že to půjde. Chomutov ale zaslouženě vyhrál
a můžeme mu jen poblahopřát.“
du Lukáš Květoň kousek vedle.
Prostějov se probudil až v poslední minutě, když si nejprve Kopřiva poradil se dvěma pokusy hostí,
pak ale Indra objel bránu, přihrál
k modré čáře Skřivánkovi a jeho
střelu z pravé strany ztečoval
Kajaba. Pět sekund před koncem
prostřední části se tak Jestřábům
gólem do šatny podařilo snížit 3:1.
V úvodu posledního dějství domácí opět výrazně zatlačili a dostávali
se do další kupy šancí. Gajovský neuspěl střelou mezi betony,
v moci gólmana skončily i pokusy Hovorky či Duška. Výsledkem
snahy ale přece jen byla čtvrtá
branka v podání McGregora, jenž
si odbruslil od beka a dokončil
nepovedený pokus Lukáše Květo-

ně – 4:1. Poslední slovo ale měli
hosté. A sice jejich kapitán Lukáš
Duba, jenž před více než dvěma
a půl tisíci diváků propálil Kopřivu – 4:2. Na konci padesáté minuty navíc při oslabení unikl Indra
a byl Skinnerem faulován, výhodu trestného střídání ale nevyužil.
Proti byl Kopřivův beton. A protože nájezd dva na jednoho skončil
Duškovou střelou do Šimbochovy
vyrážečky a Hovorka krátce před
koncem trefil v rychlém sledu obě
tyčky, stav 4:2 pro favorizovaný
celek se už nezměnil. Špatná zpráva navíc následně dorazila z Benátek nad Jizerou, kde se Havlíčkovu
Brodu podařilo zvítězit na nájezdy.
Náskok Jestřábů na předposlední
pozici se tak po středě ztenčil na
pět bodů.

Sobotní utkání rozhodla první lajna Litoměřic
Prostějov/jim - Nejtěžší porážku
v sezoně museli o víkendu strpět
prostějovští hokejisté. Pouhých
sedm dnů po domácí prohře 3:7
s Českými Budějovicemi přišla
ještě větší „kláda“, Litoměřicím
se totiž jako prvnímu celku soutěže podařilo vsítit Jestřábům
hned osm branek. Domácí hráči
tak měli alespoň poslední slovo,
když necelou minutu a půl před
koncem snížil na konečných 3:8
Vladimír Stejskal...
V bráně Prostějova se opět představil Tomáš Halász, ani tento zápas
mu ovšem nevyšel podle předpokladů. Už v polovině třetí minuty dostal
před bránu nahrávku Bílek a ostrostřelec Středočechů se po zpracování
prosadil úspěšným blafákem – 0:1.
Oběma týmům se poté nepodařilo
využít přesilovku, když v případě
Litoměřic byla po trestech Malého
a Moučky na téměř půldruhou minutu dokonce dvojnásobná. I přesto však odcházeli hosté do kabin
s dvougólovým náskokem, o což
se po asistencích Bílka s Krstevem
postaral tečující Martin Procházka
– 0:2. Snížení ještě mohl stihnout
Meidl, při vlastním oslabení ho ale
vychytal Tomáš Král, jenž je i díky
tomuto zákroku na prvním místě
mezi gólmany v počtu vítězství.
Procitnutí Jestřábů pokračovalo
i zkraje druhé třetiny a vyvrcholilo
úspěšným střídáním tria Stejskal,
Luňák, Venkrbec, po němž následovala přesilovka. Tu se po Meidlově vybídnutí podařilo zužitkovat
Kajabovi, jenž se dočkal již své
osmé trefy v ročníku – 1:2. Naděje
domácích na bodový zisk ale trvaly
jen krátce. Téměř okamžitě se totiž
nechal vyloučit Stejskal a Halász
v prostějovské bráně si vybral slab-

ší chvilku, když mu prošla Bílkova
střela z úhlu až do sítě - 1:3. A aby
toho nebylo málo, stejný hráč se dočkal i v oslabení, když svůj hattrick
zkompletoval střelou z dálky - 1:4.
Po tomto momentu již putoval do
brankoviště domácích Ondřej Kocián. Pokus o částečné zdramatizování zápasu ještě nevyšel Husákovi,
jehož hostující brankář vychytal,
čtyřiačtyřicet sekund před druhou
sirénou už se to ale podařilo Sršňovi, který se nejrychleji zorientoval
a snížil na 2:4.
Poslední dvacetiminutovka byla
na branky ještě bohatší než ta prostřední. Před necelými jedenácti
stovkami diváků se Venkrbec neprosadil, podařilo se to ale na druhé
straně Procházkovi, jenž zakončil
málokdy vídanou kombinaci tří na
nikoho - 2:5. Šestou branku si hosté
schovali do další početní výhody,
kdy po vyšachování obrany byl
Kocián bez šance a Bílek dosáhl
své čtvrté trefy v utkání pohodlným zakončením do prázdné brány - 2:6. A ujala se i přesilovka čtyř
proti třem, kdy faul kolenem odnesl
bolestivějším střetem kapitán Jestřábů Lukáš Duba. Obránce Jakub
Šulc vypálil od modré a za dalšího
přispění Kally skóroval - 2:7. Další
korekci měl na holi z pravé strany
postupující Sršeň, na jeho střelu ke
vzdálenější tyči gólman nereagoval, o centimetry si však puk cestu
do sítě nenašel. A neuspěl ani Duba,
když se zničehonic ocitl s pukem na
holi sám před Králem. Prosadili se
tak opět hráči hostujícího Stadionu.
Čtyři a půl minuty po svém prvním
přesném pokusu si sjel Šulc až na
vrchol pravého kruhu a neomylně
poslal ránu ke vzdálenější tyčce.
Necelé tři minuty před koncem to
tak bylo hrozivých 2:8. A pohled do
statistik ukázal, že o všech osm branek Litoměřic se postarali členové
první pětice Krstev, Šulc, Vítězslav
Bílek, Kalla, Procházka. Ti si dohromady připsali osmnáct kanadských bodů.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Celé utkání znovu ovlivnil náš katastrofální vstup do zápasu. Hlavně ve druhé části byl soupeř lepší a po zásluze nás přehrál. Bohužel
opět snížíme na 1:2, uděláme faul v útočném pásmu a v přesilovce
dostaneme na 1:3. A patnáct gólů za poslední dva domácí zápasy je
hodně špatné a bude potřeba s tím rychle něco dělat. Snažíme se na
tréninku zaměřit na obranu středního pásma, pak přijde zápas a soupeř nám tam chodí, jak se mu zachce. Snažíme se na tom pracovat,
objevuje se nám to tam ale stále dokola. Pokud do hry nedáme to srdce a zodpovědnost, tak to s námi bude špatné. Soupeře těžko budeme
herně přehrávat, musíme to ubojovat a odehrát to poctivě!“

DANIEL TVRZNÍK – trenér HC Stadion Litoměřice:

„Bylo jasně vidět, komu se daří a na kom je trochu deka. My jsme
z posledních devíti zápasů sedm vyhráli, momentálně hrajeme celkem v pohodě a především se daří naší první lajně. Potřebujeme, aby
se chytili střelecky i ostatní. Domácí nebyli v pohodě a hodně nám to
usnadnili už od začátku. Od první třetiny jsme byli o kousek lepší, dali
jsme dva góly, což určilo ráz utkání, a pak jsme ho už v klidu dohráli.
A třetí třetinu jsme si dovolili hrát až moc na krásu, ale vycházelo nám
to. Kluci si to užili, i když jsme se nevyvarovali chyb, které domácí potrestali. S výsledky jsem maximálně spokojený, i pro nás je to příjemné
překvapení. Mít dvaapadesát bodů v půlce soutěže je hodně nadplán.“

1. Josef Straka 43 bodů (18+25), 2. Tomáš Nouza (oba České Budějovice)
41 (16+25), 3. Jaroslav Kalla (Litoměřice) 35 (4+31), 4. Jaroslav Roubík
(Ústí nad Labem) 33 (20+13), 5. Patrik Moskal 33 (11+22), 6. Vítězslav
Bílek (Litoměřice) 30 (20+10), 7. Martin Heřman (České Budějovice)
27 (12+15), 8. Lukáš Havel (Třebíč) 26 (14+12), 9. Tomáš Čachotský 25
(9+16), 10. Marek Melenovský (oba Jihlava) 24 (12+12).

Nejlepší střelci:
20 – Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem), Vítězslav Bílek (Litoměřice),
18 – Josef Straka, 16 – Tomáš Nouza (oba České Budějovice), 14 – Lukáš
Havel ((Třebíč),
) Roman Chlouba ((Kadaň),
) 13 – Lukáš Žalčík ((Šumperk).
p )

Nejlepší nahravači:

31 – Jaroslav Kalla (Litoměřice), 25 – Josef Straka, Tomáš Nouza
(oba České Budějovice), 22 – Patrik Moskal (Šumperk), 19 – Roman
Erat (Třebíč), Tomáš Rod (Ústí nad Labem), 18 – Miroslav Holec
(Třebíč), 17 – Michal Důras (Jihlava).

Kanadské bodování obránců:
1. Tomáš Sedlák (Šumperk) 21 (5+16), 2. Jiří Drtina (Chomutov) 18
(4+14), 3. Zdeněk Čáp (Jihlava) 16 (6+10), 4. David Roupec (Prostějov)
16 (5+11), 5. Aleš Holík (Šumperk) 15 (4+11), 6. Dan Růžička (České
Budějovice) 15 (3+12), 7. Jakub Bartoň (Třebíč) 13 (5+8), 8. David
Růžička (Kladno) 13 (3+10).

Prostějov/jim
ěj /ji - Tajemní
j
í jjako
hrad v Karpatech jsou zatím
zástupci prostějovského klubu i samotný pětadvacetiletý
hokejista Radek Meidl o možnosti svého comebacku. Prostějovský rodák potvrdil, že se
z Polska vrátí do České republiky, více ale zatím prozradit
nechtěl. Zmínil jen to, že jasno
by mohlo být již tento týden.
„Bohužel nemohu víc říct, jen to,

Závěrečné slovo si ale přece jen vzali Jestřábi. Z levého kruhu vypálil
Stejskal a přesně osmdesát sekund
před vypršením řádné hrací doby

Nejlepší střelci mezi obránci
6 – Zdeněk Čup (Jihlava), 5 – David Roupec (Prostějov), Tomáš
Sedlák (Šumperk), Jakub Bartoň (Třebíč), 4 – Drtina (Chomutov),
Holík (Šumperk), Šulc (Litoměřice), Pabiška (Benátky nad Jizerou).

ých
Nejlepší bilance při vstřelených a obdržen

brankách:

1. Jaroslav Kalla +16, 2. Vítězslav Bílek (oba Litoměřice) +15, 3.
Lukáš Havel (Třebíč) +14, 4. Nikola Gajovský (Chomutov), Rostislav
Malena (Třebíč) +13, 6. Aleš Pavlas (Kadaň), Jaroslav Koma, Jiří Drtina
12.
(oba Chomutov) +12.

že s někým jednám a je to z České
republiky. Nemohu prozradit ani
to, z jaké soutěže to je, nezlobte se,“
sdělil vysoký útočník, jenž tak byl
velice vstřícný k žádosti Večerníku
o krátké vyjádření k nastalé situaci,
ale nechtěl nic zakřiknout.
A toužil by přítel Petry Kvitové,
jehož práva při pohledu do statistik zřejmě vlastní extraligová
Olomouc, po návratu do Prostějova a setkání se v jednom týmu se
svým o dva roky starším bratrem?
„Vážně nemohu nic říct,“ usmíval se hráč se zkušenostmi z Čes-

Prostějov - Po loňské trápené, kdy po návratu
z Kazachstánu vstřelil v kladenském dresu za třicet utkání jedinou branku, zažívá Vítězslav Bílek
(na snímku) zcela opačnou sezonu. Po téměř pětistovce extraligových stratů, sezoně a půl v kazašském
Beibarysu Atyrau či půlsezoně ve finském Oulu se
vydal do druhé nejvyšší české soutěže, kterou poznal
jen krátce v ročníku 2001/2002 za Ústí nad Labem
a ročníku 2011/2012 za Kadaň. A daří se mu náramně, i díky čtyřem brankám do sítě Prostějova se
dostal do čela kanonýrů celé první ligy, když během
sedmadvaceti utkání stihl jednatřicetiletý útočník už
čtyřiadvacet branek.
poslední. Soupeř navíc hrál do
doma,
ale nezačali, jak chtěli, a my
jsme toho využili.
Vaše spolusp
práce s JJaroslavem Kallou opět
zařídila většinu branek. Kde se bere
ber taková nebezpečnost?
nebezpečno
„S Jardou se známe
zn
už roky, hráli jjsme

Nejvíce trestných minut:
67 – Ján Niko (Benátky nad Jizerou), 59 – Jan Látal (Kladno), 55
– Martin Mazanec (Kadaň), 53 – Petr Tenkrát (Kladno), 52 – Michal
Beránek (Benátky nad Jizerou), 49 – Petr Přeučil (Ústí nad Labem), 48
– Václav Meidl (Ústí nad Labem/Prostějov), David Růžička (Kladno).
Zdroj: www.hokej.cz

ka, Slovenska, Polska i zámoří.
Příliš světla do celé situace nevznesl ani sportovní manažer Jestřábů
Jiří Vykoukal, jenž snahu o získání
účastníka mistrovství světa do dvaceti let nepotvrdil ani nevyloučil.
„Uvidíme, čekám na informace.
Není to otázka jen pro mě, ale i pro
pana Luňáka a pana Zachara. Snažíme se, aby si tým sedl a hra měla
systém a musíme se dohodnout,
jak moc do kádru ještě zasahovat,“
sdělil někdejší dvojnásobný mistr
světa a v současnosti rovněž asistent u jestřábího „áčka“.

Co vás přivedlo do první
ligy, žádná nabídka z extraligy nebyla?
„Zájem skutečně moc nebyl a člověk chce hrát, dokud to má rád. Já
hokej miluju a byl jsem rád, že jsem
se mohl domluvit s Litoměřicemi,
Jarda to stejné. A jsme rádi, že můžeme bavit lidi aspoň v první lize.“
Nyní jste nejlepším
střelcem soutěže. Věříte,
že vás to může posunout zpět
do extraligy?
„Já si myslím, že dveře jsou určitě otevřené. Jestli budeme stále
podávat takové výkony, tak rozdíl
mezi extraligou a první ligou není,
a pokud možnost bude, tak stoprocentně jí využijeme.“
Druhou nejvyšší soutěž
jste až dosud téměř nehrál,
co zatím můžete o první lize říct?
„Extraliga je v tomto chytřejší,
co se týče přistupování k hráčům,
není to tak alibistické. Tady se jde
nadoraz do soubojů, až zaslepeně,
z čehož vznikají chyby a brejky.“

„Člověk chce hrát, dokud to má rád.
Já hokej miluju a byl jsem potěšen,
že jsem se mohl domluvit
s Litoměřicemi.“
litoměřický útočník VÍTĚZSLAV BÍLEK
o letním přesunu do první ligy

ch brankách:
Nejhorší bilance při vstřelených a obdržený

1. Michal Černý -13, 2. Lubomír Vosátko, Lukáš Luňák (všichni
Prostějov), Vítězslav Nedrda (Most) -12, 5. Tomáš Havlín (Benátky
nad Jizerou), Jan Bojer, Zdeněk Tauš, Daniel Hora (všichni Most) -11.

V případě Kladna z toho byl úspěšný obrat z 0:2 na 3:2 po nájezdech,
když práci Kučery s Korímem dokonal Michal Černý. A proti Jihlavě se Jestřábům podařilo překonat
magickou hranici dvou vstřelených
branek na zápas, která znamenala
obrat z 1:3 až na výsledných 5:3.
Tehdy se gólově prosadili Korím,
Roupec, Meidl, Kajaba, Jedlička.
Posledním soupeřem jarního
vítěze druhé ligy bude v sobotu
večer Třebíč, utkání začne na
Hané v tradičním víkendovém
čase od 17.00 hodin. Horácká
Slavia dlouho vévodila celé první
lize, nyní nastal ale první vážnější
útlum v ročníku charakterizovaný
třemi porážkami v řadě. Nejprve 1:2 na nájezdy s Benátkami
a poté 0:3 v Ústí nad Labem a 3:5
v Havířově. Rázem je tak z toho
pětibodové manko na chomutovské Piráty a už jen bod náskoku
na třetí Litoměřice. Stále si však
poslední semifinalista soutěže udržuje pozici druhé nejlepší defenzivy, byť se v jeho bráně prostřídalo
už šest gólmanů. Jmenovitě Karel
Vejmelka a Marek Čiliak s úspěšností nad pětadevadesát procent,
Martin Falter, jenž se této hranici
velice blíží, Tomáš Štůrala, Lukáš
Horčička a Lukáš Dusík. Ten je
jako jediný pod devadesáti procenty. V kanadském bodování táhnou
mužstvo zkušení Lukáš Havel,
Roman Erat, Miroslav Holec
a David Dolníček, výrazně se
zapojuje i trojice mladíků Matěj
Pekr, David Ostřížek, Vilém Burian a vidět je i prostějovský odchovanec Jakub Čuřík, jenž zatím
získal šest branek a pět asistencí.

„Jsme rádi, že můžeme bavit lidi aspoň v první lize,“
užívá si ročníku litoměřický kanonýr Vítězslav Bílek

Očekával jste,, žee to
bude až tak jednoduché, jak výsledek
napovídá?
se dočkal čtvrté branky v sezoně, „Ne, to rozhodně ne. V téčímž se v oddílové tabulce dorovnal to soutěži jsou kvalitIndrovi s Černým. Lépe jsou na tom ní všechny mančafty,
i třeba ten úplně
jen Kajaba, Meidl a Roupec.

Demolice. Spolupráce zkušených hráčů Litoměřic vedla k celkm
osmi brankám, mimo jiné i této Bílkově trefě (s číslem 83) na 2:6.
Foto: Jiří Možný

výsledkové neúspěchy zareagovalo vedení klubu velkými příchody,
posilami se tak z hodně známých
jmen nedávno stali Tomáš Klouček, Jan Hlaváč, Tomáš Horna
a naposledy i Tomáš Kaberle,
mimo to se k Rytířům přesunuli
také Jan Jaroměřský či gólman Jan
Lukáš, jenž v úvodu sezony hájil
branku Benátek nad Jizerou.
Necelé dva dny po tomto utkání
přijedou hokejisté Prostějova do
Jihlavy, kde se ve středu od půl
šesté večer střetnou s domácí
Duklou. Slavnému klubu aktuálně
patří šestá pozice, když v posledních utkáních prokládá dvojici
výher jednou porážkou, tak se naposledy stalo i v sobotu proti Českým Budějovicím, porážkou 0:4 na
jihu Čech skončila pětibodová série
nejlepšího klubu československé
soutěže. V minulém týdnu doplnil
realizační tým Dukly tamější rodák
a odchovanec Viktor Ujčík, trojnásobný mistr světa, dvojnásobný
mistr Finska a vítěz československé
ligy právě s Jihlavou se stal asistentem Petra Vlka. Na jeho kanonýrské schopnosti navazuje v útoku
Marek Melenovský, produktivitu
táhnou i další zkušení hráči Tomáš
Čachotský s Michalem Důrasem.
Toto trio získalo už jednasedmdesát bodů. A z obrany vše podporují
Zdeněk Čáp a Slovinci Miha Štebih
s Maticem Podlipnikem. Vyrovnané je to i v brankovišti, jak Ondřej
Kacetl, tak Lukáš Sáblík vychytali
za čtrnáct zápasů jedno čisté konto
a jejich úspěšnost je přibližně jednadevadesát a půl procenta. Nad oběma těmito soupeři se při minulém
setkání podařilo Prostějovu zvítězit.

Vrátí se Radek Meidl do Prostějova?

Jiří Možný

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY ÚVODNÍ POLOVINY PRVNÍ LIGY:
Kanadské bodování:

Prostějov/jim - Kladno, Jihlava,
Třebíč. To jsou nejen adepti na
jarní baráž o postup do extraligy, ale také nejbližší soupeři
prostějovských hokejistů. Při
reálném pohledu na kvalitu jednotlivých kádrů, pozici v tabulce
i výsledkovou pohodu tak bude
každý bod velkým úspěchem.
Celý trojboj proti špičce první
ligy zahájí Jestřábi již dnes večer,
tedy v pondělí 24. listopadu od
18.00 hodin na ploše kladenského zimního stadionu. Jedná se
o dohrávku 19. kola, kterou si
Středočeši se svolením Prostějova
přesunuli na pozdější termín, až
již bude kladenský zimák po rekonstrukci připraven k soutěžním
zápasům. Domácí odehráli téměř
celou první polovinu základní části na půdě soupeře, do své haly se
vrátili teprve před dvěma týdny.
A ve svém prostředí zatím téměř
neztrácejí, zdolali Šumperk 4:1,
České Budějovice 5:3, Kadaň 3:1
a naposledy Most vysoko 9:3, jedinou výjimkou se stala porážka 3:5
od Chomutova. I díky sérii sedmi
tříbodových výher z posledních
osmi zápasů se tak loňský extraligista prokousává tabulkou směrem
vzhůru a v případě vítězství mu
budou z páté příčky scházet už jen
tři body na čtvrté České Budějovice. Směrem dopředu hrozí největší
nebezpečí od kvarteta Dragoun,
Hořava, Pitule, Tenkrát, jež dohromady nastřádalo již devadesát kanadských bodů. Prvně jmenovaný
je navíc se sedmnácti asistencemi
nejlepším nahrávačem mužstva,
třináctigólový Hořava pro změnu
nejlepším střelcem. Na předešlé

spolu v extrae
lize na Kladně, víme
v
o sobě na ledě a pak
to takto vypadá. (úsměv)
v Mohli jsme tedy
navázat na naši předchopřed
zí spolupráci a ať je
j to
první liga, nebo extraliga,
extra
tak když si hráči sednou
sed
a
klape
to,
tak
to
může
m
Foto: Jiří Možný
fungovat stále dál.“

Je pro vás současné třetí
místo příjemným překvapením, nebo jste to očekával?
„To je nad očekávání. Ale my
jsme dobře seskládaní, i co se
týče kluků, které k nám posílá
Sparta. Všichni plní, co mají,
a ppak to takto vypadá.“ (úsměv)
Dneska jste dal čtyři
góly, kdy naposledy něco
podobného pamatujete?
„Naposledy to pamatuji s Benátkami, to jsem dal pět gólů. (smích)
Ale je to hezké, když to tam padá,
nechci urazit kartu a chci, aby to
tam padalo i dál.“

Basketbal
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koše KOOPERATIVA nbl v číslech:

Basketbalisté Prostějova se mohli těšit z time-outu, nyní je ale čeká zápasový masakr

Dohrávka 5. kola: Nymburk - Pardubice 86:85 (24:17, 48:45, 74:61). Nejvíce bodů: Burns
20, Raivio 17, Rančík 12, Kříž 10 - Pandula 22, Sanders 18, Pulpan 15, Wall 11. Fauly: 18:19.
Trestné hody: 12/9 - 8/4. Trojky: 7:13. Doskoky: 31:28.
15. kolo: Svitavy - Děčín 63:78 (17:18, 36:42, 51:62). Nejvíce bodů: Votroubek 22, Abercrombie a Teplý po 11 - Bažant 16, Houška 13, Jelínek 11, Landa a Vyoral po 10. Fauly:
19:22. Trestné hody: 20/14 - 17/15. Trojky: 5:5. Doskoky: 33:44 * Kolín - USK Praha 73:58
(13:14, 33:30, 51:43). Nejvíce bodů: Ličartovský 24, Chán 13, Hammond 10 - Nikolič 13, Peterka 11, Krušič a Slavík po 10. Fauly: 17:21. Trestné hody: 12/11 - 6/4. Trojky: 8:4. Doskoky: 34:30 * Opava - Brno 93:81 (23:17, 44:41, 68:56). Nejvíce bodů: Blažek 23, Dokoupil
21, Gniadek 19, Klečka 10 - Krakovič 22, Šiška 14, Dygrýn 10. Fauly: 17:24. Trestné hody:
19/17 - 9/8. Trojky: 10:5. Doskoky: 32:31 * Nymburk - Jindřichův Hradec odloženo na
17.2., 18:00 * Prostějov - Pardubice hraje se dnes, tj. 4.11., 18:00 hodin.

MLADÍCI V DRESU ARIETE SVÉ MINUTY VYUŽÍVAJÍ DOBŘE

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 15. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

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

5
11
11
10
9
7
7
6
4
4
4
2

1
3
3
4
5
7
8
8
9
10
10
12

557:487
1129:1008
1231:1120
1302:1174
1128:1077
1108:1136
1132:1188
1186:1227
942:987
1029:1059
1024:1114
997:1188

83.3
78.6
78.6
71.4
64.3
50.0
46.7
42.9
30.8
28.6
28.6
14.3

VýsLEDKY českého Poháru
3. kolo: BK Loko Plzeň - SLUNETA Ústí nad Labem 61:81 (11:27 27:49 48:65), Slavoj
Litoměřice - BK Děčín 56:99 (14:19 23:45 29:62), Sokol Písek - USK Praha (14.12.,
18:00), BK Horejsek Děčín - GEOSAN Kolín 45:108 (6:24 14:50 36:79), Sokol Vyšehrad - Sokol H. Králové 2 51:89 (13:22 30:40 40:65), Sokol H. Počernice - BK JIP
Pardubice 50:111 (6:25 21:51 36:77), Slavia Kroměříž - Lions J. Hradec 58:107 (15:30
28:56 46:84), JBC Brno - QANTO Tuři Svitavy 70:94 (20:24 42:57 56:85), TJ Šumperk - MMCITÉ Brno 55:105 (5:26 25:55 38:76), BVK Holice - Ariete Prostějov 52:97
(19:22 30:55 43:74), Sokol Šlapanice - NH Ostrava 54:101 (4:23 16:46 32:70), Gymnázium Hladnov - BK Opava 64:93 (12:22 32:42 48:72).

Hned čtyři perspektivní hráči přišli před sezonou
do kabiny prostějovských Orlů. A jejich výkony
naznačují, že by mohli být platnými hráči sestavy
dlouhodobě úspěšného klubu. Nejvíce se zatím daří Radovanu Kouřilovi na rozehrávce, své minuty
postupně rozšiřují Ondřej Peterka i Marek Sehnal.
„Chceme dát dohromady tým, který se bude postupně zlepšovat. Dáme šanci mladým hráčům,“
říkal už v průběhu skládání nové sestavy předseda klubu Ivan Pospíšil. A výsledky naznačují, že se
Ariete Prostějov vydalo dobrým směrem!
Prostějov/lv, pk

Teprve devatenáctiletý rozehrávač
Kouřil, který přišel do Prostějova
v létě z Ostravy, se na rozehrávce střídá s Romanem Markem
a na soupeře platí především svojí
rychlostí a tahem na útočnou polovinu. „Je hodně platný. Nebojí
se hrát a dobře čte hru,“ konstatuje
na adresu mládežnického reprezentanta Zbyněk Choleva, trenér
Ariete. Kouřil naskočil do všech

čtrnácti zápasů a v průměru odehraje sedmnáct minut, přičemž se
může pyšnit solidní statistikou 2,3
asistence na zápas.
Křídelníci Peterka se Sehnalem
zavítali do Prostějova taktéž před
tímto ročníkem, a to oba shodně
ze Svitav. Ve velké konkurenci
bojují na tréninku o svoji šanci,
a když se dostanou do utkání, snaží se maximálně přispět k úspěchu
Orlů. Jejich minutáž ovšem zatím
nedosáhla dvouciferných hodnost

Mládí vpřed. Současný tým Ariete má ve svých řadách hned několik nadějných basketbalistů. Dobře
si vede duo Kouřil (na snímku uprostřed) - Sehnal, střelecky produktivní je i Ondřej Peterka (vlevo).
foto: koláž Večerníku
(Peterka 9,1, Sehnal 7,8 na zápas),
přesto naskakují pravidelně. Zejména již zkušenější, třiadvacetiletý obr měřící dva metry
Ondřej Peterka prokazuje
slibnou ruku. Průměr 3 body
na střetnutí a obzvlášť takřka
sedmdesátiprocentní střelecká
úspěšnost za dva body (nejlepší
z celého týmu!) skýtá do budoucna velkou naději. Největší
prostor zatím oba dostali v pohárovém utkání a rozhodně nezklama-

li. „Oba předvedli dobré výkony,“
ocenil hráče kouč, který si kvalitní střídačku pochvaluje. „I po
prostřídání jsme schopni držet
vysoké tempo a to potřebujeme.
Snažíme se, aby soupeř byl neustále pod tlakem, a to nejde pouze
se základní rotací,“ uvědomuje si
trenér. Oba mladíci navíc hostují
i v nižší soutěži, Peterka v Sokolu
Hradec Králové 2, osmnáctiletý
talent Sehnal pak v Olomouci.
Martina Nováka, který stejně jako

Sehnal střídavě hostoval v Prostějově již v minulém ročníku,
zastavilo letos zranění a tak v probíhajícím průběhu Kooperativa
NBL neodehrál ještě ani minutu.
V posledních týdnech se však již
zapojil do tréninku a během pohárového duelu v Holici již poprvé
naskočil. „V tréninku už vypadá
dobře, což potřebujeme. Zatím
točíme pouze tři pivoty a to je náročné. Jsem rád, že budeme mít už
čtyři hráče pod koš,“ těší Cholevu.

KAM PŘÍŠTĚ
16. kolo, středa 26. listopadu 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - QANTO Tuři Svitavy ( 17:30), BK Děčín - Ariete Prostějov,
BK JIP Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk odloženo na 10.1., Lions J.
Hradec - BK Opava, MMCITÉ Brno - GEOSAN Kolín (27.11., 18:00), USK
Praha - SLUNETA Ústí nad Labem.
17. kolo, sobota 29. listopadu 2014, 18:00 hodin:
USK Praha - NH Ostrava (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - MMCITÉ
Brno (30.11., 17:00), GEOSAN Kolín - Lions J. Hradec (17:45), BK Opava BK JIP Pardubice, ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín odloženo na 13.3.,
18:00), Ariete Prostějov - QANTO Tuři Svitavy (30.11., 17:00).

Individuální statistiky Kooperativa NBL
1.
2.
3.
4.
5.
13.
17.
23.

Nejlepší střelci
Robinson Donald Lee (Jind. Hradec)
Rohde Taylor Hunter (NH Ostrava)
Abercrombie Cory (Svitavy)
Nikolić Mitja (USK Praha)
Pandula Dušan (Pardubice)
Slezák Pavel (Prostějov)
Tomanec Jan (Prostějov)
Šteffel David (Prostějov)

14
14
15
13
14
14
14
14

295
254
262
226
240
196
187
169

21.07
18.14
17.47
17.38
17.14
14.00
13.36
12.07

Poznámka: Za pořadím a jménem následuje počet zápasů, počet košů a průměr
na zápas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
13.
18.
20.

Užitečnost
Abercrombie Cory (Svitavy)
Rohde Taylor Hunter (NH Ostrava)
Laroche Hernst (Ústí n/L)
Robinson Donald Lee (Jind. Hradec)
Chán Aleš (Kolín)
Pandula Dušan (Pardubice)
Slezák Pavel (Prostějov)
Nečas Radek (Prostějov)
Tomanec Jan (Prostějov)

15
14
13
14
14
14
14
14
14

346
297
266
281
267
258
217
196
183

23.07
21.21
20.46
20.07
19.07
18.43
15.50
14.00
13.07

Poznámka: V prvním sloupci je počet odehraných utkání, ve druhém celkový počet
a ve třetím průměr na utkání.

PEKELNÉ TEMPO: Tři těžké duely během sedmi dnů!

Prostějov/lv - Tři náročné zápasy během jediného týdne
čekají nyní na prostějovské
basketbalisty. Dva dny po
dnešní televizní dohrávce
s Pardubicemi (více na jiném
místě strany - pozn.red.) jedou
Orli na půdu silného Děčína
a v samém závěru, konkrétně v neděli 30. listopadu, přivítá Ariete Svitavy. Náročnost duelů zvyšuje i dlouhé
cestování na sever Čech.

„Po Pardubicích opravdu nebude příliš času na regeneraci,
ale na to si nestěžujeme. Jsme
rádi, že fanoušci v celé republice uvidí zápas špičkových
týmů, který jistě přinese kvalitní basketbal. Tým má natrénováno, věřím, že i tento náročný
program zvládneme,“ doufá
generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.
Hned ve dvou případech se
budou Orli snažit na odvetu

Bašta Martin (Svitavy)
Horák Ladislav (Kolín)
Dedek Jiří (NH Ostrava)
Klečka Radim (BK Opava)
Dokoupil Petr (BK Opava)
Autrey Lamb (
Mrviš Tomáš (Prostějov)
Slezák Pavel (Prostějov
Tomanec Jan (Prostějov)

10
13
13
14
14
12
14
14
14

20
17
21
51
98
25
52
73
50

12
9
11
25
48
12
20
25
12

1.20
0.69
0.85
1.79
3.43
1.00
1.43
1.79
0.86

60.0
52.9
52.4
49.0
49.0
48.0
38.5
34.2
24.0

Trestné hody
Feštr Lukáš (USK Praha)
13
Stutz Garrett (Nymburk)
5
Washington Darius Myron (Nymburk)
2
Vyoral Tomáš (BK Děčín)
14
Dokoupil Petr (BK Opava)
14
Slezák Pavel (Prostějov)
14
Tomanec Jan (Prostějov)
14
Talley Dylan (Prostějov)
12

38
15
15
39
29
73
29
79

36
14
14
36
26
61
23
62

2.77
2.80
7.00
2.57
1.86
4.36
1.64
5.17

94.7
93.3
93.3
92.3
89.7
83.6
79.3
78.5

Poznámka: V prvním sloupci je počet odehraných utkání, ve druhém počet pokusů,
ve třetím počet úspěšných pokusů, ve čtvrtém průměr úspěšných pokusů na utkání a
v pátém úspěšnost v procentech.

1.
2.
3.
4.
5.
8.
10.
17.

Asistence
Laroche Hernst (Ústí n/L)
Šiřina Jakub (BK Opava)
Šotnar Michal (Svitavy)
Hammond Bryan Nicholas (Kolín)
Čarnecký Michal (Ústí n/L)
Nečas Radek (Prostějov)
Marko Roman (Prostějov)
Mrviš Tomáš (Prostějov)

13
14
15
14
14
14
14
14

75
76
76
66
65
53
46
36

5.77
5.43
5.07
4.71
4.64
3.79
3.29
2.57

Poznámka: V prvním sloupci je počet odehraných utkání, ve druhém celkový počet a
ve třetím průměr na utkání.

v poločase vedli o pětadvacet
bodů. Především však hráči dobíjeli baterky a pilovali
souhru na palubovce. „Vždy
je co zlepšovat,“ poznamenal
Choleva, kterého potěšilo, že
se po zranění vrátil do přípravy
Martin Novák. Letní posila už
dokonce nastoupila do pohárového utkání. „Můžeme ještě
lépe rozložit síly, což je vždy
příjemné,“ řekl kouč Prostějova.

Prostějovskou pevnost prověří nedávný lídr tabulky - ambiciózní Pardubice

pondělí 24. 11. 2014
18.00 hodin

PP ČT SPORT

Poznámka: V prvním sloupci je počet odehraných utkání, ve druhém počet pokusů,
ve třetím počet úspěšných pokusů, ve čtvrtém průměr úspěšných pokusů na utkání
a v pátém úspěšnost v procentech.

1.
2.
3.
4.
5.
15.
24.
26.

né střetnutí. Válečníci hrají
dlouhodobě tvrdě a ve své hale
často neprohrávají,“ uvedl trenér Ariete Prostějov Zbyněk
Choleva.
Na náročnou sérii se jeho
svěřenci pečlivě připravovali
i v průběhu ligové přestávky,
kterou Orlům zpestřilo úspěšné vystoupení v Českém poháru. Na svátek 17. listopadu
hladce postoupili přes druholigový BVK Holice, když už

DNES MUSÍ BÝT PLNÁ HALA! Na programu je atraktivní šlágr

Trojky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20.
30.
68.

za porážky z první čtvrtiny dlouhodobé části sezony. V Pardubicích prohráli
v prodloužení a ve Svitavách
64:73 po herním kolapsu ve
druhém poločase. „Soutěž je
hodně dlouhá a žádný tým se
porážce nevyhne. Nemyslíme
proto na nějakou odplatu. Ale
pochopitelně chceme vyhrát
co nejvíce zápasů. To platí
také pro duel v Děčíně, kde
nás ovšem čeká hodně nároč-

Prostějov/lv - Velký basketbalový hit čeká už dnes na Ariete
Prostějov. V dohrávce patnáctého kola Kooperativa NBL
přivítá úřadující vicemistr
silné Pardubice, které ještě do
uplynulého víkendu vévodily
průběžnému pořadí tabulky.
Z první příčky sesadila Východočechy až páteční dohrávka
v Nymburku, kterou prohráli
o jediný bod 85:56. Ex-vedoucí
tým soutěže tak v dosavadním
průběhu sezony prohrál pouze
tři zápasy a potvrdil, že patří
mezi žhavé aspiranty na postup do ligového finále. Ostře
sledované střetnutí se odehraje
v pondělí 24. listopadu od 18.00
hodin, přímým přenosem jej
vysílá ČT SPORT.
„Narazíme na špičkový tým.
Pardubice dlouhodobě potvrzují, že patří mezi nejlepší týmy

a letos obzvlášť. Stojí před námi
opravdu velká výzva,“ uvědomuje si před dnešním soubojem
Zbyněk Choleva, trenér Ariete
Prostějov. „V sestavě soupeře
je celá řada zkušených hráčů
a šikovných mladíků. Tradičními oporami jsou Petr Bohačík,
Lukáš Kotas a All Sanders.
Dobře se jeví Joseph Wall. A do
sestavy skvěle zapadli Dušan
Pandula a Ondra Kohout, kteří v minulé sezoně hráli u nás.
Celkově jde o tým, který nemá
slabiny. Bude to kvalitní zápas
s řadou výborných soubojů,“
očekává kormidelník Orlů.
První vzájemný souboj v probíhající sezóně prohráli jeho svěřenci až po bitvě v prodloužení
94:102. Výhru Východočechů
v nastavení řídil právě exprostějovský Pandula, který tak vyzrál
na své bývalé spoluhráče. „Ta-

hle porážka nás mrzela, ale už je
dávno za námi. Čeká nás nové
střetnutí, v němž chceme uspět.
Doma se nám daří, pokusíme se
vítěznou sérii prodloužit,“ plánuje Choleva.
Pardubice měly impozantní vstup
do soutěže a nasbíraly devět
výher. Až pak prohrály v Jindřichově Hradci a v předposledním zápase v Děčíně. Na
vítěznou notu se vrátily v domácím utkání se Svitavami, které
vyhrály 103:74. Následovala
již zmíněná, avšak pouze velice těsná prohra v Nymburku.
I tento zápas potvrdil, že „Beksa“
má letos velkou kvalitu. „Pardubice jsou silné a po klopýtnutí
se okamžitě zvedly. K úspěchu
musíme podat výborný výkon po
celých čtyřicet minut,“ dodal před
pondělní bitvou na Hané kouč domácího Ariete.

Ex-Orli Pandula s Kohoutem se vrátí do bývalého hnízda

Prostějov/lv - Pět stříbrných ligových medailí získali společně
vProstějověDušanPandula(vlevo) a Ondřej Kohout (vpravo).
V létě přestoupili do Pardubic
a v pondělí 24. listopadu, tj.
dnes, se poprvé v novém soutěžním ročníku představí na palubovce svého bývalého klubu.
A opět v roli opor svého klubu!
Pandula je aktuálně nejužitečnějším pardubickým hráčem,
Kohout je ve validitě těsně za
svým parťákem.
„Hráči, kteří rozšířili náš kádr,
se okamžitě stali posilami. Noví
kluci změnili tvář naší hry k lepšímu. Od začátku sezony hraje-

me kolektivně. Doplnění týmu se
opravdu povedlo,“ pochvaluje si
bývalé Orly Dušan Bohunický,
současný kouč Pardubic.
Pandula je s necelými sedmnácti
body na zápas nejlepším střelcem
východočeského klubu, který
touží po letech marného úsilí
po postupu do ligového finále.
V klíčových situacích umí prodat
své zkušenosti, je platný na obou
stranách palubovky. „Moc dobře
si pamatujeme, co Dušan umí.
Je to rozdílový hráč. Nebojí se
zodpovědnosti. Navíc je schopen
rychle reagovat na konkrétní situaci. Okamžitě vyhodnotí, jestli
má jít do nájezdu pod koš, vystře-

lit z dálky, nebo naopak podržet
míč,“ přiblížil Pandulovy přednosti prostějovský trenér Zbyněk
Choleva.
V novém dresu se daří také Kohoutovi. Špičkový obranář, který
se ovšem nebojí ani zakončení,
se na utkání těší. Už před prvním
vzájemným zápasen v Pardubicích si všiml, jak se noví spoluhráči na utkání připravovali. „Odhodlání bylo velké,“ pousmál se
pivot, který uznává, že je vítězný
typ a nesnáší porážky. „Strašně
těžko se smiřuji s porážkou,“ říká.
Jakou náladu budou oba mít po
pondělním utkání? Dozvíte se na
serveru www.vecernikpv.cz!

2x foto: Internet
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Basketbalistky Prostějova zvládly

Korfbalistka Nasadilová

oba duely a jsou opět třetí reprezentovala na mistrovství Evropy
Prostějov/jim - Velice dobře se
vedlo hráčkám TJ OP Prostějov v pátém dvoukole druhé
basketbalové ligy žen. Nováček
soutěže sice zajížděl na palubovky soupeřů, ale jak ve Zlíně, tak
v Olomouci zvládl utkání lépe
než soupeř a vrátil se s výhrou.
To také znamenalo, že se v neúplné tabulce ovlivněné několika
předehrávkami či nesehranými
dohrávkami, posunuly Prostějovanky zpět mezi trio nejlepších
celků „B“ skupiny.
Nejprve přišel na řadu Zlín. Úvodní poločas byl velice vyrovnaný,
hostům se ale přece jen dařilo
v útoku méně a po úvodních dvou
čtvrtinách to tak bylo 16:24 z jejich pohledu, když první desetiminutovku prohrály „oděvářky“
o tři a druhou o pět bodíků. Po
změně stran ovšem nastala smršť.
V úseku od jednadvacáté do třicáté
minuty zvládly Prostějovanky nasázet domácímu celku více bodů
než za celou první půli, soupeřkám navíc povolily pouhých sedm
bodů a rázem se dostaly do čtyřbodového vedení. A poslední část
se nesla ve stejném duchu jako ta
předchozí, Zlíňanky si polepšily
jen o bod a Prostějovu jich dovolily hned čtyřiadvacet. Pátá výhra
v sezoně tak byla na světě a poprvé
k ní přispěla i Markéta Urbancová,
jež se vrátila domů po angažmá
v USK Praha. Podkošová hráčka
byla se třinácti body druhou nejlepší střelkyní družstva, jen o bod
více se podařilo nasázet Michaele
Krátké. Projevila se také šíře kádru, snad poprvé v ročníku měl totiž
Željko Živkovič k dispozici více
hráček než kouč soupeře. Zatímco
Prostějovanek se sešlo jedenáct,

domácích basketbalistek bylo jen
sedm. I to mohlo po přestávce sehrát významnou roli.
O den později si to prostějovské
družstvo namířilo do Olomouce.
Loni se v oblastní soutěži potkávalo s rezervou SK UP, nyní vyzvalo
OSK. Na výsledek to ale vliv nemělo, opět se ve středomoravském
derby dařilo více Prostějovu, který
se tak ještě více odpoutal od dolní
poloviny tabulky. Ráz utkání určila hned první čtvrtina. Padlo v ní
celkem třiatřicet bodů a ofenzivní
podívaná pokračovala i v dalších
částech. Hostujícím košíkářkám se
navíc podařilo vypracovat třináctibodový náskok, o který až do konce střetnutí nepřišly. Ve druhé a třetí
desetiminutovce se sice Olomouci
podařilo mírně dotáhnout, o žádný
radikální comeback do zápasu se
ale nejednalo. Ve druhé čtvrtině
sice padlo hned sedmatřicet bodů,
oba týmy si je ale rozdělily téměř
rovným dílem a Olomouc měla
jen o bod navrch, za třetí část se jí
podařilo stáhnout další dva body.
Před posledním úsekem řádné hrací doby to tak bylo o rovných deset
ve prospěch Prostějova – 46:56.
A o tento náskok se hostující hráčky bát nemusely, držely si totiž svůj
ofenzivní standard přibližně dvou
bodů na minutu, což pohodlně stačilo. Vedení tak nejen uhájily, ale
ještě navýšily na konečných čtrnáct
bodů.
TJ OP Prostějov se tak v průběžné tabulce třetí nejvyšší soutěže
zařadil hned za suverénní Brandýs nad Labem, jenž zatím ještě
ani jednou neprohrál, a Pečky,
které zatím padly jen jednou. Po
dohrávkách je může předstihnout
Slovanka či Ostrava a dorovnat

39:59

Gemini Zlín
TJ OP Prostějov

(12:9, 12:7, 7:19, 8:24)

Sestava a body Prostějova:
Fialová 7, M. Krátká 14, Kalábová, Hrabovská, Švécarová 8, Kozáková 6, Salajová 2, Urbancová 13, Melková, Chytilová 1, Chodilová
8. Trenér: Željko Živkovič.

61:75

OSK Olomouc
TJ OP Prostějov

(10:23, 19:18, 17:15, 15:19)

Sestava a body Prostějova:
Fialová 13, Kalábová 15, Hrabovská, Švécarová 14, Kozáková 10,
Salajová 1, Urbancová 16, Melková 4, Chytilová 2, Chodilová. Trenér: Željko Živkovič.

výsledkový servis 2. ligy žen v basketbalu, skupina „B“
9. a 10. kolo: Pečky – Poděbrady 85:62, Gemini Zlín – TJ OP Prostějov 39:59, Olomouc – Pelhřimov 61:57, Brandýs nad Labem
– Příbor 81:52, Zlín – Pelhřimov 53:35, Slovanka – Příbor 74:53,
OSK Olomouc – TJ OP Prostějov 61:75

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:

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

Tým
TJ Sokol Manver Pečky
BK Brandýs nad Labem
TJ OP Prostějov
Basket Poděbrady
Basket Slovanka Parker-Hannifin
OSK Olomouc
Gemini Zlín
SBŠ Ostrava „B“
BK Příbor
BK Pelhřimov

Z
9
8
10
9
8
9
9
7
9
10

se Poděbrady, zbylé celky již
nasbíraly mnohem více porážek.
Výběr Željka Živkoviče a Ivana
Pospíšila již těmito souboji dokončil první a zahájil druhou polovinu základní části, nyní si tak může

V
8
8
6
5
5
3
3
4
2
0

R
1
0
4
4
3
6
6
3
7
10

P
652:474
537:403
629:540
505:530
381:331
508:539
463:546
435:458
497:600
469:655

S
17
16
16
14
13
12
12
11
11
10

užívat dlouhého zápasového volna. Další střetnutí totiž odehraje
až v polovině prosince, kdy nejprve
v sobotu třináctého nastoupí na
palubovce Ostravy „B“, o den později se představí v Příboru.

Prostějov se nechal zaskočit Kuřimí a nevyhrál
27:27

TJ Sokol II Prostějov
SK Kuřim

(14:15)

Rozhodčí: Valášek – Vychodil. ŽK: 3:2. Vyloučení: 6:5. ČK: Kopřiva (K). Sedmičky: 10/7:7/5. Diváků: 120. Pětiminutovky: 3:2, 5:4,
7:7, 8:10, 12:11, 14:15, 15:18, 15:20, 19:21, 22:22, 24:24, 27:27.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský, Čižmárik, M. Jurík 3, T. Jurík 2, Bokůvka 6, Čelovský 2, Ordelt 3, Münster, Procházka 4, Mikulka, Jura, Kosina 7. Trenér: Alois Jurík.
Prostějov/jim – Týden po trochu „Pro mě je to jednoznačná ztráta,
nečekané výhře na půdě vedou- měli jsme soupeře porazit. Upozorcího Juliánova přišla naopak ňoval jsem, že k nám nepřijedou
neočekávaná ztráta. V sobotu na výlet, ale s maximálním úsilím
večer přivítali házenkáři Sokola bojovat. Pochvalu si zaslouží jen za
II Prostějov ještě donedávna po- bojovnost a vůli porvat se o výsleslední a bezbodovou Kuřim, pro- dek, to je vše,“ konstatoval zklamati níž byli nakonec rádi i za jeden ný trenér domácích Alois Jurík.
bod. Dvacet minut před koncem Hlavní problém při hře dozadu
totiž prohrávali o pět branek viděl uprostřed obrany, které dělal
a díky podařenému závěru se problémy hostující pivot. Jednak
se prosazoval brankově, navíc na
jim podařilo alespoň srovnat.

Kostelec měl volno,
připravuje se na Velké Meziříčí
Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Vinou zaplněné haly v brněnském Králově Poli se kostelečtí
házenkáři představí v této městské části moravské metropole až
v polovině prosince. O víkendu
tak měli zápasové volno a celý
týden mohli využít k obnově
kondice. Nyní se již budou věnovat hernímu pilování, aby se
jim v neděli dopoledne podařilo uzmout body proti Velkému
Meziříčí.
„Podle umístění jsou mírným
favoritem hosté, my ale máme
výhodu domácího prostředí. Mančaft jsem hrát neviděl, nahoře se
to ale hodně míchá, třeba Juliánov
překvapivě prohrál doma s Prostějovem, Ivančice vyhrály v Hustopečích,“ přemítal hlavní trenér
Kostelce Jiří Grepl.
O týmu z Vysočiny se mu podaři-

lo sehnat aspoň nějaké informace,
podle zápisů o utkáních si vytipoval nejlepší střelce. „Mají tam
i jednoho hráče, který dva roky
patřil do ‚áčka‘ Zubří. Na něj si
musíme dát pozor,“ varuje.
Souboj sedmého s prvním týmem
tabulky startuje na půdě kostelecké sportovní haly v neděli 30.
listopadu v tradičním čase o půl
jedenácté dopoledne a Grepl věří,
že bude mít k dispozici téměř
kompletní sestavu.
„Zdravotní problémy má jen Marek Grepl, pro nějž na devětadevadesát procent podzim skončil.
Jinak jsou ale všichni zdraví a teoreticky bychom měli mít i posily
ze Zubří. Pavel Přikryl hraje v sobotu, takže je jistý, Marek Dostál
měl nastoupit v neděli odpoledne,
ale usilujeme o to, aby byl v Kostelci,“ poukázal zkušený kouč.

něj byly sedmičky, vyloučení a tvořil prostor pro spojky. „A útočná
fáze byla bída. Absolutně to nevyšlo Kozlovskému, jenž si v desáté
minutě obnovil zranění pravé ruky
a měl bilanci devět střel, žádný gól.
Jeho pět až osm branek citelně chybělo, nedařilo spojkám se ale celkově střelecky, bilance 15/2 svědčí
o neschopnosti střel z dálky,“ analyzoval příčiny konečného stavu.
Dalším problémem byly hned tři
zahozené sedmičky a hned sedmnáct vyprodukovaných technických chyb. „To je odstrašující
číslo a brzdilo nás to. Hráči si mysleli, že to spadne samo a bez práce
zůstanou body doma. Hosté chtěli
a dostali se i do vedení 20:15, pak
se stupňovala naše křeč a nervozita, nebylo to ono,“ uvědomoval si
zkušený kouč.
V sestavě se navíc musel obejít
bez zraněného Davida Jurečky,

jeho na pozici pravého křídla
ovšem úspěšně nahradil zkušený
Svatopluk Ordelt. „Odvedl dobrý
výkon a jeho střelba 4/3 byla vynikající. Stejně tak jsem naprosto
spokojen i s Bokůvkou a Čelanským, ten navíc hrál poprvé. Jsou
to mladí kluci, prvním rokem starší dorostenci a mají na to, aby hráli
náročnější soutěž,“ chválil talentované mladíky Alois Jurík.
I navzdory tomu si ale Prostějov
zatím vede po vzoru Jánošíka.
Kromě výher v Juliánově a nad
Hustopečemi totiž přišly domácí
remízy s Telnicí a Kuřimí. „Teď
nás čeká Brno ‚B‘ posílené o fluktuanty, máme ale co napravovat,
takže úkol zní bodovat. Musíme
se dát dohromady a udržet stoprocentní koncentraci,“ přeje si
prostějovský lodivod před utkáním, které na jihu Moravy startuje
v sobotu o půl třetí odpoledne.

výsledkový servis 2. ligy, skupiny Jižní Morava
9. kolo: Brno „B“ – Kostelec na Hané odloženo, Napajedla – Maloměřice
36:23, Sokol II Prostějov – Kuřim 27:27, Hustopeče – Ivančice 23:25,
Bohunice „B“ – Velké Meziříčí 28:29, Telnice – Juliánov odloženo.

Průběžná tabulka

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

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

Z
9
9
8
9
9
9
8
9
9
8
8
9

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

R
1
0
0
1
1
4
0
0
1
0
1
1

P
1
2
2
3
3
2
4
5
6
6
6
7

S
267:234
248:204
243:213
269:235
268:251
256:251
217:201
248:251
230:287
237:255
173:222
219:271

B
15
14
12
11
11
10
8
8
5
4
3
3

KAM Příště NA HÁZENOU...
10. kolo, sobota 29. listopadu: Maloměřice - Hustopeče (9.30), Brno
„B“ - Sokol II Prostějov (14.30), Juliánov - Napajedla (16.00), Kuřim
- Telnice (16.30), Ivančice -Bohunice „B“ (17.00), Kostelec na Hané –
Velké Meziříčí (neděle 30. listopadu, 18.00).

Prostějov/jim - S pátým místem
z kontinentálního šampionátu
v portugalském Portu se zpět na
Hanou vrátila hráčka SK RG
Prostějov Lenka Nasadilová.
Zkušená korfbalistka plnila pozici jednoho z lídrů týmu, v každém
utkání zatížilo konto soupeře několika koši a také jejím přičiněním se Česká republika udržela
v nejužší evropské špičce.
„Chtěli jsme postoupit do semifinále a porvat se o medaili, za neúspěch bych to ale nepovažovala.
Při porovnání s výsledky na posledním mistrovství světa a Světových hrách jsme se opět posunuli k
předním místům za dominujícími
Nizozemci a jednoznačně druhými Belgičany,“ hodnotila konečné
místo.
Několikanásobná vítězka domácí
extraligy s Havířovem, v němž
během svého studia působila, hájila jako jediná prostějovské barvy
v reprezentačním dresu. Kádr družstva dospělých je totiž na Hané tvořen povětšinou mladíky, kteří zatím patřili k oporám jednadvacítky
i mladších výběrů.
„Momentálně tam máme jen
Lenku, ostatní mají ještě tři čtyři
roky čas. Na šampionátu patřila
k nejlepším hráčkám turnaje, pra-

videlně dávala koše a byla hodně
důležitou a platnou hráčkou,“ sledoval její výkony trenér SK RG
Prostějov David Konečný.
A v čem tkví její hlavní přínos pro
klub i národní tým? „Má výborné
fyzické předpoklady, tedy rychlost
i vytrvalost, navíc gymnastickou
průpravu, střelbu a může bránit
kohokoliv. Je to sportovní typ se
vším všudy a byla by úspěšná
i v jiném odvětví. V reprezentaci
je již od svých osmnácti let a je
jednou z našich nejlepších hráček
v historii,“ charakterizoval ji.
Mistrovství Evropy začalo pro
české družstvo dvěma porážkami.
Navzdory dvěma košům Nasadilové to bylo výsledek 15:23 s nakonec bronzovým Portugalskem,
o den později 17:30 se stříbrnou
Belgií. Alespoň třetí místo ve skupině tak zachránila těsná výhra
21:20 nad Katalánskem, když Češi
sice po většinu zápasu vedli o dva
tři koše, v samotném závěru ale
museli odvracet stav 19:20.
Následovalo ještě dramatičtější čtvrtfinále s Anglií. I v tomto
utkání dlouho Češi vedli o tři
koše, ve druhé půli se ale soupeři podařilo srovnat na 15:15 a od
této chvíle už následovala přetahovaná, kterou za stavu 19:19

rozhodlo až prodloužení. O zlatý
koš se postarala Alexandra Derham a poslala Albion po premiérového semifinále.
„Bylo to pro nás zklamání, promarnili jsme totiž velký náskok.
Celkově ale můžeme být spokojeni, protože o třetí místo je to stále
vyrovnanější,“ upozornila Nasadilová.
Chuť si ona i její spoluhráčky
a spoluhráči spravili nejprve proti
Polsku, které zdolali 18:7 a následně i v boji o páté místo proti Rusku,
které zdolali 26:18. „Je to spíšený
sport a tahouny bývají vždycky
kluci, což se nám až tak úplně nepovedlo. Já jsem měla roli druhého
útočníka a docela se mi to povedlo,
mohu být spokojena. Byla jsem
také jednou ze starších kousků,
takže jsem přispívala i k sundání
nervozity,“ popisovala.
Nyní se bude až do března bavit extraligou v prostějovském dresu, na
podzim příštího roku se pak uskuteční mistrovství světa v Belgii.
„I kvůli práci to mám časově
náročnější, chtěla bych se ale připravit ve stejném duchu, pokud
mi bude i nadále zdraví sloužit,
a chtěla bych ještě minimálně tento šampionát absolvovat,“ přeje si
jednatřicetiletá sportovkyně.

Dorostenci SK RG na úvod extraligy nadělovali

České Budějovice, Prostějov/jim
- V pozici obhájce mistrovského
titulu vstupovali do nové sezony
korfbaloví dorostenci. A pozici
nejlepšího výběru své věkové kategorie potvrzují hráči SK RG
Prostějov i v úvodu nového ročníku. Nejprve si rozdílem třídy
poradili s Kolínem, jemuž nasázeli dohromady téměř sedmdesát
košů, následně přesvědčivě zdolali
i mládežníky Českých Budějovic.
S plným bodovým ziskem i nejlepším skóre se tak okamžitě usadili na čele extraligové tabulky.
Oba zápasy proti Středočechům
byly prakticky identické. Outsider se povětšinou vinou nepřesné
přihrávky či vypršením časového
limitu ani nedostal ke střele, zatímco favorizovaný Prostějov sázel
jeden koš za druhým. Došlo tak na
obrazné vraždění neviňátek, když
po poločase to v obou případech
bylo o dvanáct bodů a po přestávce náskok narůstal ještě rychleji.
V prvním případě na devětadvacet v
pozdější odvetě dokonce na jednatřicet bodů.
„V útoku si naši dorostenci prověřili systém hry, který budeme chtít
uplatňovat v dalších letech. Stále
jsme ve fázi rozvoje a je potřeba
vypilovat řadu návazných a detailních kroků, ovšem velkou předností
našich hráčů a hlavně chlapců byla
střelba ze střední vzdálenosti, u děvčat zase převládalo využívání chyb
obrany na úniky a dvojtakty,“ hodnotil trenérský tandem vítězů Martin
Uherka, David Konečný.
I přes velkou marodku mezi děvčaty
tak hra i výkon dorostenců potvrdily,
že ambice týmu míří i letos velice
vysoko.
Ve druhém kole čekala na dorostence nejdelší cesta základní části. Do Českých Budějovic odjeli
s odhodláním navázat na úspěšné
první kolo a tento záměr se jim také
podařilo naplnit. A to i přesto, že sestava opět nebyla ideální, Prostějovu
chyběly tři hráčky a jeden hráč, takže přišli ke slovu i starší žáci. Posílil
se i soupeř, konkrétně o kutnohorské
naděje.

KCC Sokol České Budějovice - SK RG Prostějov

8:26 (4:17) a 11:24 (6:4)
Sestava a koše Prostějova:
Šnajdr 12, Galíček 9, Vyroubal 8, Havlová 6, M. Marek 6, Rieger 4,
Buriánek 3, Křížková 1, Lorencová 1, Májková.

SK RG Prostějov – Kolín

32:3 (14:2) a 34:3 (14:2)

Ambrosová 7, Vyroubalová 3, Galíček 5, Vyroubal 17, Křížková 11,
Lorencová 2, M. Marek 4, Šnajdr 15, Rieger 1, Májková 1.

Tabulka České dorostenecké korfbalové extraligy:
1. SK RG Prostějov
2. Modří Sloni Znojmo
3. SK Plhov Náchod
4. KK Brno
5. KCC Sokol České Budějovice
6. VKC Kolín
„Do prvního utkání jsme vkročili
v nejlepší možné sestavě a v plné
koncentraci. Menší rozměry hřiště
nám umožnily těsnou obranu na
celé ploše a naopak střílet z jakékoliv pozice. Po deseti minutách
nebylo pochyb o vývoji utkání,
mohli jsme lehce ubrat na tempu
a také jsme bohužel ztratili koncentraci v zakončení. Do druhé
půle jsme prostřídali a v poklidném tempu ještě o pár košů navýšili skóre,“ komentoval střetnutí a výhru o téměř dvacet košů
hlavní kouč dorostu SK RG Martin Uherka.
To druhé utkání se alespoň
v první části velmi lišilo. Místo dvouciferného vedení hostů
tady byl těsný náskok domácích
a obhájce titulu musel obracet.
„Domácí zvýšili svou snahu
v útoku i v obraně a my jsme
najednou nemohli najít ideální
pozici k zakončení. Sice jsme
v útoku velmi dobře kontrolovali míč, ale jako by nikdo nebyl ochotný vzít zodpovědnost
v zakončení na sebe. Přetahovaná
o remízový stav skončila chvíli
před poločasem, budějovičtí dokázali dvakrát skórovat,“ popisoval
Uherka, jenž se navíc od tohoto

4
4
2
4
2
4

4
4
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0

0
0
0
3
2
4

116:25
82:28
21:20
34:63
19:50
20:106

8
8
3
1
0
0

období musel obejít bez Pavly
Křížkové, která po zásahu do hlavy odstoupila.
Po pauze však nastalo zlepšení,
navíc soupeři patrně začaly ubývat
síly. „Začali jsme jednoduše nacházet mezery v obraně a hlavně
úspěšně zakončovat. Během deseti minut jsme získali výrazné vedení a do konce utkání jej bez potíží
udrželi,“ těšil Uherku zvládnutý
obrat a další dvouciferná výhra.
Nedělní výkon podle něj ovlivnila
i nepřítomnost časového limitu.
„Útoky soupeře byly delší, nemusel řešit střelbu v limitu nebo zásah
obroučky. Dovolím si tvrdit, že s časovým limitem bychom se nedostali
do potíží a dotahování nepříznivého
stavu. Velmi často totiž domácí po
velké snaze a několika desítkách
vteřin ztratili míč, aby se jim opět za
patnáct sekund vrátil buď po našem
koši, nebo rychlé ztrátě po několika
střelách. V každém případě jsme si
vyzkoušeli situaci, se kterou se v dorostenecké lze příliš často nesetkáváme,“ upozornil.
Další střetnutí čeká na prostějovské dorostence až v polovině
prosince, neboť duel na půdě brněnského nováčka se uskuteční až
v sobotu 13. prosince.

Berdych si zahraje mezinárodní ligy za Singapur
dejce mobilních telefonů, table- v Dillí a sérii zakončí víkend od
tů a PC, společnosti Micromax. 11. do 13. prosince v Dubaji. Čty„V Asii je tenis na velkém vzestu- ři desetičlenné týmy spolu sehrají
Singapur,Prostějov/lv
ě
- Spoluhrá- pu. Doufáme, že se nám podaří celkem 24 utkání. Na jeden set se
či Tomáše Berdycha v týmu Sin- v Singapuru založit tradici světové poměří v mužských a ženských
gapore Slammers budou Serena akce, zapojíme řadu lokálních part- singlech, mužských deblech a smíWilliamsová, Andre Aggasi, Lley- nerů a ukážeme to nejlepší ze svě- šené čtyřhře. Pokud bude stav vyton Hewitt, Nick Kyrgios, Danie- tového tenisu, což pomůže rozvoji rovnaný, rozhodne jeden tie-break
la Hantuchová, Bruno Soares sportu u nás obecně,“ věří Vikas souboje tenisových legend.
a Patrick Rafter. V hvězdné spo- Gehlot, majitel licence Singapur O startu v nové soutěži Berdych
lečnosti bude od 28. listopadu do Slammers.
příliš dlouho nepřemýšlel. „Porov13. prosince bojovat proti podob- International Premier Tennis Lea- nal jsem pozitiva a negativa. Třeba
ně skvělým sestavám klubů Ma- gue startuje 28. listopadu v Manile, časovou náročnost. A rozhodl se, že
nila Mavericks, Micromax Indian od 2. do 4. prosince se bude hrát si novinku vyzkouším,“ prohlásil
Aces a United Arab Emirates.
v Singapuru, od 6. do 8. prosince český tenista.
„Mám rád nové výzvy a nápady,“
SESTAVY TÝMŮ
vysvětluje Berdych, proč bude
v soutěži startovat. „Jde o velký Singapore Slammers: Tomáš Berdych, Patrick Rafter, André Agassi,
a ambiciózní plán. Je to něco, co Lleyton Hewitt, Serena Williamsová, Bruno Soares, Daniela Hantuchomůže udělat náš sport ještě atrak- vá, Nick Kyrgios.
Indian Aces: Roger Federer, Gaël Monfíls, Pete Sampras, Rohan Bopantivnějším,“ myslí si česká jednička.
Jak Singapur, tak Spojené arab- na, Francis Santoro, Sania Mirzaová, Ana Ivanovičová
ské Emiráty i Filipíny mají silnou SAE Royals: Novak Djokovič, Nenan Zimonjič, Goran Ivaniševič, Mapodporu místních vlád. Micromax lek Jaziri, Caroline Wozniacká, Eugene Bouchardová
Indian Aces pak stojí na penězích Manila Mavericks: Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, Carlos Moya,
velkého tamního výrobce a pro- Daniel Nestor, Treat Huey, Maria Šarapovová, Kirsten Flipkensová
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Volejbalový svátek číslo 1 je tady. Pojďte ve středu do hlediště haly Sportcentra!

0
3

„AGELKY“ VYZVOU CHEMIK POLICE. A CHTĚJÍ USPĚT!

TJ SOKOL FRÝDEK - MÍSTEK
VK AGEL PROSTĚJOV

Polské mistryně však smetly Rabitu Baku, v jejich řadách jsou hvězdné Ognjenovic, Glinku i Mroz

Čas: 1:02 hodin
Rozhodčí: Peloušek a Dziacký.
Diváků: 200
1. set: 13:25 16 minut 2. set: 19:25 24 minut
3. set: 17:25 22 minut
SestavA Frýdku - Místku:

V. Závodná, Dudová, Michalíková, Yordanska, Kubová, Štrbová. Libero:
Kędzia. Střídaly: Turbak, Melicharová. Trenér: Pavel Kožuch.

Sestava Prostějova:
Simon
Markevich

Kossányiová
iovvá
Bogdanovic

Borovinšek
Trenérská dvojice: Střídaly: Soares
Připraveny byly: Karg, Zatloukalová
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

3
1

dá se očekávat bouřlivá atmosféra!

SK UP OLOMOUC

Čas: 1:31 hodin
Rozhodčí: Rychlík a Vašková
Diváků: 400
1. set: 25:13 21 minut 2. set: 24:26 28 minut
3. set: 25:8 18 minut 4. Set 25:21
25:
5:21
21 24
24 minut
minu
mi
inuut

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Kossányiová
Borovinšek

Prostějova rády zabodovaly, jakkoliv to bude obtížné...
„Chemik má velmi zkušený
kádr plný výborných volejbalistek, jeho základní sestavu tvoří
výhradně současné či bývalé
reprezentantky polského a srbského národního týmu. O své
síle přesvědčil náš nadcházející
soupeř tím, jakým způsobem
si doma poradil s favorizovanou Rabitou. Proto víme, jak

extrémně těžká překážka nás
čeká,“ konstatoval uznale Miroslav Čada, hlavní trenér českých
mistryň z VK Agel Prostějov.
Jeho kolektiv však zbraně předem rozhodně neskládá. V tuzemské extralize se mu daří,
když během osmi zápasů ztratil
jen dvakrát po setu, a rovněž
na půdě kazaňského obhájce
triumfu v Champions League
podal slušný výkon. „Věřím, že
pokud zahrajeme na sto procent
svých možností, tak můžeme
vysoké kvalitě Chemiku čelit.
Naším cílem pro středeční
bitvu je svést co nejvyrovnanější
partii, nabídnout fanouškům
atraktivní volejbal a pokusit se
o výsledkové překvapení, jestli
to jen trochu půjde,“ odhalil
Čada plán prostějovského ženského družstva.

Dorazí padesát fanoušků z Polska,

VK AGEL PROSTĚJOV

Markevich

Prostějov/son
Oba celky jdou do vzájemného duelu ve zcela jiné pozici.
České šampiónky ve svém
úvodním střetnutí nestačily
navzdory solidnímu výkonu
v Kazani na tamní silné Dynamo, naopak mistryně Polska
senzačně porazily 3:0 jiný nesmírně kvalitní výběr Rabity
Baku. Nyní by však také hráčky

libero: Kovářová
Weiss

Největší událostí každé sezóny volejbalistek VK AGEL
Prostějov je bezpochyby účast v CEV DenizBank
Champions League. Letošek není výjimkou, a jelikož
„Agelky“ mají před sebou první domácí utkání evropské
Ligy mistryň 2014/2015, měli by příznivci špičkového
sportu zbystřit. Duel druhého kola základní skupiny „A“
v elitním poháru starého kontinentu proti Chemiku Police
je na programu už tuto středu 26. listopadu od 17.30 hodin v hale Sportcentra DDM!

Prostějov/son - Hlavně v počátcích působení volejbalistek VK AGEL v evropské Lize mistryň
bylo hlediště prostějovské haly Sportcentra
DDM během domácích utkání většinou hojně
zaplněno diváky a panovala výborná kulisa.
Podaří se tento trend při středečním duelu
s Chemikem Police obnovit?
Přesný počet příznivců v ochozech se dá předem
těžko odhadovat, ovšem o bouřlivé atmosféře
zřejmě není pochyb. Z Polska totiž přicestuje několik desítek skalních fanoušků tamních ligových
šampiónek. „Vedení Chemiku nás informovalo,
že s sebou bere přibližně padesátku nejvěrnějších
fandů. A ti budou své družstvo určitě dost nahlas
podporovat,“ odhadoval sportovní manažer VK
Peter Goga.
S ohledem na vyhlášenou horkokrevnost polských
sportovních fans nejsou nikdy vyloučeny organizační potíže, leč bývalý špičkový nahrávač se

Karg

Nový dres. V zeleném bude dle
nařízení CEV nastupovat libero
Julie Kovářová Foto: J. Popelka
„Jak jsem řekl, už v Kazani jsme
podali vcelku dobrý výkon a od
té doby uplynuly dva týdny, během nichž jsme mohli pracovat
na dalším zlepšování. Předtím
zraněné Stefanie Karg i Andrea
Kossányiová měly čas nabrat
větší jistotu a formu, celý tým
se mohl posunout ve vzájemné
sehranosti. Tím pádem tedy od
našeho družstva očekávám ještě
povedenější představení než na
Dynamu. Navíc hrajeme doma,
tudíž není na místě žádný strach.
Prostě to zkusíme,“ burcoval lodivod Miroslav Čada.
Na vlastní půdě již Prostějov
v minulosti dokázal zdolat výběry Kvig Rijeka, CAV Murcia, Aluprof Bielsko-Biala,
Organika Lodž, Villa Cortese, Rabita Baku, Dynamo Kazaň či SC Schwerin. Bude ve
středečním podvečeru dalším
na řadě Chemik Police? Jeho
soupisku najdete ve speciální příloze, která je součástí
dnešního vydání Večerníku
a je věnováno pouze a jen
prostějovskému ženskému
volejbalu...

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

W
We
isss
Weiss

Simon

ničeho takového neobává. „V minulosti už jsme
tady kotelníky z Polska opakovaně měli a vždycky
vše proběhlo bez problémů. Volejbal totiž naštěstí
není fotbal, v našem sportovním odvětví se pohybují většinou rozumní lidé. Proto věřím, že utkání
se obejde bez jakýchkoliv komplikací ze strany
hostujících příznivců. Pořadatelsky však samozřejmě ani tak nic nepodceníme,“ ujistil Goga.
Současně vyslal prosbu směrem k příznivcům
„Agelek“. „Dá se očekávat, že Poláci budou
hodně hlasití, přitom bychom moc neradi, aby
volejbalistky Chemiku měly v naší hale téměř domácí prostředí. Z toho důvodu prosíme všechny
fanoušky VK Prostějov, ať ve středu večer přijdou do hlediště a ze všech sil podpoří naše ženy.
K vidění určitě bude krásný volejbal špičkové mezinárodní úrovně a právě intenzivní pomoc diváků
může holky nasměrovat k případnému výsledkovému překvapení,“ zdůraznil Goga.

To má na přípravu před prvním zápasovým vrcholem tohoto soutěžního ročníku skoro
celý týden, neboť poslední extraligový mač absolvovalo už
ve čtvrtek 20. listopadu s Olomoucí. „Na druhou stranu šlo
o závěr velmi náročné série, kdy
jsme hráli čtyři střetnutí v podstatě obden a ještě navíc hodně
cestovali, hlavně do Ruska. Proto si holky potřebovaly rovněž
trochu odpočinout, ale i tak nám
zbylo dost času, abychom se na
Chemik důkladně nachystali.
Nemálo prostoru samozřejmě
věnujeme taktice, protože jen
maximální připravenost na způsob hry natolik silného soupeře
nám může dát šanci rovnocenně
mu na hřišti konkurovat a třeba
i zvítězit,“ nadhodil Ľubomír
Petráš, asistent kouče „Agelek“.
Nejsilnější zbraň polického
mančaftu spatřuje v komplexnosti. „Chemik je volejbalově
výborný ve všech činnostech
a neřekl bych, že má některou
výrazně lepší než ostatní. Podle
mě nejvíc těží právě z toho, jak
je herně všestranný a celkově
sladěný. Ostřílené opory jako
Maja Ognjenovic na nahrávce, Katarzyna Mroz na bloku,
Malgorzata Glinka-Mogentale
na smeči nebo Mariola Zenik
na liberu dodávají uklidňující
zkušenosti, mladší tahounky
Sanja Malagurski na smeči, Ana
Bjelica na univerzálu či Stefana
Veljkovic na bloku zase do herního projevu vnášejí potřebnou
energii i razanci. A pokud někdo
dokáže vyhrát silnou polskou
ligu a porazit Rabitu Baku 3:0,
musí disponovat opravdu velkou kvalitou,“ zdůraznil Petráš.
Přesto nejsou šance prostějovské „vékáčka“ na příznivý
výsledek zdaleka beznadějné.

Trenérská dvojice: Střídaly: Gambová, Bogdanovič, Soares
Miroslav ČADA
Připravena byla: Zatloukalová
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA Olomouce:
Košická, Holásková, Tinklová, Polášková, Rutarová, Kojdová,
libero Richardson. Střídaly: Jurčíková, Schandlová, Čudová, Jurčíková.
Připravena byla: Janečková. Trenér: Jiří Teplý.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR

9. kolo:
k l Prostěj
ějov - Ol
Olomouc 3:11 (13
(13, -24
24, 8, 21
21)). Nej
N jvíc
í e bodů:
dů
Simonová 26, Markevičová 21, Borovinšeková 8 - P. Kojdová 13,
Tinklová 10, Košická 8 * Přerov - KP Brno 3:0 (22, 17, 23). Nejvíce
bodů: Gálíková 15, Dedíková 14,, Holišová 13 - Fieldová 9,, Toufarová 8,,
Hrazdírová a Cebáková ppo 7 * Šternberk - Ostrava 0:3 ((-21,, -16,, -16).
)
Nejvíce bodů: M. Janečková 9, Oborná a Šenková po 8 - H. Kojdová
13, Polášková 12, Nachmilnerová 9 * SG Brno - Olymp Praha 0:3
(-22, -11, -15). Nejvíce bodů: Suchá 14, Nálezková 7, Podhrázká 5 Mlejnková 21, Hodanová 14, Trnková 7.
10. kolo: SG Brno - Ostrava 0:3 (-18, -18, -13). Nejvíce bodů:
Suchá 9, Nálezková a Slámová po 8 - Polášková a Nachmilnerová po
11 * Frýdek-Místek
ý
- Olymp
y p Praha 3:0 ((20,, 12,, 25).
) Nejvíce
j
bodů:
Štrbová 17, Jordanská 12, Kubová 10 - Mlejnková 15, Škrampalová 6
* Olomouc - KP Brno 3:0 (20, 23, 23). Nejvíce bodů: P. Kojdová 19,
Schandlová 12,, Rutarová 7 - Onderková 15,, Toufarová 9, Fieldová 8 *
Šternberk - Přerov 3:2 ((-17,, 18,, -23,, 27,, 13).
) Nejvíce
j
bodů: Ticháčková
29, Šenková 20, Oborná 158 - Dedíková 17, Holišová 14, Kohoutová
12.* VK Agel Prostějov volný los

Průběžná tabulka po 10. kole
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

8 8 0 0 0

24:2

651:437

24

2. PVK Olymp Praha

9 7 0 0 2 21:10

724:613

21

19:13

726:700

16

4. TJ Ostrava

9 5 0 0 4 18:14

708:657

15

5. VK Přerov Precheza

9 4 0 1 4 16:17

736:751

13

6. SK UP Olomouc

9 4 0 0 5 15:16

630:693

12

7. VK Královo Pole

9 3 0 0 6 11:19

650:669

9

8. TJ Sokol Šternberk

8 1 1 0 6

7:20

532:648

5

9. VK SG Brno

8 0 1 0 7

3:23

443:632

2

3. TJ Sokol Frýdek - Místek 9 5 0 1 3

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...
UNIQA EXTRALIGA - 11. kolo sobota 29. listopadu, 17.00 hodin:
Šternberk - KP Brno (neděle 30.11., 17:00), Přerov - SG Brno, Ostrava
- Frýdek - Místek, Olymp Praha - Prostějov, Olomouc volný los.

Takhle to holkám slušelo na slavnostním obědě!

Prostějov/son - Ke každé nové sezóně prostějovských
volejbalistek neodmyslitelně patří slavnostní oběd, který
ji na klubové úrovni oficiálně otevírá. Tato společenská
událost většinou proběhne ještě před úvodním zápasem
daného soutěžního ročníku, leč tentokrát ji vedení VK
AGEL Prostějov nechalo až na poslední pátek před prvním domácím střetnutím evropské Champions League.
Tradičně v Hotelu Tennis Club se tak 21. listopadu sešlo vedení hanáckého oddílu a družstvo žen
včetně realizačního týmu společně s představiteli Olomouckého kraje, Statutárního města Prostějov
a nejvýznamnějších partnerů v čele s titulárním sponzorem, společností AGEL. Všichni byli samozřejmě
u příležitosti slavnostního setkání náležitě vyfiknutí a lékař „vékáčka“ Pavel Navrátil pro vás na fotografii zachytil, jak to „Agelkám“ krásně slušelo.
Zleva stojí Solange Soares, Kathleen Weiss, Barbora
Gambová, Michaela Zatloukalová, Tatsiana Markevich,
Sonja Borovinšek, Liannes Simon, Ana Bogdanovic,
Stefanie Karg, Julie Kovářová a Andrea Kossányiová.

Foto. Pavel Navrátil

Po Olomouci měl VK v extralize o víkendu volno,
v dalším kole nastoupí na horké půdě Olympu
Prostějov/son - UNIQA extraliga volejbalistek ČR 2014/2015
se ubírá velmi zajímavých
směrem. Během uplynulého
týdne měla na programu hned
dvě další kola, v nichž se i díky
některým méně očekávaným
výsledkům dost promíchala
aktuální tabulka...
Ženy VK AGEL Prostějov ve
čtvrtek zdolaly poněkud kolísavým výkonem SK UP Olomouc
3:1, načež měly v sobotním
desátém dějství s ohledem na
svůj volný los zápasové volno.

Dosud tak v nejvyšší soutěži
absolvovaly osm ze šestnácti
duelů základní části, tedy přesně
polovinu. A zatím neztratily ani
bod, když šestkrát zvítězily 3:0
a dvakrát 3:1. „Většinu střetnutí jsme zvládli po herní stránce
dobře, tím pádem v nich neměli
ani žádné výsledkové problémy.
Někdy se však do našeho projevu vloudí určité výkyvy a potom
máme dílčí potíže, jako například ve Frýdku-Místku nebo teď
proti Olomouci. Já ale myslím,
že takové menší výpadky jsou

v průběhu sezóny normální
a pokud kvůli nim neprohrajeme
celé utkání, dají se akceptovat.
Podstatné je, že českou ligou
zatím procházíme vcelku přesvědčivě bez porážky,“ ohlédl se
za úvodní půlkou základní fáze
Ľubomír Petráš, asistent trenéra
VK Agel Prostějov.
V jedenáctém kole prostějovský tým zajede do metropole
České republiky, kde jej tuto
sobotu 29. listopadu od 17.00
hodin čeká nelehká bitva:
tradičně náročný mač na

horké půdě PVK Olymp Praha. Mohl to být přímý souboj
o vedení v extraligovém pořadí,
kdyby celek z hlavního města
v sobotu nepodlehl na hřišti
Frýdku-Místku jasně 0:3. Tím
pádem mu zůstala tříbodová
ztráta za „vékáčkem“ a vzhledem k výrazně horšímu skóre
nemůže favorita předskočit ani
v případě jeho překvapivého
skolení.
„Každopádně Olymp hraje
i po svém letním oslabení velice
dobrý volejbal. Sice mu odešly

tři klíčové opory, ovšem v sestavě je nahradily mladé talentované hráčky a ty se výborně chopily své šance. Všechny ligové
soupeře kromě nás tak PVK
dokázal porazit, což dokládá
jeho kvalitní výkonnost. My se
na vzájemný zápas musíme důkladně připravit a pokud možno
se nenechat ničím zaskočit,“ plánoval Petráš.

více čtěte
na straně 31
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Hanácké derby s Olomoucí bylo nahoru – dolů,
nakonec jej Prostějov získal ve čtyřech setech
Ľubomír PETRÁŠ
ÁŠ - asistent trenéra VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj – první set: 3:0,
5:1, 6:3, 8:3, 10:4, 10:7, 14:7,
17:11, 19:11, 20:13, 25:13. Druhý set: 3:4, 5:4, 6:6, 9:6, 11:8,
11:13, 13:13, 13:17, 15:17, 15:19,
18:19, 20:22, 23:22, 23:24, 24:26.
Třetí set: 4:0, 9:1, 10:3, 16:3,
18:4, 23:5, 23:8, 25:8. Čtvrtý set:
2:2, 5:2, 6:4, 8:4, 10:6, 10:8, 12:8,
12:11, 15:12, 17:15, 19:15, 20:18,
22:20, 24:20, 25:21.
Prostějov/son - Prostějovská dominance a olomoucký vzdor se
střídaly v utkání devátého kola
volejbalové UNIQA extraligy
žen ČR 2014/2015. Z toho vyplynuly dva naprosto jednoznačné
sety ve prospěch favorita a dvě
vyrovnané sady, z nichž hostující mančaft dokázal jeden dovést
k úspěšnému završení. I tak se
ve čtvrtečním podvečeru rezultovalo v prvním letošním
hanáckém souboji dvou rivalů
očekávané vítězství lídra tabulky 3:1, které nakonec braly oba
kolektivy.
Na jedné straně precizní výkon téměř bez chyb s kvalitou
ve všech herních činnostech,
na straně druhé celkové trápení
poznamenané řadou vlastních
hrubek i nepřesností. Tak v krátkosti vypadala zahajovací sada,
kterou jasně lepší „Agelky“ výborně odstartovaly (5:1) a kromě
jednoho dílčího zaváhání (z 10:4 na
10:7) svou volejbalovou silou drtily
mdlé soupeřky až do konce - 25:13
a 1:0.
Od druhé části se však průběh
vyrovnal, neboť domácí tým dost
polevil a hostující družstvo naopak
výrazně přidalo. I tak prostějovské
„vékáčko“ brzy uteklo z 6:6 na 9:6,
jenže zanedlouho si vybralo hodně
slabou chvíli. Měla podobu pětibodové šňůry UP Olomouc při dobrém podání Holáskové z 11:8 na
11:13, navíc se podobný výpadek

„Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, dařilo se nám především v obraně
a za celý první set tak hosté složili na zem jen tři balóny. Pak jsme ale polevili, Olomouc nás zatlačila servisem. Hlavní důvod ztráty druhé sady však
spočíval v něčem jiném, a to sice v našich šesti chybách na útoku plus v pěti
bodových blocích soupeře, který hrál mnohem lépe než předtím. Potom se
karta zase otočila a třetí set patřil jednoznačně nám, zatímco čtvrtá sada byla
spíše o koncentraci a morálce dorazit utkání do zdárného konce. Nejvíc se
dařilo Julii Kovářové, Tatsianě Markevich a Sonje Borovinšek.“

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:

„Náš letošní tým není zdaleka tak silný jako ten loňský, navíc se trochu potýkáme se zraněními. Naopak Prostějov má určitě nejlepší kádr v české lize
a proto jsem až na výpadek v jednom setu s výkonem holek spokojen. Hrály
to, na co v současnosti mají, odvážně a takovým způsobem, jak jsme od nich
chtěli. Domácí byli jasně lepší v útoku, nám se přesto dařilo hlavně ve dvou
sadách být jim důstojným protivníkem. A za to zaslouží družstvo pochvalu.
Nejlepší výkon z našich hráček odvedla Veronika Tinklová.“

zanedlouho opakoval, tentokrát
při servisu Tinklové (z 13:13 na
13:17). Favoritky trápila přihrávka
i zbytečně vyhozené smeče do autu
a olomoucká družina směřovala
k nečekanému vyrovnání setového poměru. To se jí i povedlo, byť
Čadovy svěřenky zvrátily z 20:22
na 23:22. Následoval dramatický
závěr a proměněný druhý setbol
obrozeného celků ze sousední metropole - 24:26 a 1:1.
Obhájkyně titulu tím na vlastním
hřišti ztratily v letošní sezóně vůbec
první sadu, a nutno konstatovat, že
zaslouženě. Leč na tohle zaváhání
zareagovaly nejlépe, jak mohly:
parádním startem do třetího dějství.
Předtím poztrácená koncentrace se
vrátila na maximum, protivnice se
ocitly pod velkým tlakem hned od
skvělého podání a bleskově nabraly pronikavé manko 9:1. Tím byla
daná sada předčasně rozhodnuta,
ovšem to výběru AGEL nestačilo. Jeho členky dál hosty mačkaly
soustředěnou palbou jako citrón,
Teplého mančaftu znova nešlo absolutně nic a vše dospělo k jednocifernému výsledku - 25:8 a 2:1.
Stěžejní otázka pro čtvrtý díl
střetnutí zněla: nepoleví úřadující
mistryně zase ve svém nasazení
a nepotrestá je nevyrovnaný sok
za to? Nic takového se ale nestalo,
i když vývoj se oproti předcho-

zím minutám přece jen vyrovnal.
Prostějovské ekipě zatrnulo zvlášť
po dotažení Olomouce z 12:8 na
12:11, poté ještě jednou po korekci
z 19:15 na 20:18. Nicméně koncovku si papírově silnější tým už
pohlídal a úvodní polovinou extraligové základní části tak prošel jak
bez porážky, tak bez jediné bodové
ztráty - 25:21 a 3:1.
„První set jsme hrály celkem dobře,
potom přišlo polevení. Udělaly
jsme strašně moc chyb, pustily hodně zlepšeného soupeře do náskoku
a druhou sadu v závěru ztratily. Třetí set byl opět jasný, čtvrtý vyrovnanější. Každopádně jsme rády, že na
konci náročné série zápasů v rychlém sledu se nám ten dnešní povedlo dovést k vítězství, byť s jednou
prohranou sadou,“ okomentovala
střetnutí Solange Soares, kapitánka
VK AGEL Prostějov.
Víceméně spokojena byla i její
souputnice z tábora SK UP Olomouc): „Je dobře, že jsme vyhrály
aspoň jeden set. Bohužel jsme na
něj nedokázaly navázat a ve třetí
sadě dostaly klepec. Pak jsme opět
začaly riskovat, zlepšily výkon
a škoda koncovky. Celkově Prostějov zaslouženě zvítězil, my se
potřebujeme na dvou vydařených
setech chytnout směrem do příštího
utkání s Brnem,“ uvedla kapitánka
Veronika Tinklová.

Laudatio na Aleše Dočkala oceněného Českým volejbalovým svazem
Prostějov/jaz, son - Ten průběh
bývá vždycky podobný. Z volejbalových databází se vyjedou
ti, co v dané pololetí slaví kulaté
a polokulaté narozeniny a k jejich
příležitosti se zvažuje, zda oslavenec obdrží jednu z forem vyznamenání Českým volejbalovým
svazem. Těch možností je spousta, směrnice Oceňování v ČVS je
pěkně složitá.
Když letos v seznamu vyjelo i jméno Aleše Dočkala, tak jsem zbystřil.
Tento návrh Komise společenského
volejbalu Olomouckého krajského
volejbalového svazu byl pro mě zajímavý nejen tím, že se jedná o Prostějováka (i když napůl, ovšem to
posléze), ale jde zkrátka o kamaráda. Když jsme ocenění schvalovali,
nebylo to věcí protekce, jen suchým
hodnocením faktů.
Aleš začínal s volejbalem v Brně,
kde byl sám výborným ligovým
hráčem Zbrojovky Brno, klubu, jehož jméno má náboj i dnes. V době
našeho vítězství na ME ve fotbale
v roce 1976 se začínají psát i malé
a skromné dějiny jednoho velmi
kvalitního rozhodčího. Dost jsem
váhal, jestli použít slovíčko úspěšného, nebo to mírně zprofanované
kvalitní. Dalo by se říct, že našemu
nedávnému oslavenci patří obě hodnocení, přesto se cítím povinován je
rozlišovat. Jestli bych si měl totiž vybrat, jeho rozhodcovská dráha byla
spíš kvalitní.
On se totiž nikdy nehnal za uznáním, za úspěchy, za velkou kariérou.
Vždy se u něj v životě objevila nějaká brzda, ať rodina, která je pro něj
vším, tak i povolání, kterému sloužil
oddaně. To se pak na ty mezinárodní
špičky stoupá hůř.
Ale zpátky k vejci, tedy začátku.
Ač jsem zmínil začátek Alešova
pískání v roce 1976, důležitý je podobný rok - 1986. To se totiž stává
rozhodčím, který píská naši nejvyšší soutěž, tehdy ještě federální.
A byl tam nejmladším arbitrem, to je
dlužno podotknout. Je vidět, že étos

brněnského volejbalu a také škola
legendárního rozhodčího Poldy Jebáčka postavily slušný základ této
mnohaleté kariéry.
Dovolím si odbočku, má duše jich je
plná. Dalo by se to klasifikovat jako
další díl ze seriálu: „Když se řekne
---, tak se mi vybaví …“ A na mou
duši: když se řekne 1964, tak se mi
vybaví Olympijské hry v Tokiu,
kde byl volejbal poprvé představen
jako olympijský sport. Do té doby se
teprve do popředí světového zájmu
dostával. Tato cesta nahoru se nás
jó týkala, protože první mistrovství
světa v roce 1949 se konalo v Praze
a naše reprezentace obsadila 2. místo. V roce 1956 jsme se dokonce
v Paříži stali poprvé mistry světa.
Češi s Francouzi a Poláky byli u
zrodu Mezinárodní volejbalové federace. Na těchto zmíněných olympijských hrách nás také jako sudí reprezentoval již vzpomínaný Alešův
učitel Leopold Jebáček. Byl pověstný svým stylem, pro který bychom
měli v dnešní době už menší pochopení, měl totiž tendenci komentovat
svá rozhodnutí pro celou halu: „Odpískal jsem míč pro Vyškov, neboť
hráč Šlapanic byl blokem v síti!“ atp.
S odstupem doby jsem rád, že Aleš
tento zvyk nepřijal, i když nepochybuji, že by to svým silným hlasem
zvládl i v naší prostějovské hale.
A máme tu druhý díl ze seriálu
„Když se řekne…“, neboť když se
řekne rok 1986, vybaví se mi Alešův
jedinečný článek „Jaké bude počasí“
v ročence Prostějovská odbíjená.
Projevil se zde jako vystudovaný
vojenský meteorolog. I když projevil… to se možná nedá říct. Když
to teď čtu, je to jak zpověď starého
skauta. Ale uzavřeme zkrátka rok
1986 posledním konstatováním, že
se narodila jeho první krásná dcera
Míša.
Když se hodnotí umělecká dráha
folkařů, důležitým milníkem pro
ně bývá rok 1989, tedy to, jak se se
změnou poměrů vyrovnali ve své
tvorbě. Řekl bych, že u našeho ka-

Pražský celek prohrál ve Frýdku-Místku,

náskok zůstal tříbodový

Největší konkurentky „Agelek“
z posledních tří let budou mít v zádech především specifické domácí
prostředí extrémně stísněné haly
v Přípotoční ulici. „Z tohoto hlediska je dobře, že jsme tam na začátku
podzimu odehráli dva přáteláky, ve
kterých si většina našich nových
posil malou pražskou halu osahala.
V sobotním těžkém duelu to jako
když najdeme. A je zřejmé, že k vítězství budeme potřebovat co nejlepší výkon,“ předpokládal Petráš.
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K vedoucí dvojici Prostějov
(24 bodů) - Olymp Praha
(21 bodů) se díky výše zmíněnému triumfu nad Pražankami
přiblížil ambiciózní a po trenérské výměně rapidně zlepšený TJ Sokol Frýdek-Místek
(16 bodů), těsně za ním pak figuruje sice nenápadná, ale již čtyřikrát v řadě vítězná TJ Ostrava
(15 bodů), které evidentně prospěla letní obměna kádru. Totéž se dá
říct o v tabulce pátém VK Přerov

(13 bodů), byť ten čerstvě klopýtl
2:3 na palubovce osmého TJ Sokol Šternberk (5 bodů). Až ve druhé polovině průběžného pořadí se
momentálně nacházejí medailisté
z minulých ročníků. Šestá SK UP
Olomouc (12 bodů) přitom naznačila možný posun vzhůru sobotním hladkým překonáním 3:0
sedmého KP Brno (9 bodů), jež
po slibném startu do soutěže padlo
už šestkrát za sebou. Poslední tradičně zůstává SG Brno (2 body).

Parťáci. Podstatnou část své rozhodcovské kariéry strávil Aleš
Dočkal (vpravo) po boku svého kolegy sudího Jiřího Dvořáka.
Foto: archiv.

Slavnostní chvíle. Aleš Dočkal (uprostřed) převzal ocenění od
člena výboru Českého volejbalového svazu Vladimíra Tabary (vlevo) a předsedy Krajského volejbalového svazu Jana Zatloukala
(vpravo).
Foto: Jindřich Němeček.
maráda Aleše žádná výrazná změna
v dráze rozhodčího nenastala. Musím tedy jen kvitovat s uznáním,
že se jako nevyhnutelná součást
socialistického zřízení vyrovnal
s perestrojkou i glasností, s jasným
důkazem lásky se svou ženou totiž
zplodili a v revolučním roce 1989
přivedli na svět neméně krásnou
dceru Martinu.
Jelikož o více Alešových dcerách
nevím, mohu se vrátit zpět k volejbalu. Drtivá část jeho dráhy je
spojena s další legendou českého
volejbalu a prostějovským rodákem Jirkou Dvořákem. Aleš coby
brněnská náplava v Prostějově tvořil
dvojici s člověkem, který se následně stal náplavou v Olomouci. Buď
jak buď, ani jednoho neurazí, když
je nazveme takovou prostějovskou
dvojicí. V 90. letech neměla konkurenci. Kdykoliv hráči přišli do haly
a viděli tyto dva, věděli, že o kvalitu
pískání se nemusí strachovat.
Procestovali toho spoustu, každý se
stal strejdou pro děti svého kolegy.
Kdo nikdy nepískal vyšší soutěže,
vězte, že mít svého stálého kolegu
je k nezaplacení. Stačí se podívat na
jeho gestiku, mimiku a posturiku,
zkrátka řeč těla, a máte jasno. Víte
dřív, co si myslí váš rozhodcovský
kolega, než kdokoliv jiný v hale,
a tím máte výhodu.
Nakonec to Aleš zapíchnul předčasně a přesto na vrcholu, když si
odkroutil svou pětadvacátou sezónu
v nejvyšší soutěži. K tomu je nutno
dodat:
1. Zpočátku byl nejmladším rozhodčím mezi všemi.
2. Následně se stal nejdéle sloužícím
rozhodčím v extralize.
3. Přesto nebyl nejstarší.
4. Ani jednou nesestoupil do nižší
soutěže. A že je to možné, když blbě
pískáte…
Zmínil jsem, že se Alešovi vyhnula
mezinárodní kariéra, pokud pominu
přátelská mezistátní utkání. A dovolím si tvrdit, že je to škoda. On zkrátka této hře rozumí a má ji perfektně
přečtenou. Je to zvláštní, ale někdy
to stačí. Pamatuji si, že nás jednou
překvapilo, když se nás mladších
kolegů ptal na znění jednoho pravidla. To není běžné, když se vás učitel
ptá, protože neví. Tehdy jsme učinili
ten nejpodstatnější závěr: i kdyby
nakrásně některé pravidlo neznal, na

empajru rozhodne situaci správně.
Shrňme to tím klasickým slovním
spojením – cit pro hru.
Tím by naše putování volejbalem
mohlo skončit. On však po nedlouhé pauze do tohoto vlaku nastoupil
znovu, když ho vyzvala jeho dlouholetá volejbalová kamarádka Lenka Koblerová, aby jí dělal asistenta
trenéra v krajském výběru žákyň.
Tuto volejbalovou ctnost si uhájil
a souhlasil. Plody tohoto rozhodnutí sklízel s Lenkou v roce 2013,
když své svěřenkyně dotlačili
k vítězství na mistrovství ČR. Doteď
si myslím, že tomu pomohl nejen
Lenčin předpoklad být výbornou
trenérkou, ale i charisma Aleše, které na holky působilo. „Dočky“, jak
mu říkaly, je zfanatizoval, družstvo
se objevovalo na sociálních sítích
s pomalovanými obličeji v klubových barvách a vítězný míč mistrovství oběhl prostějovský volejbalový
svět. Kéž by na takovou dvojici
mělo štěstí více družstev mládeže.
Pro dnešek asi se vzpomínáním
skončím, mám totiž strach, že za
pět let na prahu jeho šedesátky budu
muset psát znovu. Ale udělám to
rád, zážitků by bylo spousta. Jsem
rád za jeho specifický humor a líbí
se mi, že si k němu nemusel pomáhat brněnským „hantecem“, který je
sám o sobě vtipný, ale nikdy jsem
jím Aleše neslyšel mluvit. Proto
si vyberu jinou stránku Alešovy
osobnosti: jeho záhadnou občasnou
málomluvnost. Byli jsme v Rakousku na vysokohorské túře, šli kolem
krásné přehrady a okolí ten den
zahalila hustá mlha i hrozná zima.
Přesto jsme se vydali dál. Chtěl
jsem zjistit naše šance na zlepšení,
tak jsem se tohoto vystudovaného
meteorologa zeptal, jestli si myslí, že
se to zlepší. (Doufal jsem v nějaké
vědecké vysvětlení klimatických
jevů, které spolehlivě zajistí roztrhání mlhy.) Odpověď byla více než
lakonická: „Hm, nevím, možná…“
Tak já doufám, že až za pět let tu
budu psát znovu, Aleš opět mezitím
na chvíli naskočí do volejbalového
vlaku a někomu zasáhne do života.
Pravděpodobnost toho se snižuje,
ale přesto platí to „dočkalovské“
možná…
Jan Zatloukal, předseda Olomouckého krajského volejbalového svazu.

Zájezd fanoušků VK Starší žákyně VK AGEL jsou zatím velice úspěšné
k zápasu na Olymp Praha

Prostějov/son - Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov
pořádá autobusový zájezd na utkání 11. kola UNIQA extraligy žen
2014/2015 mezi PVK Olymp Praha a VK Prostějov.
Tradiční zápasový šlágr na půdě hlavního města v rámci dalšího dějství
tohoto ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 29. listopadu odd
17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den už v 8.00 hodin na parkovišti u
haly Sportcentra DDM. A tentokrát musí každý účastník zájezdu zaplatitt
finanční příspěvek ve výši 100 korun.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka
přihlášek ve čtvrtek 27. listopadu do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

Český pohár: Skvělý výkon zajistil na úvod
čtvrtfinále hladké vítězství na severu Moravy
Frýdek-Místek, Prostějov - Nebezpečný tým, který zlepšenou
formou vystoupal až na třetí místo extraligové tabulky, měly prostějovské volejbalistky za soupeře v úvodním duelu čtvrtfinále
Českého poháru žen 2014/2015.
Rozjetý Frýdek-Místek však
„Agelky“ na rozdíl od nedávného vzájemného střetnutí v lize
tentokrát odsoudily do role statisty, když v úterním podvečeru
odvedly velmi kvalitní a naprosto precizní výkon. Vedl k jasnému triumfu, kterým hanácká
družina zadělala na očekávaný
postup do semifinále. Potvrzovat
jej bude za deset dní v domácí
odvetě, která je naplánována na

čtvrtek 4. prosince od 17.00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Hostující družstvo do utkání vlétlo
jako Cimrmanův pověstný vichr
z hor. Mohutným náporem hned
ze začátku získalo výrazný náskok,
jenž systematicky zvyšovalo až
k dominantnímu zisku vstupní sady
poměrem 13:25 a 0:1. Zkraje druhého setu se do té doby zakřiknutý
protivník přece jen zvedl, ale mírné
vedení mu příliš dlouho nevydrželo.
Alespoň však docela dlouho držel
poměrně vyrovnaný průběh a jeho
odpor Prostějovanky zlomily teprve
v závěru – 19:25 a 0:2. Třetí část pak
byla znovu jednoznačnější, neboť
bez zbytečných výkyvů hrající výběr
VK nedal Sokolu absolutně žádnou

šanci na jakýkoliv zvrat - 17:25 a 0:3.
„Z naší strany šlo o velice dobrý
zápas zvládnutý po všech stránkách.
Holkám se dařilo v útoku, v obraně
i na přihrávce, ačkoliv soupeř kvalitně podával. Nám určitě pomohl
výborný start do střetnutí, kterým
jsme získali pohodu a tu pak celou
dobu díky maximální koncentraci
udržovali. Celý souboj tak proběhl
naprosto v klidu, měli jsme jej plně
pod kontrolou. Celý mančaft můžu
jedině pochválit za předvedenou
volejbalovou kvalitu,“ zhodnotil
kouč žen VK AGEL Miroslav Čada
s tím, že nejlepší výkony podaly nahrávačka Kathleen Weiss, smečařka
Tatsiana Markevich a univerzálka
Liannes Simon.

Prostějov/son - Volejbalové družstvo starších žákyň VK Prostějov A má v poslední době velmi
nabitý program a vede si v něm
výborně. Ve své základní soutěži
- krajském přeboru - absolvovalo jak kvalifikaci (5 utkání), tak
i první kolo (4 utkání) beze ztráty
setu a vede průběžnou tabulku
před tradičními rivaly z Olomouce i Přerova.
Soutěž je však ještě dlouhá, zbývá
5 kol (z toho 2 do vánočních prázdnin) a je tedy předčasné hodnotit.
Přesto je hlavně vítězství nad silnou
Olomoucí potěšitelné a může holky nastartovat k ještě lepším výkonům. V soubojích úvodního dějství
KP přitom nezklamaly ani ostatní
výběry mladých „Agelek“. Všechny předvedly solidní volejbal, který
tým C korunoval postupem do elitní skupiny z prvního místa.
Podstatně těžší zápasy ovšem
čekaly na naše žákovské „áčko“
v Českém poháru, který je právem již dlouhá léta považován za
nejkvalitnější dlouhodobou soutěž
dané věkové kategorie. Ta se hraje
letos poprvé v 5 kolech, z toho první 2 jsou rozdělená na východ (Morava) a západ (Čechy), další 3 jsou
sloučená. Postupový klíč je neúprosný, a pokud chce v ČP někdo
uspět, nesmí mnohokrát zaváhat.
Vstupní krok k úspěchu děvčata
udělala již v brněnské kvalifikaci,
kde se probojovala do elitní osmičky východní větve, jejíž první kolo
uvítal tradiční organizátor - Bílovec.
Náš kolektiv, který loni opustily některé výrazné osobnosti i trenéři, sice
doposud hledá svou tvář a optimální
pohodu, ale pilně trénuje a hlavně
bojuje. Bílovecká utkání byla proto ještě plná výkyvů a nenadálých
zvratů, přesto však prokázala vze-

stupnou tendenci výkonů u všech
hráček a hlavně u družstva jako
celku. Holky ve všech utkáních bojovaly, někdy se dařilo jedné a jindy
druhé, hra byla plná velkých výkyvů
a na kolena mančaft srážely hlavně
spousty nevynucených chyb v sériích. Celkové 4. místo tedy odpovídalo jak předvedeným výkonům,
tak i momentálním možnostem
celku. Mrzí snad jen odevzdaný výkon a výrazná porážka s Olomoucí
v posledním duelu.
Výsledky v Bílovci: Svitavy 2:1
(-20, 12, 12), Hradec Králové 2:0
(6, 23), Bílovec 1:2 (-15, 22, -13),
Ostrava 2:1 (-20, 10, 9), Brno 0:2
(-19, -14), Česká Třebová 2:0 (20,
21), Olomouc 0:2 (-15, -17).
Pořadí v Bílovci: 1. KP Brno, 2.
UP Olomouc, 3.ŠSK Bílovec, 4.
VK AGEL Prostějov, 5. TJ Svitavy, 6. TJ Ostrava, 7. Sokol Česká
Třebová, 8. Slávia Hradec Králové.

Z předvedené hry i výsledku bylo
všem jasné, co se musí zlepšit do
dalšího kola v Novém Jičíně, kam
navíc postoupily silné týmy domácích a Znojma. Bylo také zřejmé,
že pokud chce náš tým hrát ve
3. celostátním dějství v horní osmičce, musí minimálně obhájit své
umístění (postupují pouze 4 nejlepší
družstva v součtu pořadí 1. a 2. kola.)
Souboje v Novém Jičíně pak byly
snad ještě vyrovnanější i dramatičtější než předtím v Bílovci a našim
holkám slouží ke cti, že prohrály
(společně s Brnem) pouze jediné
střetnutí. Hru sice stále provázela řada
výkyvů, leč v klíčových momentech
zápasů (až na nevydařené utkání se
Svitavami) se děvčata koncentrovala
a předvedla výborný volejbal. Zaslouženě si tak odvezla 3. příčku z turnaje

a z 2. pozice v součtu jasně postoupila
do celorepublikové elity. Pozitivní
je také to, že holky dokázaly porazit
i týmy, na které si momentálně nevěřily, tedy vítězné Brno (jako jediné),
vždy nepříjemný a houževnatý Bílovec, Olomouc a ve velmi pěkné bitvě
též překvapení z Ostravy. Všechny
hráčky zaslouží obrovskou pochvalu hlavně za bojovnost a koncentraci
v nejdůležitějších momentech utkání,
ale rovněž za kolektivní pojetí po celou dobu turnaje.
Na úspěchu se podílely všechny
členky tréninkové skupiny vedené
Pavlínou Částkovou: kapitánka
Sabina Kratochvílová a hráčky
Klára Dvořáčková, Eva Kabilková,
Adéla Kocourková, Jana Muzikantová, Veronika Vehovská, Markéta
Zapletalová, Tereza Dofková, Adriana Jurčíková, Viktorie Nečasová, Tereza Ondroušková, Barbora
Skládalová, Lucie Veselá, Klára
Přecechtělová i v současné době
zraněné Viktorie Krátká a Tereza
Korhoňová. Můžeme jen doufat,
že úspěch děvčata nakopne k ještě
vyššímu tréninkovému úsilí a k dalším dobrým výsledkům.

Výsledky v Novém Jičíně: VK
Znojmo 2:0 (19, 18), TJ Svitavy
0:2 (-24, -15), ŠSK Bílovec 2:1
(24, -18, 7), KP Brno 2:1 (-20, 16,
11), TJ Nový Jičín 2:1 (26, -21, 15),
TJ Ostrava 2:1 (20, -23, 5), UP Olomouc 2:0 (23, 19).
Pořadí v Novém Jičíně: 1. KP
Brno, 2. TJ Ostrava, 3. VK AGEL
Prostějov, 4. ŠSK Bílovec, 5. TJ
Nový Jičín, 6. TJ Svitavy, 7. VK
Znojmo, 8. UP Olomouc.
Do první osmičky postupují: 1. KP
Brno 46 bodů, 2. VK AGEL Prostějov 41, 3. SŠK Bílovec 41, 4. TJ
Ostrava 40.

Ze západní skupiny doplní elitu
výběry Olymp Praha A, Olymp
Praha B, VŠ Plzeň a Baník
Příbram. První celostátní kolo
proběhne 10. a 11. ledna 2015
a všechny týmy začínají od nuly.
„Přejeme holkám, aby se do té
doby ještě zlepšily a aby se jim vyhýbala zranění i nemoci.
Tradičním doplňkem k soutěžím
jeho věkové kategorie je pro áčko
našich starších žákyň i republiková
1. liga kadetek, která slouží hlavně
k získávání zkušeností a jako herní
příležitost i pro mladší plejerky. Ani
zde si přitom nadějné ´Agelky´
nevedou špatně, ačkoliv to z postavení v tabulce není patrné. V soutěži dostávají pravidelně příležitost
všechny členky tréninkové skupiny
a se všemi soupeři hrají poměrně
vyrovnaná utkání. To naplňuje
hlavní cíl působení mezi prvoligovými kadetkami, kde nemáme
žádné ambice ohledně umístění,“
uvedl Jaroslav Matěj, šéftrenér prostějovské mládeže.
Veškeré výsledky našeho družstva můžete sledovat na webových stránkách ČVS na adrese: http://www.cvf.cz/souteze.
php?action=skupina&id=6032

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. listopadu 2014
Exkluzivní interview s úspěšným koučem, jenž nedávno opustil lavičku divizních Určic
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„JSEM SPÍŠE KLIDNĚJŠÍ TRENÉR, KTERÝ SE SNAŽÍ S MUŽSTVEM ŽÍT“
Evžen Kučera upřednostňuje dobrou atmosféru před autoritou za každou cenu
nu

Prostějov - V roli lodivoda zažil postup z krajského i okresního
přeboru, nyní si už téměř dva měsíce užívá odpočinku a sledování
své nejoblíbenější hry bez nadměrného stresu. Evžen Kučera žije
již přes čtyřicet let fotbalem, přičemž první dvě třetiny z této doby
se tak dělo v roli hráče, posledních více než deset let jako trenér
s velkými výsledky. Na vysoké pozice zamířil s tehdejším Sokolem II
Prostějov, Čechovicemi, Kostelcem na Hané i Určicemi, současnost ale vnímá jako čas na pauzu a načerpání nových sil. Již od
léta příštího roku však nevylučuje návrat zpět na trenérskou lavičku.
V následujícím rozhovoru exkluzivně pro Večerník se rozvyprávěl
o současnosti, předchozích angažmá i plánech do budoucna.
Jiří Možný
Jaké to pro vás nyní je, když nejste trenérem?
„Začátek byl takový divný, člověk najednou nemusel nikam chodit... (úsměv) Mohl
jsem sedět doma, věnovat se rodině a dívat
se na fotbal zpovzdálí. Tak to bylo zhruba
první týden, teď jsem celkem v klidu a trénování mi nechybí. Když je potřeba, tak se
prostě zajdu podívat někam na zápas.“
Takže si nyní užíváte více času
i sledování zápasů bez stresu?
„Ano. Poslední dva roky v Určicích byly
povětšinou se stresem. I když jsme první
půlrok v divizi měli dobrý, tak byl stres
už na konci kraje, jestli soutěž vyhrajeme.
Jarní část se nám totiž moc nevydařila.
A teď poslední sezóna v divizi byla o stresu
pořád, protože výsledky nebyly na jaře ani
teď. A člověk mého ražení si vše zabírá.“
Kdy očekáváte, že vám trenérský
adrenalin začne scházet?
„Nevím. Bavil jsem se o tom s klukama
v mém věku, někteří mi říkali, že jim to
začalo chybět za chvilku, některým vůbec.
V této fázi to beru tak, jak to přijde...“
Vracíte se ještě v myšlenkách
k určickému působišti a svým
rozhodnutím?
„Víceméně už ne. Když se mrknu na výsledky nebo se jdu do Určic podívat na
fotbal, tak mi ale není nijak extra dobře.
I když už mužstvo netrénuji, tak to beru tak,
že jsem kádr složil já. Je pravda, že třeba
zápas s Brumovem odehráli kluci velmi
dobře a vypadalo to, že můj odchod měl
pozitivní efekt a něco se změní. Stejně tak,
i co mám zprávy, tak první půlka v Havířově byla dobrá, druhá už ale horší. Doufám,
že se v konečném důsledku Určicím podaří
zvednout a zachránit se.“

INZERCE

Z tohoto pohledu tedy bylo předešlé angažmá v Kostelci na
Hané mnohem klidnější?
„Dá se říct, že jo. Jen začátek byl takový nervózní, protože se postupovalo
z okresu, to bylo dané. Mužstvo ale bylo
dobře složeno, také jsme vyhráli s velkým bodovým náskokem. A v I.B třídě
Olomouckého KFS už o žádný stres nešlo, nebylo kam sestoupit ani postupovat,
nebyly sebemenší problémy. Hráli jsme
v půlce tabulky a bylo to po této stránce
klidnější.“
Čím vás trénování v krajském
přeboru a divizi obohatilo?
„Změnila se tréninková náplň i já jako trenér. (úsměv) Když jsem ještě v roli hráče
přebíral Sokol II. Prostějov po Svaťovi Kovářovi, tak jsme sice také hráli kraj, ale tam
vše běželo v lajně, kterou nastavil on, než
odešel do Lipové. A tak jsem z větší části těžil z toho, co jsem jako aktivní fotbalista zažil. To byly starší metody. I v Čechovicích
a Kostelci jsem dával hodně na aktuální
atmosféru při tréninku, podle toho jsem
byl schopen tréninky dělat a měnit. Ale
v krajském přeboru již jsou nároky na kluky mnohem náročnější z hlediska fyzické
přípravy. Už se nedá přijít na trénink a vymyslet jej jen tak z hlavy. Musíte mít vše
pečlivě připravené, je třeba, aby vše mělo
posloupnost. V opačném případě vám kluci okamžitě dají najevo, že je to nebaví.“
V čem konkrétně nastaly u vás
změny?
„Divize je náročnější po fyzické i herní
stránce. V krajském přeboru je čtyři pět
mančaftů na úrovni, s nimiž se hraje taktická bitva, dalších pět šest mančaftů je
založených na bojovnosti, kopané. Divize
je fotbalovější, ale také namáhavější a náročnější, souboje se tam pískají jinak. Co

vám v kraji pískne, tak v divizi už ne. Hraje
se tam hodně tělo na těle, o tom to je. A také
trenéři jsou po taktické stránce vyspělí, vedou to už kvalitní s ‚áčkem‘ i vyšší licencí,
kteří si prošli jako asistenti ligovými mužstvy. Divize je už hrozně moc náročná.“
Takže jste mimo jiné studoval literaturu?
„Samozřejmě. Literatura, videa, byl jsem
v kontaktu s trenéry, třeba s panem Trnečkou, Svaťou Kovářem, Zdenou Jarešem,
kteří mají ‚A‘-licenci. Jezdil jsem se dívat
na tréninky a snažil se vzít si něco nového. Hodně mi pomohli i Michal Skopalík
a Ivo Zbožínek. Prošli prvoligovými
mančafty, a když je člověk nechal jeden
zápas vést, tak si z toho něco vzal. Za poslední dva roky jsem se hodně posunul.“
Jak byste tedy charakterizoval
sám sebe jako trenéra?
„To musí někdo jiný. (úsměv) Asi
nejsem vyloženě autoritativní, ale spíše
klidnější, který se snaží s mužstvem žít.
Možná to není v této fázi dobré, a třeba
právě proto jsou kluci v divizi nyní tam,
kde jsou. Protože jsem vše bral asi až
moc kamarádsky...“
Vždy vám šlo hlavně o nastolení
přátelské atmosféry?
„Ano. Zažil jsem to již dřív, současně však
nějaká trenérská autorita musí být. V tomto
se to ale za poslední dva roky taky hodně
změnilo, předtím jsem byl mnohem kamarádštější s mužstvem. Měl jsem k nim
i věkově blíž, teď už mám téměř padesát let
a už na řadu věcí pohlížím jinak.“
Uvažujete stále o zvýšení licence?
„Nikoliv, v této fázi už ne.“
Co bude hrát roli při vašem rozhodování, kam zamíří další vaše
kroky?
„Záleželo by, co to bude za mužstvo, jaké
bude mít ambice, co s tím bude vedení zamýšlet. Stále přihlížím k tomu, kdo to vede,
jaké mají záměry. Na tomto to bude záviset, v současné době o tom ale neuvažuju.
Chtěl bych si dát do léta pohov a uvidíme,
co se bude dít dál.“
Čím vás trenéřina oslovila natolik, že jste se na ni po skončení
hráčské kariéry dal?
„Trenéry jsem obdivoval, že musí z osmnácti lidí vybrat jedenáct chlapů. Vždycky jsem říkal, že nikdy trénovat nebudu.
(smích) A dostal jsem se k tomu jako slepý
k houslím. Když jsem v Sokolu II hrál krajský přebor, tak Svaťa Kovář potřeboval

„Nevidím to z pozice trenéra moc rád.
Je to dost velká metla pro všechny týmy
z krajských přeborů a I.A třídy, ten kluk
dostane dvě stě tři sta eur a odejde...“
dlouholetý fotbalový trenér EVŽEN KUČERA
o transferech do nižších rakouských soutěží
odejít do divizní Lipové a jelikož tehdy
žádní trenéři nebyli, tak mě oslovil, jestli
bych konec sezony nedotrénoval. Bylo to
podobné jako nyní Ivo Zbožínek. Nechal
jsem se ukecat a vydržel jsem u toho dalších dvacet let. (smích)“
Takže vás to poté natolik chytlo?
„Každý má nějakou ctižádost a já
mám fotbal hodně rád. Hraji ho od šesti let
a s klukama jsem vždy rád spolupracoval.
Zpočátku to byli ti, s nimiž jsem ještě hrával. Postupem času jsem měl nějaké ambice a chtěl jsem něčeho dosáhnout, snažil
jsem se najít si přijatelné kluky k sobě.
A vždy přišla nová výzva. Kostelec hrál do
té doby jen okresní přebor a řekl jsem si, že
tam zkusím zavést něco jiného. Po Kostelci jsem chtěl skončit, ale s nabídkou přišly
Určice. Bral jsem to jako nějaký posun
v kariéře s tím, že zkusím, jestli bych ten
kraj zvládl. Tak se to pomalu kupilo. Vždy
si každé dva tři roky říkám, že s trénováním
skončím, protože je to s mladýma klukama
stále těžší. Teď přišlo takové období, kdy to
rozhodly i výsledky.“
Vyšel vám čas i na hraní fotbalu?
„Ano. S klukama kolem Sezaka
nyní chodím každý čtvrtek na ‚Chorázku‘.
Je to příjemná změna. Kluci v mém věku,
s nimiž, nebo proti nimž jsem hrával. Je to
taková sranda a odreagování od všeho.“
Stává se poměrně často, že hráči
po třicítce odcházejí do rakouských nižších soutěží. Jak vy se na tyto
transfery díváte?
„(smích) Řeknu to takhle, nedívám se na to
z pozice trenéra moc rád. Je to dost velká
metla pro týmy z krajských přeborů a I.A
třídy, kdy ten kluk dostane dvě stě tři sta eur,
což už je slušný peníz, jaký u nás oddíly
nemají, a prostě odejde. Když to ale řeknu

slušně, tak se nevyhráli, neudělali nic pro
svůj mateřský oddíl. Zažil jsem tuto situaci
i sám v Určicích, kdy jsme měli jednoho
velmi dobrého hráče, který do mančaftu
zapadl velice dobře, byl velkým tahounem,
ale udělal mi dvakrát během dvou let, že
odešel do Rakouska, kde si vydělává více
peněz, než mu byly Určice schopny nabídnout. Navíc je to mladý kluk...“
Takže jste celkově proti?
„To zase ne. Něco jiného je třeba
Ivo Zbožínek, který si odehrál první,
druhou i třetí ligu a odešel až v pětatřiceti
letech. Já bych tam udělal hranici odchodu, ale dneska si každý může dělat,
co chce. Já sám jsem také odešel, ale až
když jsem měl pětatřicet let. Bohužel fotbalistů dneska moc v nižších soutěžích
není a ještě jich spousta odejde za mrzký
peníz do Rakouska.“

Foto: Jiří Možný

kdo je
evžen kučera
Hráčská kariéra někdejšího obránce je spojena
především s prostějovskými Železárnami, v nichž
ve svých šesti letech začal s kopanou. Tam zůstal
až do vojny, která ho zavedla do Karlových Varů. Pak se vrátil zpět do
Železáren, kde se v tu dobu po první národní lize hrála divize. Následoval
odchod do třetí rakouské ligy a následně angažmá v Protivanově, Klenovicích a Sokolu II Prostějov. A tam začal nyní devětačtyřicetiletý kouč
s trénováním. Po úvodních zkušenostech v krajském přeboru zamířil
do Čechovic, jimž pomohl ke druhému místu v I.A třídě Olomouckého
KFS, aby se přesunul do Kostelce na Hané, s nímž vyhrál okresní přebor
a obsadil čtvrté místo v I.B třídě. Poté se ujal Určic, s nimiž skončil sedmý,
druhý a na jaře 2013 i první. Následovala úspěšná divizní premiéra a po
vydařeném podzimu poklidná jarní záchrana. Úvodních devět zápasů tohoto podzimu ale přineslo jen čtyři body a Kučerovu rezignaci.

