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TRAGICKÝ VÍKEND
Klient ústavu ve Víceměřicích

SE UTOPIL!

OHOŘELOU MRTVOLU

našli na lesní cestě v autě u H. Štěpánova

INZERCE

Práce pro pohřebáky. Dvaašedesátiletý klient sociálního ústavu ve Víceměřicích se utopil v nedalekém rybníku. Pohřební služba vyjížděla také do lesa u Horního Štěpánova, kde
našla spálenou mrtvolu muže. Co se stalo?
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: archiv Večerníku
Víceměřice, Horní Štěpánov/mik

Dvě obrovské tragédie otřásly Prostějovskem na jeho opačných koncích. Ve Víceměřicích se uplynulou sobotu večer utopil
v místním rybníku mentálně postižený klient zdejšího sociálního ústavu. Co za tímto neštěstím stálo? Šokující zpověď jeho
kamaráda nastínila, že chovanci i přes své psychické postižení mají možná až příliš volný režim a možnost kdykoliv ústav opustit. Ještě před tímto neštěstím se redakce Večerníku dozvěděla další nepříjemnou událost. Ve vyhořelém autě na lesní cestě
u Horního Štěpánova byla nalezena ohněm spálená mrtvola muže!

Oba případy vyšetřuje kriminální policie. Dosud známé podrobnosti k nim si můžete přečíst na straně 13
INZERCE
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Krimi

168 hodin
s městskou policií
Rozbíjel ze vzteku

Minulý čtvrtek 26. listopadu
před jedenadvacátou hodinou si
hlídka povšimla poškozených
vchodových dveří do jedné
z provozovny v centru města.
Na zemi ležely střepy společně
s dlažební kostkou. Strážníci
záhy získali popis podezřelé osoby od svědka, který se
v inkriminované době nacházel
poblíž. Shodou okolností se
mladík totožný s udaným popisem
p
pprocházel okolo sochy
y
T. G. Masaryka. Čtyřiadvacetiletý muž dlouho nezapíral.
Své jednání vysvětlil tím, že se
naštval na kamaráda, který mu
ztratil mobil, a svůj vztek neovládl. Vyčíslená škoda majitelem
baru nepřekročila částku pěti tisíc
korun. Pro podezření z přestupku
proti majetku byla událost postoupena správnímu orgánu. Ten
má možnost udělit pokutu do
výše až patnácti tisíc korun.

Hledaný na nádraží

V sobotu 22. listopadu před
devatenáctou hodinou bylo na
linku 156 všímavým občanem
přijato oznámení o muži, který
se pohybuje ve vestibulu hlavního nádraží, přitom je hledaný
policií. Prostřednictvím městského kamerového systému
byla tato osoba spatřena, jak vychází z budovy. Její pohyb byl
sledován. Vyslaná hlídka mladíka zadržela na ulici Pražská.
Poté byl
y ppřevezen na obvodní
oddělení Policie ČR, kde skončil v rukou policistů.

Chtěla vonět zadarmo

Dvaašedesátiletá žena byla
předminulou neděli 23. listopadu přistižena v nákupním středisku, jak vzala sprej, kterým se
navoněla. Ten poté vrátila zpět
do regálu. Tímto ovšem došlo
k znehodnocení zboží v hodnotě 129 korun. Toto počínání
zákaznici přišlo draho. Za přestupek proti majetku jí byla na
místě udělena bloková pokuta.
Paní ji ihned uhradila a použitý
deodorant odkoupila.

Znavený mladistvý

V neděli 23. listopadu o půl
třetí ráno nalezla hlídka spícího
mladíka na lavičce v ulici Plumlovská. Hoch byl probuzen. Po
zjištění jeho bydliště strážníci
zkontaktovali otce, který si svého synka od hlídky převzal.

Jídlo sníst nestihl

Strážník okrskové služby nalezl minulé pondělí 24. listopadu
odpoledne v Tylově ulici mladíka, který ženě odcizil jídlonosič.
Když ho strážník spatřil, muž se
ukradené jídlo snažil schovat za
auto. Jednalo se o dvacetiletého
bezdomovce. Nejprve se snažil
zapírat, ale poté se k činu přiznal. Své jednání hájil tím, že
má hlad. Za přítomnosti strážníka vrátil jídlonosič i s obsahem
okradené ženě. Celá věc byla
vyřešena domluvou.

ze soudní síně...

ČERNÁ KRONIKA

POMOHL BABIČCE S NÁKUPEM, PAK JI OKRADL

Rozmlátil
R
látil automat
t
t

Další stařenku Bohumil Nečas surově napadl a vzal si důchod přímo z jejího bytu!
Neřekli byste to do něj. Podobně jako Jiří Ustrnul,
který strhával seniorkám zlaté řetízky z krku, tak
i čtyřiatřicetiletý Bohumil Nečas působí na první
pohled velice plaše. Snad právě proto si za své
oběti vybíral ony starší ženy. Šel na to ovšem jinak než zmíněný Ustrnul. Solventním dámám se
nejdříve vetřel do přízně, získal si jejich důvěru
a teprve pak je okradl. Ač už byl z krádeží několikrát usvědčen, pokoj si nedal. Po úterním rozsudku Okresního soudu v Prostějově by jej tak mělo
čekat pět a půl roku za mřížemi.
Prostějovsko/mls
Mezi Nečasovy oběti patřila
i dvaadevadesátiletá žena, kterou
okradl přímo v jejím bytě. Ještě
před tím seniorku surově napadl!
Ani zdaleka to přitom nebylo poprvé. „S panem Nečasem se znám
delší dobu. Věděl, kdy dostávám
důchod a v tomto období ke mně
pravidelně chodil. Občas mi
s něčím pomohl, za což jsem mu
dávala jídlo nebo drobné odměny.
Jednou za mnou přišel a ptal se,

jestli nemám mouku, že se chystá
péct. Mouku jsem neměla. Chtěl
tedy strouhanku, a když jsem mu
ani s tím nemohla pomoci, tak požádal o sůl. Šla jsem tedy pro sůl,
ale stále jsem ho pozorovala. Rozhlížel se po bytě, bylo mi jasné, že
hledá, kde jsem nechala peníze.
Najednou mě uchopil za ruku
a švihl se mnou přes celý ´obyvák´. Dopadla jsem na zem, kde
jsem zůstala bezvládně ležet. On
jenom zavřel dveře, vzal peníze
a utekl,“ popsala u prostějovské-

ho soudu stařenka, jenž rozhodně
nebyla jedinou Nečasovou obětí.
„Potkali jsme se při nakupování v Lidlu. Znala jsem jej už
z dřívějška a tenkrát mi pomohl
s nákupními taškami. Šli jsme
spolu docela dlouho, normálně
se bavili o mém vnukovi a pak
se rozloučili. Teprve následně
jsem zjistila, že mi vzal z tašky
peněženku,“ vypověděla další ze
starších žen, kterou Nečas okradl.
Třetí důchodkyni pak vzal kabát
z čekárny při prohlídce v prostějovské nemocnici.

Starší ženy okrádal
zcela promyšleně
Jak se Nečas snažil ospravedlnit
své chování? „Otec mě v opilosti
fyzicky týral, za což byl i odsouzen. Bylo to hrozné. Snažím se
chovat slušně, ale pak se ve mně
cosi zlomí a já si prostě jdu za
svým štěstím...,“ vypověděl před
soudcem Bohumil Nečas, který se
ke všem třem činům zcela a úplně

Nenapravitelný samotář. Bohumil Nečas se prý stále vypořádává
se vztahem k otci, který ho v dětství fyzicky týral. Foto: Martin Zaoral
přiznal. To ovšem bylo to jediné,
co mu šlo přičíst k dobru. „Obžalovaný si cíleně vybíral starší
ženy, tedy osoby slabší než je on
sám. Postupoval přitom s jasným
úmyslem, aby je okradl,“ zdůraznila ve své závěrečné řeči státní
zástupkyně Naděžda Kezniklová.
Senát pak neměl s Bohumilem
Nečasem slitování a odsoudil ho
na pět a půl roku do vězení. „Přitěžuje vám zejména vaše trestní minulost. V rejstříku trestů máte už

sedm záznamů. Například v roce
2005 jste vyhrožoval sedmadevadesátileté ženě v jejím vlastním
bytě francouzskou holí zabitím
a pak jste ji okradl. Vše tedy nasvědčuje tomu, že možnost nápravy je ve vašem případě hodně
snížená,“ objasnil výši i druh trestu předseda senátu Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.

NAPADAL MANŽELKU, strážníci Opilec přímo na ulici
ho v poutech odvezli na záchytku... ZMLÁTIL ŠEST CHLAPŮ!

Prostějov/mik - Na jednoho
alkoholem posilněného chlapíka toho předvedl skutečně
až moc!Ničil zařízení bytu,
choval se agresivně, načež
skončil v poutech a poté na
záchytce! Strážníci Městské
policie Prostějov ve středu
zasahovali proti násilníkovi,
který doma rozbíjel vše, co
mu přišlo pod ruku a ještě
k tomu ohrožoval vlastní
ženu...

„Ve středu šestadvacátého listopadu v odpoledních hodinách
nahlásila jedna z bydlících na
linku 156 narušování občanského soužití mezi manžely.
Na místo byli okamžitě posláni strážníci,“ informovala Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Muž byl v hodně podnapilém
stavu a řádil doslova jako zběsilý. V bezpečí nebyla ani jeho
vlastní žena. „Nejenže vhodil

stůl i židle na kuchyňskou linku, ale měl snahu napadnout
manželku. Choval se značně
agresivně,“ potvrdila Adámková. „Proto hlídka použila donucovací prostředky včetně hmatů
i chvatů a dotyčnému nasadila
pouta. I přesto, že odmítl dechovou zkoušku, pro svůj stav byl
převezen za doprovodu strážníků do Olomouce na záchytnou
stanici,“ dodala tisková mluvčí
prostějovských strážníků.

Dvojice nakradla tři tuny železa

Prostějov/mik - Víc jak půldruhého roku trvalo, než jim
na to ve firmě přišli. Dva vejlupkové postupně nakradli tři
tuny kovového odpadu, který
prodali a peníze utratili. Policie je už začala stíhat, oběma
hrozí až dvouletý kriminál.
„Prostějovští kriminalisté na
základě získaných informací
a poznatků zahájili trestní stíhání
dvou mužů ve věku dvaačtyřicet

a dvaapadesát let z Prostějovska,
které obvinili ze spáchání přečinu krádeže. Tohoto protiprávního jednání se měli dopustit
v době od ledna roku 2013 do
druhé poloviny září letošního
roku tím, že z jedné společnosti,
kde pracovali, společně odcizili
téměř tři tisíce kilogramů kovového odpadu. Ten prodali do
sběrných surovin a takto získané
peníze použili pro vlastní potře-

bu,“ popsala celý případ Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak ještě
dále uvedla, poškozené společnosti měli oba zloději způsobit
škodu za téměř šestnáct tisíc korun. „V případě prokázání viny
a odsouzení jim za výše uvedený přečin hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí
krajské policie.

Prostějov/mik - To si dovolil
moc! Opilý chlap minulé úterý napadl ve Studentské ulici
v Prostějově šestici mužů.
Ano, čtete dobře - rabiát, který nakonec skončil v policejní
cele, si troufnul na mnohonásobnou přesilu. Většině protivníků, kteří se zřejmě ani
moc nebránili, způsobil drobná poranění a způsobil škodu
na osobních věcech.
„Policisté z obvodního oddělení v Prostějově ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání přečinu
výtržnictví sedmatřicetiletému
muži z Prostějovska. Tohoto
protiprávního jednání se měl
dopustit v úterý pětadvacátého
listopadu v odpoledních hodinách na ulici Studentské v Prostějově. Ze zatím přesně nezjištěných příčin měl postupně
fyzicky před jedním z domů
a poté i v chodbě domu napadnout šest mužů ve věku od
dvaceti do čtyřiačtyřiceti let,“
potvrdila Večerníku celkem

málo uvěřitelnou zprávu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Chlapík si na takovou přesilu
troufnul, když byl pod vlivem
alkoholu. „Jednomu z nich
roztrhl řetízek a mikinu. Dalším osobám způsobil drobná
poranění, která si nevyžádala
lékařské ošetření. Škoda na řetízku a mikině byla předběžně
vyčíslena na dva tisíce korun.
Přivolaní strážníci městské
policie u muže provedli dechovou zkoušku a naměřili mu
1,96 promile alkoholu v dechu a následně ho předali policistům,“ konstatovala Irena
Urbánková.
Státní policisté muže zajistili,
převezli na policejní služebnu k provedení dalších úkonů
a umístili ho do policejní cely.
Po provedení úkonů byl propuštěn. V případě prokázání
viny a odsouzení mu za výše
uvedený přečin hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

Realitní makléřka stíhaná za PĚTIMILIONOVÝ PODVOD
Zda jde o Petru Sedlářovou, nechtěla policie sdělit...

Prostějov/mik - Je nanejvýš zřejmé, že spadla klec! Policie
České republiky začala stíhat ženu za podvody, kterých se
měla dopustit od července loňského roku do srpna 2014.
Půjčky či zálohy, které úmyslně nevracela, se došplhaly až
do výše přesahující pět milionů korun. A podle indicií, které Večerník v uplynulých dnech získal, se zdá, že se jedná
o majitelku zkrachovalé realitní kanceláře Naděje Petru Sedlářovou. Tisková mluvčí však ztotožnění nemohla potvrdit.
„Prostějovští kriminalisté zahájili
v uplynulých dnech trestní stíhání
ženy středního věku, kterou obvinili ze spáchání trestného činu
podvodu. Od července roku 2013

do srpna letošního roku si měla
od několika osob z Prostějovska
zapůjčit různě vysoké částky
v řádu od padesáti až do několika set tisíc korun. Také jako

zprostředkovatelka jedné ze společností zabývající se prodejem
nemovitostí měla od několika
osob převzít zálohy na služby
spojené s koupí nemovitostí
a peníze přímo na koupi nemovitosti. Tyto částky si ovšem
měla ponechat, přičemž žádná
z deklarovaných služeb neměla
být nikdy provedena,“ popsala
praktiky trestně stíhané ženy Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Hodně šokuje výše způsobené
škody, která byla vyčíslena
na astronomických 5 215 000
korun. „Na tento trestný čin,
vzhledem k výši způsobené škody, stanoví trestní zákoník trest
odnětí svobody v rozmezí od
dvou do osmi let. Kriminalisté
se případem nadále zabývají,“
ujistila Urbánková.
Večerník se mluvčí krajské
policie zeptal, zda v tomto případě jde o Petru Sedlářovou,
šéfku dnes už zkrachovalé rea-

litní kanceláře Naděje. Ta byla
v létě tři týdny pohřešovaná
a médiím vzkázala, že myslí
na sebevraždu... „Vzhledem
k zákonu o ochraně osobních
údajů se bližší informace, které by mohly vést k identifikaci
osob, neuvádějí,“ odpověděla
krajská policejní mluvčí.
Po okolnostech tohoto vyšetřování bude Večerník pátrat
v příštích dnech a novinky se
budete moct dočíst třeba už
z příštího vydání...

po kvartetu hledaných

Zbyly jen sloupky

Jakékoliv železo se zlodějům
prostě hodí. Předminulou sobotu 22. listopadu před polednem
oznámil občan prostřednictvím
linky 156 odcizení kovového
řetízku, který sloužil k zabránění vstupu na zeleň v ulici
Foerstrova. Vyslaná hlídka zjistila, že neznámá osoba zřejmě
v noci přestřihla za pomocí
kleští kovový řetěz, a to na osmi
polích v celkové délce dvaatřiceti metrů. V daném čase
se strážníkům nepodařilo podezřelého zloděje dopadnout.
Z důvodu neznámého ppachatele byl případ předán Policii ČR.

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. prosince 2014

Vozidlo už nenašel...

O vozidlo Audi 80 přišel
v průběhu středy 26. listopadu
jeho majitel, který s ním krátce před polednem zaparkoval
v Mathonově ulici v Prostějově.
Večer ho tam už ale nenašel.
Přesná výše vzniklé škody nebyla zatím vyčíslena. Policisté
případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci, za který
pachateli v případě jeho dopadení hrozí až dva roky kriminálu.

Okradená seniorka

Prostějovští policisté přijali
oznámení o krádeži, ke které
došlo v pondělí 24. listopadu
v pozdních odpoledních hodinách v jedné z prodejen na
Okružní ulici v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel měl
zcela nepozorován odcizit
z kapsy kabátu čtyřiadevadesátileté ženy peněženku. Seniorka
v ní měla peníze a osobní doklady. Vznikla jí škoda za 4 300 korun. V případě zjištění pachatele
mu za přečin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Straka na Plumlovské

Minulé úterý 25. listopadu
ve večerních hodinách došlo
k vloupání do vozidla Škoda
Fabia, které bylo zaparkované
v Plumlovské ulici v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel na autě
rozbil jedno z oken, vnikl do zavazadlového prostoru a odcizil
z něj notebook a pánský kožený
kufřík. Celková škoda odcizením byla vyčíslena na 6 400
korun, poškozením na další tisícovku. Zloději v případě dopadení hrozí dva roky kriminálu.

Opilý a bez občanky

Krátce před jedenadvacátou
hodinou večer v pondělí 24. listopadu kontrolovali policisté na
ulici Jana Kuchaře v Prostějově
řidiče osobního motorového
vozidla Rover 200. U třicetiletého řidiče provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní
alkos hodnotou 1,71
, promile
p
holu v dechu. Řidič při kontrole
navíc nepředložil žádný doklad
totožnosti, pouze doklad o registraci vozidla. Na místě mu policisté další jízdu zakázali. Muž je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až
roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Řídil s marihuanou

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.

Během čtvrtku 27. listopadu přijali prostějovští policisté oznámení o poškození výherního
automatu, k němuž mělo dojít
v noci z 19. na 20. listopadu v jednom z restauračních zařízení na
Žižkově náměstí v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel rozbil
dotykový displej přístroje, škoda byla vyčíslena na devatenáct
tisíc korun. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání
věřujípropodezření
přečinu poškození cizí věci, za
který pachateli hrozí až roční
pobyt za mřížemi.

RADIM PEKAŘ

PETR NOVÁK

LENKA KONEČNÁ

ROMAN VESELÝ

se narodil 7. června 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. listopadu 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let a měří mezi 180
až 190 centimetry. Bližší údaje
nejsou známy.

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

se narodila 27. srpna 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. září 2014. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 17
do 19 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

se narodil 19. června 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 26 let, měří mezi
173 až 178 centimetry, má střední
postavu, šedé oči a plavé blond
vlasy.

Ve středu 26. listopadu kolem
půl druhé odpoledne kontrolovali policisté v Konečné ulici
v Prostějově u sjezdu z rychlostní komunikace řidiče vozidla
Škoda Fabia. U pětadvacetiletého muže provedli dechovou
zkoušku, která byla negativní,
zato test na omamné a psychotropní
p látkyy byl
y pozitivní
p
na marihuanu. Řidič se k požití návykových látek doznal. Podrobil
se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. Policisté
mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Zpravodajství

To se povedlo! Velký anděl

J. Šlambor (KSČM) vysvětloval,
kde má trvalé bydliště a kde spí...

Prostějov/mik - Nově vytvořená radniční trojkoalice
s komunisty v jejím středu je
stále zásadním trnem v oku
zástupců opozičních stran.
Na pondělním mimořádném
jednání prostějovského zastupitelstva, jehož byl Večerník tradičním svědkem, se
terčem kritiky stali i samotní
jednotlivci z řad KSČM. A jeden z nich, Jaroslav Šlambor
čelil obvinění, že kvůli volbám
„zfalšoval“ trvalé bydliště...
„Zaráží mě informace, kterou
jsem získal v minulých dnech.
Podle jistého zdroje pan Jaroslav
Šlambor vůbec nebydlí v Prostějově, ale v obci Skalka, kde
si s manželkou koupili rodinný
dům. A jenom proto, aby zde
mohl v místních komunálních
volbách kandidovat, uvádí, že
bydlí u svého syna na jednom
z městských sídlišť. Tam ovšem
nespí ani jednu noc! Žádám tedy
pana doktora Šlambora, aby
tady přede všemi zastupiteli celou záležitost vysvětlil a popravdě řekl, kolik z posledních sedmi
nocí strávil v Prostějově,“ ozval
se Tomáš Blumenstein, zastupitel za ODS.
„Pokud je to podnět, který má
zpochybnit mandát doktora
Šlambora, budeme se jím pochopitelně zabývat,“ reagoval
primátor Statutárního města
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BYLI JSME
U TOHO!

„Jsem Prostějovan!“ Uvolněný radní Jaroslav Šlambor se na
zastupitelstvu zpovídal i z toho, zda trvalé bydliště v Prostějově neuvádí jen kvůli volbám...
Foto: Michal Kadlec
Prostějov Miroslav Pišťák
(ČSSD) ještě předtím, než
se slova ujal napadený radní
Šlambor. Ten skutečnost, že
přespává ve Skalce, nikterak
nezakrýval. „Skutečně jsme
se ženou ve Skalce nemovitost
koupili. Není to ale rodinný
dům, ale jen rozestavěná stavba. V tom je velký rozdíl. Budova není ani zkolaudovaná,
takže teoreticky se v ní nedá
stabilně bydlet. Že v ní ale
občas přespávám, je skutečně
pravda. Moje trvalé bydliště
je ovšem v Prostějově! Mám
tady občanský průkaz, můžete
se podívat,“ vyzval zastupitele
Jaroslav Šlambor.

Jak si Večerník záhy sám ověřil, v „občance“ nového uvolněného radního je skutečně
v kolonce trvalého bydliště
uvedena jedna z prostějovských ulic. „Proto jsem i v Prostějově kandidoval. A jenom
pro doplnění, aby měl pan Blumenstein ucelené informace,
občas také přespávám u syna
v Mostkovicích a někdy také
na chatě ve Ptenském Dvorku...,“ dodal už s ironickým
úsměvem Jaroslav Šlambor.
O dalších diskuzích mimořádného zastupitelstva, mnohdy
velmi vášnivých, informuje
Večerník na jiných místech
tohoto vydání.

Anděl a strom. V pátek vpodvečer se na náměstí T. G. Masaryka slavnostně rozsvítil osmnáctimetrový smrk. Advent právě začal.
2x foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Nelze jinak, než pochválit! Organizátorům slavnostního pátečního podvečera spojeného s rozsvícením vánočního stromu v Prostějově se podařilo na náměstí T. G. Masaryka nalákat bezmála dva tisíce zvědavých lidí. A ti zklamaní
rozhodně nebyli. Hlavně děti měly oči navrch hlavy, když z Kravařovy ulice „přiletěl“ na rynk
Čtete na straně 23
patnáctimetrový anděl! A pak to přišlo, blik a letošní smrk se rozsvítil...

ŘIDIČŮM NA PROSTĚJOVSKU STÁLE HROZÍ „ZÁKEŘNÍ“ NEPŘÁTELÉ - ZVĚŘ
„Ve většině počtu těchto nehod jsou řidiči nevinní, nemohou je předvídat,“ míní mluvčí Policie ČR

Prostějov/mik
Je tomu tak a nelze tento
fakt nijak obelhat. Zvláště
v těchto podzimních měsících jsou totiž srážky automobilů se zvířaty takřka
denní záležitostí. Jak ale
Večerníku potvrdil jednatel
Okresního
mysliveckého
spolku v Prostějově Jiří Procházka, celkově těchto nepříjemných karambolů ubývá.
A to hlavně díky tomu, že
myslivci na Prostějovsku
i díky finanční podpoře
Olomouckého kraje už
několik let rozmisťují u silnic pachové ohradníky. Ty
mají zvěř odradit od toho,
aby při své migraci vbíhala na silniční komunikaci.
INZERCE

„U dálnic na Prostějovsku se
nám to díky tyčím s pěnovými koulemi, které jsou napuštěny speciálním repelentem
s lidským pachem, daří
takřka na sto procent. Horší
je to na okresních silnicích
procházejícími obzvláště lesem nebo mezi poli. Tady dochází nejčastěji ke střetům se
zvěří a úspěšnost pachových
ohradníků se zde pohybuje
mezi čtyřiceti až padesáti
procenty,“ prozradil Večerníku Jiří Procházka.
Někteří řidiči, kteří mají
tu smůlu, že srazí srnu, divočáka či další zvěř, vůbec
netuší, jak se v podobných
těžkostech zachovat. „Pokud se vám stane srážka se
zvěří, jedná se o dopravní ne-

hodu, při které došlo ke škodě
na majetku třetí osoby. Řidič
je v tomto případě povinen
neprodleně oznámit dopravní nehodu policii. Musí se
zdržet jednání, které by bylo
na újmu řádného vyšetření
dopravní nehody, zejména
přemístění vozidel. Pokud
musí postavení vozidla měnit z nějakého konkrétního
důvodu, je povinen vyznačit
situaci a stopy. A samozřejmě
setrvat na místě dopravní nehody až do příjezdu policie,“
vysvětluje tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje Irena Urbánková a na otázku
Večerníku, zda se havárie
při střetu se zvěří musí hlásit
i přesto, když sice srna nebo

POČET STŘETŮ VOZIDEL
SE ZVĚŘÍ NA PROSTĚJOVSKU
početƉŽēĞƚŶĞŚŽĚ
nehod
2x zdroj: Policie ČR
80

(k 31. 10. 2014)

divočák zahynul, ale na autě
vznikla jen minimální škoda,
odpověděla jednoznačně.
„Dopravní nehody se zvěří
se musí oznamovat v každém případě! A to i přesto,
že na vozidle může být skutečně jen minimální škoda.
Stále platí, že újma vznikla na
majetku třetí osoby, v tomto
případě danému mysliveckému sdružení,“ upřesnila Irena
Urbánková.
Střety se zvěří jsou pro řidiče nečekané, na což berou
policisté ohled. „Ve většině
případů dopravních nehod,
kdy dojde ke srážce se zvěří,
se jedná o nezaviněnou nehodu řidičem. Zvěř vběhne
do jízdní dráhy neočekávaně
z lesního porostu, z křoví
a podobně. Je jasné, že řidič
nemůže srážce zabránit.
V tomto případě tedy účastníci silničního provozu nejsou
pokutováni a věc se odloží.
Každý případ se ale posuzuje
individuálně. Záleží na okolnostech, zda zvěř do vozovky
vběhla nebo zda tam třeba
již stála a řidič mohl nehodě
zabránit,“ popsala mluvčí
krajské policie, která řidičům
vzkazuje několik rad, jak se
přece jen vyhnout podobnému nebezpečí. „V první řadě
je potřeba respektovat dopravní značky ´Pozor zvěř!´.
Dále snížit rychlost jízdy

70
60
50
40
30
20
10
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ŚŵŽƚŶĄƓŬŽĚĂŶĂǀŽǌŝĚůĞĐŚ;ǀ<ēͿ
hmotná
škoda na vozidlech (v Kč)

Nedá se uhnout. Střety vozidel se zvěří bývají hodně nepříjemné. Srnky, mufloni či divočáci srážku většinou nepřežijí.
2x foto: Policie ČR
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Je to opravdová černá můra pro každého řidiče. Jakýkoli ze zkušených šoférů je sice praxí vycvičen periferně sledovat vše, co se děje
v blízkosti silnice, může a dokonce ze zákona musí předvídat
i unáhlené jednání chodce, jež mu z ničeho nic vstoupí do jízdní
dráhy, stejně tak musí bleskově zareagovat na „vanglování“ cyklisty, který se mu začne z krajnice plést před auto. Ale jak chcete
být připraveni na zajíce, srnku či muflona, kteří vám z lesa či pole
tryskem vběhnou přímo před kapotu? Před tímto rizikem se prostě
a jednoduše stoprocentně ubránit nelze! Tento fakt ostatně uznávají i policisté, kteří při stále početnějších dopravních nehodách se
zvěří řidiče nepokutují, nepovažují je totiž za viníky karambolu. Z výše uvedeného sice vyskočil loňský rok, kdy byly zaevidovány pouze
dvě nehody, letos už se však vše vrátilo do „běžného“ objemu...
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a předvídat, všechna místa,
kde může zvěř do silnice
vběhnout, totiž nejsou označena. Řidiči by měli zvláště
v lesních úsecích, kde se dá
předpokládat výskyt lesní
zvěře, být maximálně pozorní. V případě, že šofér uvidí
zvěř v blízkosti komunikace,
přepne z dálkových světel na
potkávací, aby jej neoslnil,
a nechá případně přejít. Chrání tím jednak samotnou zvěř,
ale také vozidlo a hlavně svoje zdraví. Střety se zvěří totiž
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často končí značným poškozením přední části dopravního prostředku a také možností zranění řidiče,“ podotýká
Irena Urbánková.
Podle statistik mysliveckého spolku, ale i policejních
zdrojů, srážek automobilů
se zvěří na Prostějovsku
skutečně ubývá. Extrémem
byl rok 2013, kdy se staly jen
dvě takové nehody se škodou
o něco málo vyšší jak sto tisíc
korun. V ostatních letech jdou
ale nehody do desítek a újma

vždy přesáhla sedmimístnou
sumu. Z ekonomického
pohledu byl nejhorší rok
2010, vůbec nejvíce srážek
se pak stalo o tři roky dříve.
V regionu je totiž hned několik rizikových lokalit, kde se
řidiči mohou narazit až příliš
často. A právě tady by měli
všichni dávat větší pozor.
„Z tohoto pohledu patří
k těmto nejvíce nebezpeč-

ným místům silnice mezi Bílovicemi a Lutotínem, Ptenským Dvorkem a Suchdolem, Protivanovem a Malým
Hradiskem či komunikace
v okolí Kostelce na Hané,
Čelechovic, Pesan, Vrchoslavic a Určic,“ apeluje tímto
výčtem na pozornost za volantem Jiří Procházka, jednatel Okresního mysliveckého
spolku v Prostějově.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Krasavec užž stojí.
K
jí Po
P určitých
či ý h patáliích,
kdy vedení prostějovského magistráTr a g i tu do posledních chvil nevědělo, kde ho
cká sobota. Ve
vzít, už konečně stojí na náměstí!
večerních hodinách
Osmnáctimetrový vánoční smrk
tohoto víkendového
sice není tak krásný jako jeho
dne došlo na Prostějovsku
loňský stříbrný kolega,
ke dvěma nešťastným událostem.
ale je náš! V úterý jej
V rybníku ve Víceměřicích našel svoji
přivezli, ukotvili
smrt dvaašedesátiletý klient zdejšího soa od pátku
ciálního ústavu. V lese u Horního Štěpáuž svítí.
nova pak našli v autě ohořelou mrtvolu muže
ze Svitavska.

-

40

Minulé pondělí se do stromů
parku na Husově náměstí zakously pily dřevorubců. Padne
jich v tomto prostoru skutečně
čtyřicet, jak bylo městem avizováno. Doslova „vyholený“ park
však nepřijde zkrátka, hned
na jaře zde bude vysazen hned
dvojnásobek nových listnáčů.

Osobnost týdne
DUO JAMAHAA DUO ADAMIS
Podařilo se jim zcela vyprodat sál Společenského domu v Prostějově
a ještě by ho potřebovali
nafouknout. Posluchači
Šlágr TV aplaudovali
v pátek Alfonzi a Mariánovi Kotvanovým, alias Duo Jamaha, kteří
v současnosti patří k nejpopulárnějším
interpretům hudby k tanci.

Výrok týdne

„PAN
KAPOUNEK
ŠEL DO SEBE,
MÁ KOŠILI!“
Jeden z prostějovských
radních při pondělním jednání
komunálních politiků pochválil
nového zastupitele

PROSINCOVÝ POHLED DO KRONIK aneb letos naposled a pak pomalu ke stromečku...
Můžeme s tím nesouhlasit,
můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak jediné, co můžeme dělat proti tomu, že se
nám zase přiblížil konec roku.
A tak se letos naposledy podívejme, co se dělo v dobách
minulých po Prostějově i okolí.
A já dopředu slibuji, že podobné pohledy zpět neboli
„flashbacky“ budeme dělat i v roce následujícím.

Analýza
A
nalýza

Martin Zaoral

Prosinec 1949 se v našem městě
nesl v duchu oslav padesátého
výročí jednoty sokolské a dokonce TJ Sokol II uspořádal k tomuto
jubileu akademii. Veselo nebylo
dvaceti soukromým dopravcům, kteří byli v rámci nových
pořádků „znárodněni“. Celkem
s nostalgií se můžeme v kronikách
dočíst, že Oděvní podnik Prostějov zaměstnával přes jedenáct tisíc
pracovníků, a to i v Olomouci, Konici, Hulíně, Ivanovicích na Hané,
Bílovci a Ostravě, menší výroba

domácí byla také v Drahanech či
Malém Hradisku. Pochopitelně
měl tento podnik i své prodejny
oděvů. Také Agrostroj měl tehdy
filiálky v Děčíně, Pelhřimově,
Poštorné a Rožmitále. Moravské
železárny pak daly práci sedmi
stovkám zaměstnancům. Krizová
situace byla tehdy s byty. Bylo
jich málo a také málo přibývalo,
za celý rok vzniklo jen sto dva
bytových jednotek. Zato jsme se
mohli jít podívat na novou budovu hlavního vlakového nádraží,
kterou projektoval pražský architekt Otruba a jež byla slavnostně

komentář redaktora

Tomáš Kaláb
Jedenáctý měsíc roku, který
právě skončil, byl na místní
události docela bohatý. Je to
možná náhoda, ale málokdy
se vyskytlo naše město tolikrát
v celostátním zpravodajství,
jako právě v listopadu. Zhoršené ovzduší na severní Moravě,
nález letecké pumy z poslední

války ve Vrahovicích spojený
s evakuací obyvatel, podezření
na smrtelnou ebolu ve zdejší
nemocnici, oficiální pietní akt
k výročí 17. listopadu nebo nález stoleté kostry v Čechovicích
zviditelnily, pohříchu nikterak
pozitivně, právě Prostějov...
A do toho všeho ustavující zasedání nového zastupitelstva. Průběh poněkud kostrbatý, výsledek
jasný, pro část veřejnosti ovšem
obtížně akceptovatelný. Přitom
bezprostřední situace po volbách
návratu komunistů do vedení
magistrátu nikterak nenasvědčovala. Sám jsem byl svědkem
opatrného optimismu ve štábu
hnutí ANO 2011, kde zvolení zastupitelé spřádali plány na koalici
s vítěznou ČSSD a PéVéčkem.
O týden později se na místním

dokončena právě v prosinci 1949.
Prosinec 1959 přinesl vánoční dárek milovníkům filmové produkce. Kino OKO bylo po rekonstrukci vybaveno širokoúhlým
plátnem a zahájilo provoz těsně
po Štědrém dnu. Zásadní změnu zažila i likérka Starorežná,
která se přestěhovala z domu
U Zeleného stromu do areálu
bývalé sladovny majitele Binka.
Když jsme u toho pití, tak bylo postaveno nové silo v Moravských
sladovnách pro slad. Ve městě se
také rozšiřoval vozový park, neboť přibylo 225 aut a překvapivě
tehdy měli všichni kde parkovat
a neblokovali si vzájemně domy.
A došlo tehdy i na vyřešení sociálního problému, když poslední
dvě cikánské rodiny opustily maringotky a přestěhovaly se do bytů
v Určické ulici.
Prosinec 1964 přinesl ránu do
prostějovského kulturního života,
když bylo pro neuspokojivý stav
zavřeno kino JAS, ale naštěstí to
nebylo nadobro. A tak i já zde pamatuji jako dítě filmy s rudým bra-

sněmu „babišovců“ všechno
zvrtlo a mám oprávněný dojem,
že šestice sedící v zastupitelských
křeslech tento podivný zvrat
dodnes nerozdýchala. Protřelý
matador Pišťák byl nucen volit
náhradní řešení a nelze mu příliš zazlívat, že vsadil na stabilitu
a předvídatelnost.
To s sebou přineslo „listopadový
paradox“, kdy se nejen v radě
města, ale následně i v delegaci kladoucí věnce k pomníku
T.G.M. objevily předlistopadové tváře vysokých funkcionářů
tehdejšího Městského národního
výboru. Nejen pro celoživotní
programové odpůrce komunistické ideologie, ale i pro mnoho obyčejných pamětníků to znamenalo
cosi jako pověstný červený hadr...
Symbolické kartičky téže barvy

Pořád si ještě myslíte, že do konce roku zbývá dost času? Tak
to se milí Prostějované hodně rychle probuďte a začněte co
nejrychleji plnit sliby, kterými jste se zavázali mnohým lidem. Právě teď je k tomu ta nejvhodnější doba!

...ještě
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covou statistiku sňatků a rozvodů,
která konstatovala v tomto roce
576 svateb a 126 rozvodů. Oproti
dnešku vzácná čísla...
Rok 1979 mne zase zaujal čísly
o ubytovacích kapacitách ve městě, kde se tehdy nacházelo celkem
šest hotelů kategorie B a C, ve
kterých se vyspalo v roce 1979
celkem 384 návštěvníků z kapitalistické ciziny. No v tomto ohledu
zde naštěstí posun vpřed dnes
máme, i když se domnívám, že
pro turistický ruch toho lze ještě
udělat spoustu a spoustu.
Prosinec 1984 zaznamenal otevření Domu služeb na sídlišti Z.
Nejedlého, vybudovaný jako již
mnoho staveb v akci „Z“ a fungující dodnes i jako útočiště jisté
taneční školy.
Prosinec 1989 v Prostějově? Tak
to bylo plno revoluční euforie.
Občanské fórum se stalo rozhodující politickou silou a komunisté jen s vypětím sil bránili své
pozice. Populární postavou byl
i v Prostějově Václav Havel, a tak
10. prosince se na manifestaci ke

Dni lidských práv objevil poprvé
požadavek pojmenovat po něm
nějakou tu ulici či náměstí a pochopitelně byla podpořena jeho
kandidatura na prezidenta republiky. Ve městě se do dění zapojili
i středoškoláci, kteří vytvořili dva
živé řetězy a to okolo budov OV
KSČ i OV SSM. Tlak na komunisty sílil a 18. prosince jich
konečně pár odstoupilo ze svých
funkcí. Aktivizovaly se i obě tehdy
existující režimem povolené strany a to strana lidová a socialistická, vydaly prohlášení k občanům,
obě pak následně musely projít
nutnou reformou, neboť byly plné
agentů STB (viz kauza předsedy
lidovců Bartončíka). Událostí
bylo plno, a tak zakončeme tím, že
i Prostějované se slzou v oku oslavili 29. prosince volbu Václava
Havla prezidentem. Mnoho toho
ovšem bylo ještě třeba udělat a je
překvapivě i dnes. Kdo čekal pečené holuby létající do huby, tak
měl prostě smůlu a má ji i dnes.
Super blaho nepřinese ani ten
blížící se Ježíšek, fakt věřte tomu...

Čtvrtstoletí pokroku?

Konstelace hvězd Prostějovaa

Berani - 20.3. až 18.4. Rozhodně nebude na škodu,
když použijete fantazii a ve své práci začnete více
improvizovat. Překvapí vás, jak lehce se na vás nalepí úspěchy. Nepřeceňujte se ale, risk vám může
vyjít maximálně dvakrát z deseti pokusů.
Býci - 19.4.až 19.5. Mnozí se vás budou snažit
uchlácholit a utišit vaše bolístky. Nesmíte ale podlehnout klamu, že to s vámi každý myslí dobře.
Z vašeho bezprostředního okolí totiž může lehce přijít rána do vazu, ze které se jen tak nevzpamatujete...
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nenechte proniknout do
svého soukromí lidi, které vůbec neznáte nebo jste
s nimi přišli do styku jen párkrát. Máte v těchto
dnech hodně problémů, ale svěřte se s nimi výhradně svým nejbližším. Ti vám pomohou.
Raci - 20.6. až 21.7. Budete se cítit ve stoprocentní
fyzické kondici, přesto byste neměli přeceňovat síly.
Na všechno rozhodně nestačíte, zvláště v domácím
prostředí bude vaše fantazie i síla zaostávat. Tolik
očekávaný dopis obdržíte ve čtvrtek.
Lvi - 22.7. až 21.8. Nebuďte finančně závislí na
partnerovi ani na nikom v rodině. Co kdybyste si
tak našli nějakou brigádu nebo prostě vyměnili svoji práci za mnohem lukrativnější zaměstnání? Přemýšlejte a nežebrejte o každou korunu.
Panny - 22.8. až 21.9. Zřejmě nad vámi někdo drží
ochrannou ruku, protože poslední dobou se vám
hodně věcí daří. Nejinak tomu bude i tento týden.
Ale pozor, jestliže se na vašem úspěchu bude podílet někdo druhý, aspoň ho pochvalte.

trem Vinnetouem a bílým bratrem
Old Shatterhandem v letech sedmdesátých. Vznikla také Okresní
pedagogicko-psychologická poradna. Tehdy v ní pracovat byla
zřejmě idylka oproti dnešnímu
náporu klientů a případů.
Rok 1969 a jeho konec lze hodnotit i jako konec jakýchkoliv
demokratických tendencí ve
společnosti, což se projevilo
i v našem městě na kulturní
frontě, když byl založen Klub
dopisovatelů a čtenářů časopisu Tribuna. Tento normalizační
škvár oficiálně nazývaný jako časopis pro ideologii a politiku byl
v letech 1969 až 1989 vydávaný
ÚV KSČ a nesl s sebou snůšku
toho nejhoršího novinářského
humus, které se ve státě našlo. Já
sám pamatuji, že nám byl povinně
přinášen na gymnáziu do tříd dle
počtu studentů, a tak jak byl donesen na učitelský stůl, tak tam zůstal
ležet a pak byl tajně odnášen ke
spálení či do sběru. Ovšem odběr
na škole byl splněn na sto procent...
Z roku 1974 vybírám jen prosin-

Váhy - 22.9. až 21.10. Vaší velkou nevýhodou je,
že se v těchto dnech budete strašně nudit. Ne a ne
prostě najít přijatelnou zábavu, natož abyste prožili
nějaké krásné chvíle s někým, koho máte rádi. Buďte proto raději sami a neotravujte druhé!
Štíři - 22.10. až 20.11. Vás by měli vystavovat jako
vrchol veškeré lakoty! V poslední době jste odmítli několik žádostí o finanční výpomoc, což se vám
právě v tomto týdnu nevyplatí. Sice nepůjde o peníze, ale pomoc nutně budete potřebovat i vy.
Střelci - 21.11. až 20.12. Je úplně jedno kolik je
vám let, ale přestaňte s těmi pesimistickými řečmi,
které už všechny okolo vás nudí. Chce to trošku
naladit úsměv a vyjít si třeba o víkendu někam do
společnosti. Třeba na film do kina.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. V zaměstnání si moc
srandy neužijete, tudíž jakoukoliv zábavnou činnost
provozujete až po pracovní době. Nadřízení by vám
určitě podobné aktivity netrpěli, obzvláště když
máte u nich pořádně velký vroubek.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Nemusíte škrtit peněženku,
klidně utraťte větší množství peněz nebo se vrhněte
do nějaké významnější obchodní investice. Peníze
totiž v těchto dnech nebudou pro vás znamenat absolutně žádný problém. Buďte tomu rádi!
Ryby - 19.2. až 19.3. Nezapomeňte proboha na narozeniny či svátek svého blízkého! Jestli nechcete
prožít trapné okamžiky plné výčitek, mazejte do
obchodu pro kytici nebo flašku koňaku a tomu dotyčnému běžte popřát. A užijte si pohoštění.

třímali nad hlavami účastníci trochu větší sešlosti v naší matičce
stověžaté. Snaha oživit duch památné „Sametové revoluce“ se
tam zhmotnila do protestu proti
prvnímu českému prezidentovi
zvolenému přímo samotnými
občany. Snad právě tento způsob
volby a poměrně přesvědčivé
vítězství nad knížecím konkurentem je jistým společenským vrstvám u nás, ale i jejich zahraničním
spojencům neustále trnem v oku.
Mediálně hlasitě propírané argumenty jsou ale jiné - vulgarity pronášené v médiích, údajný nesoulad
s vládní zahraniční politikou a hlavně - vlastní názor. Můžeme diskutovat o vhodnosti formy prezentace
jeho myšlenek, principiálně bychom ovšem měli na jakkoliv kontroverzní osobě českého prezidenta

ocenit právě onen vlastní názor,
a to právě v kontextu vzpomínky
na pětadvacet let staré události.
Nebyly náhodou právo na vlastní
názor a svobodné pojmenování
objektivní skutečnosti právě ty
hodnoty, které jsme tehdy skandovali na náměstích?
Označit pochybné umělkyně, za
jejichž podobnou produkci v kterékoli mešitě v západní Evropě (v
arabském světě ani nemluvě) by je
média rozcupovala na mikročástice, jejich vlastním přeloženým
názvem, zpochybnit účelnost
ekonomických sankcí, poškozujících v obecnější rovině více
jejich původce než cílovou zemi,
a pragmatický přístup ke spolupráci s rozhodujícími světovými
ekonomikami je přesně to, co se
sice tak zvaně „nenosí“, ale je po-

třeba, aby hlasitě zaznělo. Česká
republika má v posledních funkčních obdobích hlavy státu, které
toho jsou, pro někoho naštěstí, pro
někoho ne, schopny.
Ocitujme závěrem zdánlivě s Prostějovem nesouvisející slova předsedy maďarského parlamentu
Laszló Kövéra na adresu opozičních poslanců z tamní socialistické strany: „Chápu, že socialističtí
poslanci si dovedou představit
maďarskou národní vlajku pouze společně s jinou vlajkou, buď
s rudou, nebo s modrou.“
V souvislosti s nově vzniklou koalicí na naší radnici a při vědomí všech demokratických výdobytků si pak ale do jisté míry
oprávněně pokládám otázku:
Nakolik jsme opravdu za to
uplynulé čtvrtstoletí pokročili?

Agentura

Chtěli odstřelit sochu Masaryka!

Nejen celý Prostějov se baví tím,
jak kalfoši z renomované stavební firmy doslova zkonili dlažbu
před stoletou radnicí. Jednou se
netrefili do rozměrů parkovacích
boxů, podruhé přivezli dlaždice,
které si páni konšelé vůbec neobjednali. To ale vůbec není všechno. Jak totiž Agentura Hóser zjistila, společnost SKAČKA chtěla
při rekonstrukce náměstí T. G.
Masaryka i nadále pokračovat
podle svých vlastních představ!
„Ještěže jsem je zavčas zastavil,
vždyť oni chtěli naše náměstí
úplně zdevastovat! Nechápu,
podle jakých plánů postupovali,“ nechal se před redaktory
Hósera slyšet Zdenál Fišerák,
náměstek primátora pro veškerou mnohostavbu v Prostějově.
A opravdu, stavební firma se
chtěla do obnovy prostějovského
rynku pustit skutečně od podlahy! „Zřejmě došlo k omylu,
postupovali jsme podle plánů,
které nám předal jakýsi člověk
z radnice. Podle nich měla být
odstraněna socha T. G. Masaryka, pokáceny všechny stromy, vybagrována celá středová kuželna

a zbourána Zlatá brána. Máme
to tady černé na bílém, podívejte
se,“ vyzval Agenturu Hóser stavbyvedoucí Přemysl Rambo.
A skutečně, všechny tyto demoliční úmysly byly zakotveny
v plánech, které ale podepsal
jakýsi Antonín Zápotocký!
Jestli to byl ten, kterého všichni myslíme, pak není divu, že
v jeho plánech bylo i odstranění Masaryka a po dokončení
výstavby nové kuželny i návrat
sochy Vladimíra Iljiče Lenina!
„Někdo si ze stavbařů pořádně
vystřelil, ale z radnice to rozhodně nikdo nebyl! Na skutečnost, že se děje něco nekalého
jsem přišel až ve chvíli, kdy dělníci navrtávali sochu Masaryka
a do otvorů cpali dynamit.
Chtěli ji prostě odstřelit, jediné
štěstí že kolegyně Hemeráková
vše viděla z okna a křičela na
všechny strany,“ konstatoval
stále ještě vyděšený náměstek
Fišerák.
Okamžitě sestavená radniční
vyšetřovací komise zjistila, že
šlo skutečně o nejapný fór, když
jistý Tonda Zápotocký pode-

psaný pod falešným projektem
vůbec není spjatý s prostějovským magistrátem. „Necháme
to přísně vyšetřit, vždyť jsme se
mohli ráno probudit a z náměstí mohla být jedna velká díra,“
lamentoval šokovaný primátor
Miroslav Nakaseseděl.
Agenturu Hóser samozřejmě
také napadlo, že by za vším mohli stát členové nové rady města
z KSČM. „To zásadně odmítám!
Nepopírám, že už delší čas bojuji
za návrat sochy V. I. Lenina na
prostějovské náměstí, ale rozhodně ne za pomoci dynamitu,
kterým bych nechal vyhodit do
luftu Masaryka,“ láteřil nad
obviněním Josef Augustus, staronový radní města Prostějova.
O výsledku šetření celého případu bude Agentura Hóser
informovat své čtenáře. Asi tak
někdy za dvacet let...
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Kritizují jen pamětníci?

Někdy je tato rubrika opravdu
vtipným čtením, například když
kritiku na soudruha Šlambora
z úst Tomáše Blumensteina
ohodnotí čtenářka Danuše Krišková slovy, že zmíněný si kritiku
na situaci před rokem 1989 nemůže dovolit, neboť v devětaosmdesátém tahal za sebou „jen
kačera“. Vtipné, pokud stejná
čtenářka hodnotí srovnáním
s NSDAP. Mohou tedy z logiky
její věci kritizovat dobu, ve které
v Německu vládla právě uvedená strana, jen její pamětníci?
Z pseudologiky její věci to vyplývá, a proto opovažte se kritizovat vy, nepamětníci třetí říše!
Karel P., Prostějov

Kamery to určitě vidí

Vůbec se nedivím, že oprava
dlažby před radnicí se tak protahuje a navíc ji dělníci už třikrát zpackali. Stačí se totiž podívat, jakým
způsobem tady pracují! Vždyť ti
chlapi půlku pracovní doby prosedí, prodebatují u cigárka nebo
jsou nejčastěji vidět v blízkém
občerstvení. Jestli tímto způsobem bude probíhat rekonstrukce
náměstí, tak se konce dočkáme
asi zas až po sto letech. Myslím si,
že úředníci tyto rádoby stavbaře
nemusí chodit pozorovat, vždyť
celé místo je snímáno kamerami.
Stačí si sednout do křesla k nějaké
televizi a budou mít jasno. Určitě
by se z toho pak dala natočit hodně hořká komedie...
Ivana Svobodová, Prostějov

Vezmou si z toho něco?

Jsem rád, že spravedlnosti bylo
učiněno zadost a že vina na dopravní nehodě ve Vrahovicích
byla přiřknuta policistům. Ti se
honili za motorkářem v naprosto nevyhovujícím služebním
vozidle. Jednoduše řečeno, sami
policisté tak nedodržují zákon
a měří rychlost nezákonným
způsobem. Ale nejde jen o modrou Oktávii, se kterou havarovali
před dvěma lety ve Vrahovicích.
Jejich současná bílá Octavia má
úplně ty samé nevyhovující parametry, navíc černá kouřová skla,
které zákon nedovoluje. Vezmou
si tedy prostějovští dopravní policisté z rozsudku ponaučení?
J. S., Prostějov

REAKCE

Ad.: Nemoderní sociálka
Kapacitně i provozně nevyhovující prostory v budově na ulici
Lutinovova 1 v Prostějově Úřad
práce ČR již řeší. Právě z důvodu
lepšího přístupu ke klientům
a významné úspoře finančních
prostředků se Úřad práce ČR
rozhodl, že všechny agendy jak
z budovy na ulici Lutinovova 1,
kde je Úřad práce ČR v nájmu,
tak také z budovy na ulici Plumlovská 36, se přestěhují na jedno
místo. Byla vybrána budova na
náměstí Spojenců 13, jelikož
patřila státu a nebylo potřeba investovat finanční prostředky do
nákupu jiné budovy. V současné
době již probíhá celková rekonstrukce této budovy, která by
měla být dokončena v polovině
příštího roku. Budova na náměstí
Spojenců 13 bude mít například
bezbariérový přístup, větší čekárny pro klienty, dva výtahy a podobně. Celkově by vyřizování
záležitostí pro naše klienty mělo
být příjemnější a komfortnější.
Navíc v blízkosti autobusového
i vlakového nádraží.
Ing. Věra Crhanová
ředitelka Úřadu práce

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Právě jsme vstoupili do období rozjímání, zvyků, ale také vánočního shonu. Řeč je o Adventu. Na železnou neděli jsme zapálili první svíčku na adventním věnci a nyní již očekáváme vánoční svátky. Kromě onoho věnce
jsou však další zvyky, které mnozí z nás dodržují. Někteří však následující
svátky až tak neprožívají a jsou i tací, kteří je zcela ignorují. A jak jste na tom
vy? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu...

DODRŽUJETE ADVENTNÍ ZVYKY?
Kateřina POŘÍZKOVÁ
Prostějov

Vendula NEČASOVÁ
Prostějov

ANO

NE

„Adventní zvyky určitě dodržujeme. Můžu zmínit například
zapálení svíček na věnci, který
máme každoročně perníčkový.
Když peču perníčky, tak vždy
totiž zároveň upeču i adventní věnec. K dalším zvykům,
které dodržujeme, patří barborky, těším se také na Mikuláše.
A vůbec toto období vnímám
jako čas klidu a pohody. S rodinou si užíváme vánoční atmosféry, chodíme na vánoční koncerty a podobně.“

„Advent jako takový vnímám,
ale jeho zvyky nijak zvlášť nedodržuji. Adventní věnec nemám, barborky nelámu. Spíše
tento čas vnímám jako období,
kdy se Vánoce čím dál více
blíží, a já nemám jako každoročně ještě nakoupeny žádné
dárky. (úsměv) Jinak si užívám
vánoční atmosféry, chodím
na punč a vánoční trhy. Raději však jezdím do Olomouce,
kde je to vždy daleko lepší než
v Prostějově.“

NATÁČÍ SE U NÁS

MEGA KRTEČEK?

Proč vůbec stojíme o sex? A co je to vlastně láska,
a potřebujeme ji k sexu? Tyto otázky si lidé kladou už tisíce let, přesto uspokojivá odpověď stále neexistuje. Autoři
převádí řeč vědy i špičkového výzkumu do zábavného
čtení a vysvětlují čtenářům, jak s vědeckými poznatky
naložit. Probírají vztahy mezi partnery opravdu důkladně
- od základní otázky, jak najít toho pravého, až po krátkodobé milostné aférky. Vysvětlují, proč vznikl sex, láska
i zamilovanost, v které části mozku láska sídlí, jak je to
s mimomanželským sexem nebo proč si muži a ženy
s láskou a sexem spojují odlišná očekávání. Nabízejí
rovněž strategie, jimiž lze svou tržní hodnotu v očích potenciálních partnerů zvýšit.
To vše dělají se svým typickým humorem a štiplavou
nadsázkou, protože dobře vědí, že pár výstižných slov
často znamená více než dlouhá řada čísel. A jak zní jejich recept na spokojené partnerství? Chcete-li být šťastná s mužem, musíte ho hodně chápat a málo milovat.
Chcete-li být šťastný s ženou, musíte ji hodně milovat
a vůbec se nesnažit ji pochopit. A nezapomeňte: existují
dvě teorie, jak se hádat se ženami. Ani jedna nefunguje!

Krtečkov. Rekonstrukce Spitznerových sadů v Prostějově přinesla i tento kuriózní obrázek...
Foto: Monika Nováková

Prostějov/mls - Číňané Krtečka milují! Tamní televize za těžké peníze koupila práva na animovaný seriál výtvarníka Zdeňka Milera a už nyní pracuje na
jeho nových epizodách. Populární animovaný seriál chtějí převést i do formátu 3D. Při pohledu na Spitznerovy sady to pak
nedávno vypadalo, že Číňané začali natáčet snad
přímo v Prostějově!

jak šel čas Prostějovem ...

Foto: Internet
INZERCE

Školní ulice

Bydleli tu hlavně Židé. Pojmenování vzniklo podle školní budovy, která zde stála. V průběhu šestnáctého století se začali při hradbách usazovat Židé, až zde postupně vznikla druhá část prostějovské židovské čtvrti. Blok domů v pravé části byl v sedmdesátých letech minulého století
celý důsledně asanován a odkryt tak dodnes zachovaný úsek městských
hradeb. Název Školní ulice se poprvé objevil v roce 1833 a vydržel až
dodnes. Do roku 1892 a v letech 1940 až 1945 byla ulice zvána německy
Schul-Gasse. Dnes se v přízemí domků na jižní straně ulice nachází řada
živností a obchůdků od restauračních zařízení až po Kulturní klub DUHA.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Tovární ulice
INZERCE

Návrat ke

„starým” případům

Honička s drogovým bossem. Naboural tři policejní auta! PŮJDE GALA K ZEMI?
Už tři roky měl sedět
v kriminále. Zásluhou
liknavosti soudu však
nebezpečný pacha10
tel rozsáhlé trestné
lety činnosti zůstával na
svobodě. Právě před
třemi lety byl policisty ze zásahové jednotky z Brna zatčen v lese u Domamyslic. Soud ho propustil na svobodu, teď
už ale zřejmě spravedlnosti neunikne!
napsáno
před

Stejný pachatel byl totiž znovu zatčen.
Při divoké pondělní honičce nedaleko
Určic však stačil svým vozidlem nabourat hned tři policejní auta. Poté ho ale
členové zásahové jednotky zablokovali
a společně se spolujezdcem zatkli.
V jeho vozidle strážci zákona navíc
našli zbraň, kterou už naštěstí nestačil
použít. „Policisté Služby kriminální
policie a vyšetřování zahájili trestní
stíhání proti dvěma mužům ve věku

29 a 30 let z Prostějova pro několik
trestných činů. Oba muži byli zadrženi v pondělí 22. listopadu 2004, když
ujížděli policejním hlídkám směrem
na Určice ve vozidle Volkswagen,
a následně umístěni do policejních cel.
Policie ČR podala státnímu zástupci
podnět na vzetí obviněných osob do
vazby,“ uvedla Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodala, důvodem razantního

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

PRO MIKULÁŠE...

Orion JOJO
želé
170g

Perníčky
s polevou
200g

Tatranky
Opavia
47g

Brumík
30g

25,90

14,90

8,90

8,90

32,90

6,90

24,90

12,90

8,90

8,90

23,90

6,90

27,90

-

8,90

6,90

25,90

7,10

15,90

-

8,90

8,90

18,90 (165g)

3,90

11,90 (80g)

14,90

7,50

5,90

-

6,90

28,90

16,90

8,90

8,90

29,90

6,90

Cookies
150g

postupu policie byl fakt, že při domovní prohlídce byly zajištěny věci
pocházející z trestné činnosti a sloužící
k výrobě omamných a psychotropních
látek. „Oběma uvedeným mužům hrozí za výrobu a šíření drog několikaleté
vězení. Jednomu z nich pak bylo obvinění ještě rozšířeno o trestné činy poškozování cizí věci, útoku na veřejného
činitele a nedovoleného ozbrojování,“
uvedla Slavotínková.

Horalky
35g

Naše RESUMÉ
Už o tomto víkendu bude
i celý Prostějov plný andílků,
čertů, ale zejména samotných
Mikulášů. Právě jeho svátek
nás totiž čeká a to je každoročně
příležitost, dát si něco sladkého
na zub. Nebo také připravit
svým ratolestem pořádný
balíček. Nejlevnější JOJO želé
od Orionu, klasické horalky
a také Cookies nabízí Kaufland,
pro perníčky s polevou zajeďte
do Lidlu, tatranky Opavia či
Brumíka je nejlepší koupit
v Tesku.
Přejeme krásného Mikuláše!
Průzkum proveden
ve středu 26. listopadu 2014

Nepůjde, plán byl opět změněn
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2013

Nový územní plán ovlivní tvář Prostějova na několik desítek let
dopředu. A týká se prakticky každého, kdo ve městě vlastní nějaký
pozemek! Přestože se připravuje minimálně tři roky, stále v něm
zůstávají zásadní přehmaty. Velice absurdním způsobem se podoba dotýká společnosti Gala. Úspěšná firma ve svém výrobním
závodě v Krasicích zaměstnává stovky lidí. Pro tvůrce územního
plánu však jakoby neexistovala. Na pozemcích, kde stojí, totiž namalovali nové veřejné centrum Krasic! V budoucnosti by tu tak
měl být park, případně náměstí s lavičkami a pískovišti. Namísto
pozemků určených pro průmysl se totiž Gala ocitla na ploše označené jako veřejné prostranství a veřejná infrastruktura...

PROSINEC 2014
Poté, co Večerník na případ ohledně Galy upozornil, daly se věci do
pohybu. Během uplynulého roku se pak vše vysvětlilo. „V roce 2009
vypadala Gala na krach a město začalo uvažovat o dalším možném
využití krasického areálu v případě ukončení činnosti této firmy.
O rok později se ale neprosperující společnosti ujalo nové vedení, které ji pozvedlo na současnou úroveň. A to se oprávněně ozvalo proti
návrhu nového územního plánu. S generálním ředitelem Galy jsme
se sešli a dohodli se na návrhu pořízení první změny územního plánu.
Z uvažovaného veřejného prostranství se tak stane opět průmyslová
zóna,“ vysvětlil náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer.
Gala tak může fungovat dál, neboť z uvažovaného veřejného prostranství se opět stala průmyslová zóna. Dalšími podniky, kterých se
změna územního plánu dotkla, jsou i prostějovská Starorežná a firma
Bratři Wilhelmové-TOPAS. „Důsledky změny nebudou v těchto případech nijak dramatické, natož aby omezovaly výrobu těchto podniků,“ ubezpečil Fišer. I přes řadu dílčích připomínek byl nový Územní
plán Prostějova letos v červnu zastupitelstvem schválen.

Zpravodajství

Nejprve jako trhan, teď rudá košile!
Prostějov/mik - Na ustavující jednání zastupitelstva přišel
v mastných riflích a nečisté mikině. Okamžitě se Petr Kapounek,
nový zastupitel za Změnu pro
Prostějov, stal terčem kritiky. Na
mimořádné jednání zastupitelstva ale minulé pondělí přišel už
v nažehlené košili. Rudé...
„Myslím, že kolega Kapounek
šel po kritice ve Večerníku do
sebe a už se nechtěl zostudit.
V té košili mu to slušelo,“ nechala se slyšet zastupitelka, která si
nepřála zveřejnit své jméno.
Kdo ale předpokládá, že Petr
Kapounek se skutečně polepšil a na jednání zastupitelstva už bude chodit slušně
oblečen, ten se patrně plete!
„Ano, v pondělí jsem si na
jednání do obřadní síně
radnice oblékl rudou košili. Ale bral jsem to jako
provokaci proti komunistům
v radě města. Je mi líto, že jste
tento projev vůbec nepochopili,“ odvětil na dotaz Večerníku
Kapounek a na další otázku,
jaké oblečení zvolí na další jed-
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Dohoda s opozicí: zbourají se jen přilehlé budovy, hlavní zůstane

DEMOLICE Jezdeckých kasáren v ÚNORU 2015!

Jak Večerník zjistil, právě v těchto dnech je naprosto
ideální doba k tomu, aby odpuzující komplex starých
Jezdeckých kasáren, který drží pohromadě už jenom
silou vůle, padl definitivně k zemi. Ve výběrovém řízení
na demolici tohoto objektu totiž firma nabízí rekordně
nízkou sumu za zbourání i odvoz veškeré suti. Vše by
stálo „jen“ něco přes čtyři miliony korun. Přitom ještě
před rokem zněl odhad na milionů DVACET!
Prostějov/mik

„Byla to provokace,
a vy jste to nepochopili,“
reagoval Petr Kapounek
nání zastupitelstva, které bude
schvalovat rozpočet města, nás
už jenom odbyl. „Zabýváte se

Zastupitel-rebel. Rudou košili bral
Petr Kapounek jako výraz protestu
proti komunistům. V čem přijde oblečen příště? Foto: Michal Kadlec
naprosto směšnými věcmi...,“
uzavřel telefonický hovor Petr
Kapounek.

„Vaše informace mohu potvrdit,
ale výběrové řízení ještě není
ukončeno. Zatím v komisi proběhlo otevírání obálek za přítomnosti celkem třinácti účastníků
soutěže. Je pravda, že jedna z nabízených cen zní na částku něco
málo převyšující čtyři miliony
korun. Jde totiž o lidově řečeno
zimní zakázku a tak firmy co nejvíce stlačují ceny, aby měly vůbec nějakou práci pro své dělníky. Ale jak říkám, výběrové řízení
není ukončeno, protože některé
firmy nedodaly potřebné doku-

menty a byly vyzvány, aby tak
neprodleně učinily. Vyhodnocení
soutěže proběhne v úterý druhého prosince,“ uvedl pro Večerník
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Připomeňme ještě jednou, že dřívější odhad na finanční náklady
při kompletní demolici Jezdeckých kasáren zněl na zhruba dvě
desítky milionů korun.
Na místě stávající ruiny má město v plánu postavit nové společensko-sportovní centrum. To se
ale stalo terčem obrovské kritiky
ze strany současných opozičních
zastupitelů, kteří by rádi Jezdec-

Pouze část. Nakonec přece jen dojde ke zbourání Jezdeckých
kasáren, ovšem hlavní budova v dezolátním stavu má zůstat!
Foto: archiv Večerníku
ká kasárna zachovali, opravili
a nechali v nich zřídit například
depozitář muzea. „Při semináři
k rozpočtu města konaném
v pondělí čtyřiadvacátého listopadu jsme se napříč politickým
spektrem dohodli, že do demolice kasáren investujeme zhruba
tři miliony korun, ale zbourány
budou pouze dvě přilehlé budovy. Ta hlavní zůstane a bude se

dál jednat o jejím využití. Demolice zmíněných dvou nemovitostí je v plánu v únoru příštího
roku,“ prozradil nám žhavou
novinku náměstek pro stavební
investice Zdeněk Fišer.
Večerník se tímto tématem bude
zabývat i v příštím vydání, neboť už teď se množí hlasy požadující zbourání celého komplexu Jezdeckých kasáren!

ZÁVORY VE ŠKOLNÍ mají odradit neplatiče parkovného. UŽ DNES! Manthellan se zřekl
„Chtěli jsme je i v Mlýnské, ale neprošlo to,“ říká šéf technických služeb

A mají po ptákách! Řidiči, kteří si nelámali hlavu s placením parkovného na parkovišti ve Školní ulici, budou
mít již co nevidět utrum. Již předminulý pátek se totiž
v tomto prostoru začal montovat speciální závorový
systém, který každého motoristu donutí povinný poplatek hodit do automatu. Jinak se z parkoviště nedostane! Vše přitom začne platit už od dnešního dne,
tj. pondělí 1. prosince.
Prostějov/mik
Společnost .A.S.A. Technické
služby v Prostějově, která ve
městě zajišťuje parkovací systém,
provedla změnu systému pro výběr parkovacích poplatků na parkovišti ve Školní ulici. „Od prvního prosince tohoto roku bude
fungovat nový způsob výběru
parkovného, jehož hlavním cílem
je zajistit efektivnější využívání
parkoviště nejblíže centru města. Změna parkovacího systému
zahrnuje jeho modernizaci a celý
proces jde ruku v ruce s celkovým
zlepšením parkovacích služeb pro
občany. Současné dva parkovací
automaty budou demontovány
a nahrazeny závorovým systémem
s pokladnou umístěnou v centrální
části parkoviště,“ informoval Ve-

černík Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby
v Prostějově, který vzápětí čtenářům Večerníku popsal, jak přesně
bude parkovací systém fungovat.
„Po příjezdu k parkovacímu terminálu si zákazník vytiskne lístek,
po jehož odebrání se mu otevře
závora. Ta se po průjezdu automaticky zavře. Platba za parkovné se pak provádí vždy před odjezdem v pokladně, kde se po vložení
lístku zobrazí částka k úhradě. Po
zaplacení uvedené částky pokladna lístek vrátí společně s případným přeplatkem. Na vyžádání je
možné získat i daňový doklad.
Zákazník má poté deset minut na
opuštění parkoviště. Po příjezdu
k výjezdovému terminálu zákazník vsune zaplacený parkovací
lístek do terminálu a následně

se mu otevře závora. V případě
obsazeného parkoviště systém
zákazníkovi umožní bezplatné
opuštění parkoviště do pěti minut
od vjezdu,“ vylíčil přesný postup
parkování ve Školní ulici platný
od pondělí 1. prosince, tj. dnes,
Martin Grepl.
Na dotaz, zda se ještě někde v Prostějově počítá s dalším závorovým
systémem na placených parkovištích, zprvu přikývl. „Původně bylo
v plánu vybavit závorami ještě parkoviště v Mlýnské ulici. Stavební
úpravy by tady ovšem byly hodně
náročné, proto jsme zatím od tohoto úmyslu upustili,“ vysvětlil Grepl.
Někteří řidiči se však obávají, že
se kvůli novému systému parkování budou na Školní ulici tvořit
kolony. „Při správném postupu
řidičů je předpoklad plynulého
provozu,“ reaguje ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby
v Prostějově.
Tarify parkovného na parkovišti ve Školní ulici se instalací
závorového systému nemění,
poplatek je stanoven na deset
korun na hodinu, hradí se vždy
první celá hodina a po jejím
uplynutí pak skutečný čas par-

požadavků na změny

v regulačním plánu. Zatím…
Prostějov/mik - Na pondělním
jednání prostějovského zastupitelstva zazněla informace,
že společnost Manthellan se
zřekla požadavků na změnu
regulačního plánu. Tento fakt
by ale neměl ovlivnit vývoj při
plánovaném projektu výstavby obchodního centra a zbourání Společenského domu.
„Společnost Manthellan vznesla
požadavek na přerušení pořizování regulačního plánu. Ale jen
do doby, než bude projednána
změna územního plánu na základě jejich požadavků a připomínek. Projednávání této změny
ovšem může trvat několik měsí-

Už ho montují. Pracovníci specializované firmy už v pátek instalovali
na parkovišti ve Školní ulici závorový systém. Foto: Michal Kadlec
kování. V praxi to znamená, že
pokud využijete parkoviště na půl
hodiny, zaplatí zákazník deset korun, v případě zaparkování na hodinu a půl pak zaplatí patnáct korun. V době parkování zdarma se
poplatek neúčtuje. Parkoviště bude

vybaveno vzdáleným dohledovým systémem. Nastanou-li vám
jakékoli potíže s výjezdem, může
kontaktovat non-stop službu na
telefonním čísle 737 242 166, kde
odpovědný pracovník operativně
zajistí vyřešení vzniklých potíží.

ců až rok, a výsledek závisí na
stanoviscích dotčených orgánů
státní správy. Proto ho nemohu
předjímat,“ řekl Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
Magistrát je při svém rozhodování o vydání změny územního
plánu vázán těmito stanovisky.
„Po vydání této změny může
investor pokračovat v pořizování regulačního plánu, nebo
může přímo požádat o územní
řízení, pokud již v té době bude
zrušen stávající regulační plán
architekta Zajíce,“ vysvětlil ještě
náměstek primátora pro stavební
investice města.

V čase předvánočním i vánočním

VŽDY JE DOBRÉ VĚDĚT...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

RADARY na měření rychlostí mají ZMIZET!
Proč to ve Šternberku jde a v Prostějově NE...?

„ROZBÍJEJÍ nový rondel,“ panikařili lidé z Dolní ulice
Nová cyklostezka se staví, ale mimo křižovatku

Prostějov/mik – Několik zmatených a rozhořčených telefonátů zaznamenala redakce
Večerníku během uplynulého
týdne ohledně stavebních prací v místech, kde před pár
měsíci byla slavnostně otevřena nová kruhová křižovatka
poblíž motorestu U Rodenů.
Záhy jsme však zjistili, že jde
o planý poplach! Výkopové
práce kvůli nové cyklostezce se
absolutně nedotýkají nedávno
položeného nového asfaltového koberce...
„Zase se projevuje plánování
jako v Kocourkově. Nedávno postavili nový rondel a teď
ho vodaři zase rozbíjejí nebo
co,“ zněly nejčastější stížnosti.
Všechno je ale vskutku jinak,
občané mohou zůstat klidní.
„V žádném případě neprovádíme výkopové práce na novém
rondelu. Podívejte, tady je hranice nového asfaltu a my jsme přes
deset metrů od ní,“ ukázal Večerníku přímo na místě rozsah stavebních prací Petr Krejčí, majitel
stavební firmy, která zvítězila ve
výběrovém řízení na zhotovení
cyklostezky mezi Dolní ulicí
a průmyslovou zónou.

Omyl lidí. Stavební práce na nové cyklostezce nezasahují do nedávno vybudovaného rondelu v Dolní ulici.
Foto: Michal Kadlec
O tom, že se na konci Dolní ulice neděje nic, co by mělo občany
naštvat kvůli údajnému „kopání
do nového“, nás přesvědčil také
náměstek primátora pro stavební investice. „S výstavbou
cyklostezky mezi Dolní ulicí
a rondelem u bývalé Vitany na
začátku průmyslové zóny jsme
počítali už dřív a určitě bychom
její zahájení nenaplánovali až na
tento čas, pokud by stavební práce měly jakýmkoliv způsobem
porušit nedávno vybudovaný
rondel. Ne, tato investice probíhá mimo kruhovou křižovatku

U Rodenů,“ prohlásil kategoricky Zdeněk Fišer s tím, že nový
díl cyklostezky se napojí na tu
stávající v Dolní ulici a bude
pokračovat přes most až k uvedenému rondelu na začátku průmyslové zóny.
„Smíšená stezka pro cyklisty
i pro pěší povede kolem zábradlí
mostu a navíc bude oddělena betonovými prefabrikáty od silniční komunikace. Dokončena bude
na jaře příštího roku a náklady
dosáhnou bezmála devíti milionů korun,“ doplnil náměstek
primátora.

Prostějov/mik - V nedalekém
Šternberku hodlají již od
dnešního dne, tj. 1. prosince
2014, měřit rychlost vozidel
v ulicích pomocí stacionárních
radarů. Po zkušenostech
s těmito přístroji v Prostějově
se tak možná pouštějí na
tenký led. Podle mluvčí
šternberské radnice ale tady
mají pro strach uděláno a vše
důkladně právně ošetřeno.
Zato v Prostějově má jedenáct
radarů zmizet, prý je už
nepotřebujeme.
Společnost
Czech radar si přitom už
nějaký ten pátek hraje na mrtvého brouka...
Jenom připomeňme, že jedenáct
stacionárních
radarů
bylo
v Prostějově rozmístěno již
v roce 2008, ale měřit rychlost
vydržely jen pouhé dva roky.
O dva roky později celý systém
měření a hlavně vyhodnocování
dopravních přestupků shledaly
kontroly krajského úřadu, ministerstva dopravy i soud jako
protizákonné a měření rychlosti
v této podobě bylo magistrátu
zakázáno. „Bylo nám vytýká-

no, že dohled nad bezpečností
a plynulostí provozu vykonával
na objednávku města místo policie soukromý subjekt a sám obstarával také důkazy,“ vzpomíná
na tři roky starou záležitost Alena Rašková, první náměstkyně
primátora, která je v Prostějově
zodpovědná za dopravu.
To ve Šternberku mají podle
všeho veškeré právní záležitosti
vyřešeny, už dnes tady mají být
v činnosti dva radary. „Postupně
budou radary propojeny na
městskou policii i odbor dopravy a silničního hospodářství
našeho městského úřadu.
S citlivými daty, hlavně osobními údaji řidičů určitě nepřijde
do styku nikdo nepovolaný,“
sdělila Irena Černocká, tisková
mluvčí Městského úřadu ve
Šternberku. Podle dalších slov je
výhodou stacionárních zařízení,
že pracují bez jakékoliv potřeby
obsluhy. „Vlastní měření tak
neodčerpává síly z přímého
výkonu
služby
městských
strážníků, jejichž prvořadým
úkolem je dohled nad veřejným
pořádkem.“

Večerník chtěl během uplynulého týdne na prostějovském magistrátu zjistit, proč
ve Šternberku lze měřit v ulicích
rychlost vozidel stacionárnímu
radary, a u nás tomu tak nejde.
Jak jsme ovšem vycítili, místní
radní už ani nestojí o to, aby
řidiči byli v Prostějově pod
dohledem těchto přístrojů. „Je
tomu už třetí rok, co radary
na měření rychlosti nefungují,
přesto jsme podle statistik nezaznamenali ve městě žádný
nárůst dopravní nehodovosti,
spíše naopak. Ke zklidnění
dopravy přispěly výrazným
způsobem další vybudované
rondely na vnitřním okruhu
či v jeho blízkosti. Řidiči tak
vlastně na rovných úsecích
díky již husté síti kruhových
křižovatek ani nestačí tolik
zrychlit,“ míní Alena Rašková,
náměstkyně
prostějovského
primátora s tím, že magistrát už skutečně nebude
mít zájem o zahájení provozu stacionárních radarů.
Naopak bude usilovat o to,
aby všech jedenáct „budek“

z Prostějova brzy zmizelo. „Už
je to hodně dlouhá doba, co jsme
společnost Czech radar poprvé
vyzvali, aby si stacionární
radary s příslušenstvím odvezla
pryč. Bohužel, na naše žádosti
zatím nijak nereaguje. Přístroje
jsou jejich majetkem, ale na
území města. Nedávno jsem
navrhla, že než dojde k jejich
odstranění, měl by Czech radar
platit nájem za zábor veřejného
prostranství,“ nechala se slyšet
Rašková.
Získat stanovisko od zástupců
společnosti Czech radar bylo
v průběhu minulého týdne
neřešitelným oříškem i pro
Večerník. Internetové stránky
s kontakty této firmy byly aktualizovány naposledy v roce
2011 a funkce tiskové mluvčí
dokonce bez náhradního kontaktu zrušena. Na dotaz zaslaný
e-mailem odpověděla až po
dvou dnech asistentka jednatele
pro nás neznámé společnosti
Prelax, která slíbila zajistit reakci vedení Czech radaru během
následujícího týdne. Takže se
nechejme překvapit...

Laškov: Majitel se zříceným Zloděj ukradl dívce mobil
domem stále NIC NEDĚLÁ PŘI TANCI na diskotéce!
Laškov/mls - V Laškově zůstává vše při starém. Ani zřícení
podstatné části zchátralého
domu nevyburcovalo majitele
nemovitosti Vlastimila Šoustala k větší aktivitě. Přitom dle
platného demoličního výměru
měl objekt zbourat už do února letošního roku, stále se však
nic neděje...
A to i přesto, že kvůli ruině musela být před pár dny přes Laškov

uzavřena silnice a obec byla skoro celý den bez proudu. „Majitel
před dům postavil dvě vlečky
a tím to pro něj zatím skončilo.
V úterý devátého prosince by měl
být kontrolní den za účasti statika. Do tohoto termínu se majitel
zavázal, že odstraní horní část
průčelí a stavbu zabezpečí. Tak
uvidíme...,“ reagoval na dotaz
Večerníku Ladislav Jedlička, starosta Laškova.

Prostějov/mik - Měla to být
pro ni zábava, nakonec plakala nad ztrátou drahého mobilního telefonu. Mladé dívce se
sobotní diskotéka proměnila
v hodně smutnou záležitost.
„V sobotu devětadvacátého listopadu šla osmnáctiletá slečna
na diskotéku do provozovny
v Olomoucké ulici v Prostějově. Svůj mobilní telefon uložila

do kabelky, kterou si zavěsila
přes rameno. Asi během tance
se k ní natočil dosud neznámý
zloděj a telefon jí odcizil,“ popsala možný průběh krádeže
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje a dodala, že
neznámý pachatel dívce způsobil krádeží škodu za necelých
devatenáct tisíc korun.

Téma Večerníku
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Rok se s rokem sešel a už je tu opět Mikuláš. Den,
kdy některým dětem stojí vlasy hrůzou a dospělí si
s chutí připravují co nejlepší masku. Zejména malé ratolesti mnohdy neví, zda se v tento den mají
radovat nebo bát... A právě s tím vám hodlá poradit dnešní tématická strana, v níž jsme se zaměřili
na to, zda je děti vhodné na Mikuláše strašit. Dále
se dočtete, jak se slaví Mikuláš v jiných evropských zemích, kdo je jeho doprovodem či kdo to
vlastně svatý Mikuláš vůbec byl. Přidáváme také
pár pozvánek na setkání s Mikulášem a zahájení
vánočního prodeje jednoho moc dobrého punče.
Texty: Aneta Křížová

Děti bychom na neměly strašit

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

„Ještě jednou budeš zlobit, skutečně věří. Když už se ale Strašení dětí působí podle psyCo nejčastěji dětem naděluje sv. Mikuláš?
a čert si tě odnese do pekla!“ rozhodnete pro strašení, mělo chologů stejně jako bití. NěkteTak tuto větu jsme jako malé by tohle vystoupení proběhnout ré dítě bude chtít po ještě dlouděti slyšeli snad úplně všich- s takovou nadsázkou, aby dítě hou dobu neustálou přítomnost
ni. Ačkoliv trocha respektu vše pochopilo. Rodiče by navíc matky nebo otce, protože bude
neuškodí, dětem by se ne- také měli působit jako autorita, mít pocit, že potřebuje ochranu
mělo říkat, že si je čert může tedy dát před čertem najevo, že (pro případ, že by se čert znovu
odnést s sebou do pekla. Pro nikdo jejich „broučka“ do pekla objevil), jiné se začne počůrávat,
další může chvíli koktat či mít
dospělé je Mikuláš zábava, odnášet nebude.
přemýšlíme, jak si vyrobit co Mnohdy se však děti bojí už jen noční běsy. Čert by měl vypadat
nejkrásnější či nejoriginálněj- samotné masky čerta a dokonce tak, aby nebudil až přehnanou
ší masku. Jenomže pro děti i masky Mikuláše, takže v tomto hrůzu. Rozhodně dítě nevystajsou to mnohdy svízelné oka- případě postačí věta typu: „Byl vujeme nějakému čertu psymžiky hrůzy. Každým rokem jsi hodný? Přišel jsem se na tebe chopatovi. Mělo by také vědět,
Šest z deseti dČtí
se tak ve stejný čas z náměstí, podívat...“ Některé zážitky z Mi- že čert se podřizuje hodnému
v mikulášské
ulic, domů a bytů nesou srdce- kuláše jsou tak silné, že dětmi andělovi a Mikulášovi. Je vhodnadílce nejþastČji
ryvné výkřiky rozplakaných otřesou ještě na několik dalších né, pokud rodiče dbají na to, aby
najde sladkosti
ustrašenců...
let či se postupně můžou obje- potomci věděli, kdo Mikuláš
(adventní kalendáĜ,
Hned v úvodu je třeba říci, že vovat nepochopitelné strachy vlastně byl. Neměly by si mysþokoládové
strach není výchovný prostře- nebo obavy v jiných situacích, let, že je to jen nějaká osoba, ktefigurky,…)
dek. Děsit malé potomky není které na první pohled nemusejí rá rozdává čokoládové figurky
vhodné za normálních okolnos- se strašením na Mikuláše vůbec a mandarinky. Mikulášská naStĜední odborná škola
vzorek: 300 respondentĤ
tí, natož pak na Mikuláše, kdy souviset. Spousta dětí se z děsi- dílka by ale samozřejmě neměla
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 10 let
Rejskova
4,
796
01
ProstČjov
realizace: studenti školy
ještě většina dětí do osmi let vého čerta také již pomočila, což chybět, takže vyrazte do obchoputuje na charitativní účely. v samotno gloriolu Mikuláše taktéž zanechá jisté stopy.
dů zásobit své punčochy...
Letos
přispějeme
čtyřem
subjektům na jejich projekty,
a to: Střední škole, základní
škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s. na světelný závěs
pro těžce handicapované děti,
Domovu „Na Zámku“ Nezamyslice p.o. na koupi přístroje
3D pulzní magnetoterapie, dále Svátek svatého Mikuláše se slaví má Mikuláš v Nizozemsku. Zdejší třetího století. Již za svého života byl
dětskému oddělení prostějovské nejen v České republice, ale i v dal- obdobu totiž se jménem Sinterklaas mezi lidmi velice oblíbený a proslul
nemocnice na speciální anti- ších zemích po celé Evropě. Avšak totiž doprovází Černý Petr, který vy- svou štědrostí k těm, co to potřebova- * Tuto neděli 7. prosince se v prostějovském kostele
dekubitální matraci pro dětské v každé z nich představuje jiné padá jako maurský služebník, jehož li. Působil také jako obránce víry před sv. Cyrila a sv. Metoděje v Brněnské ulici uskuteční od
pacienty dlouze hospitalizované zvyky a tradice. Přesto muže, který si bohatýři ve Španělsku pořizovali na pohanstvím a zachránce nespravedlivě 9.00 hodin mše svatá, po níž chrám navštíví svatý Mikuláš
a Střední škole, Základní škole chodí 5. prosince s bílými dlouhými špinavou práci. Na belgické děti pak obviněných. Za svůj život také údajně s andělským doprovodem. Všichni jsou farním spolea Dětskému domovu, Lidická vousy a je oděn do biskupského zna- s Mikulášem chodí Taťka rákoska, ve vykonal několik zázraků. Jelikož žil za čenstvím u „Cyrilka“ zváni na malou nadílku.
86 Prostějov, na speciální jí kromě nás další evropské státy… Švýcarsku pro změnu vousatá posta- doby Galeria Valeria Maxima, velkého * Setkání se sv. Mikulášem bude i v kostele sv. Petra
počítač. Přijďte podpořit chari- U nás má Mikuláš za svůj doprovod va v dlouhé černé kápi, které se říká odpůrce křesťanů byl nakonec za svo- a sv. Pavla na Wolkerově ulici, a to taktéž v neděli 7. protu a kupte si punč na stánku anděla a čerta, ale v Maďarsku, Ra- Schmutzli.
je hlásání a dobré činy zajat, vězněn, since po ranní mši svaté, která se uskuteční v 9.00 hodin.
prostějovského Rotary klubu, kousku a Chorvatsku se po jeho boku Jsou však státy, kde se svatý Mikuláš mučen a nakonec popraven 6. prosince * Česká televize, sv. Mikuláš a Divadlo Plyšového
který zahájí prodej v pondělí objevuje ještě strašidelnější podoba ani neslaví, jako například Rusko, Bri- roku 345. Zázraky se však údajně děly Medvídka - jak to jde dohromady? Přijďte se podívat
8. prosince. Vánoční punč vás zvaná Krampus. Proti němu jsou naši tánie či některé části Francie.
i po jeho smrti, společně s nimi se pak - pořadatelé srdečně zvou děti i rodiče. Česká televize
v následujících dnech zahřeje čerti úplnými dobrotisky. V některých A kdo byl vlastně svatý Mikuláš? začalo o Mikulášovi šířit několik le- Brno přijede tento pátek 5. prosince 2014 natáčet do
hned dvakrát: jednak při sa- částech Německa pak chodí zlobivé V první řadě je třeba podotknout, že se gend, které se staly základem pozděj- Husova sboru Církve československé husitské v Promotném popíjení, a pak také děti trestat pacholek Ruprecht s řetězy nejedná o žádný výmysl, ale skutečně šího svatořečení. Na Mikulášově vel- stějově příchod svatého Mikuláše. Začínáme v 16:30
myšlenkou, že získané peníze a metlami. V Polsku se někdy objevuje historicky doloženou postavu. Svatý korysé pověsti je mimo jiné postavena hodin pohádkou „Hanácké Betlémek“ Divadla Plyšovépomohou našim spoluobčanům. i Sněhová vločka. Nevšedního a pro Mikuláš pocházel z Myry (dnes úze- i současná tradice, kdy dětem rozdává ho Medvídka. Svatý Mikuláš přijde i s nadílkou v 17:30
Všichni jste srdečně zváni.
nás vskutku netradičního pobočníka mí Turecka) a žil ve druhé polovině ony dobroučké pamlsky.
hodin. Je třeba přijít včas!

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ

ROTARY PUNČ

U nás čekáme na Mikuláše,

Setkání s Mikulášem

v Nizozemí zase na „Černého Petra NATÁČET BUDE
I ČESKÁ TELEVIZE

Stejně jako v minulých letech,
tak i letos, prostějovský
Rotary klub bude prodávat vánoční punč v době
8. 12. 2014 – 20. 12. 2014 na
vánočních trzích na náměstí
T. G. Masaryka.
Každý den bude připravovat
punč jiná rotariánská rodina,
takže nápoj bude pokaždé trošku
jiný. Nákupy surovin uhradí
z vlastní kapsy rodina, která
punč připraví, a její člen bude
ve stánku prodávat, takže
i obsluha se bude obměňovat.
Každoročně výtěžek z punče
inzerce

tady je doma

Zlatá brána, Dukelská brána 7, Prostějov

www.zlata-brana.cz

Region
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inzerce

KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
J
Jarmark
kvD
Drahanech
h
h
ukáže stará řemesla
Drahany/mls - V budově Muzea
Drahanské vrchoviny se bude
v sobotu 6. prosince od desíti do sedmnácti hodin konat
adventní jarmark. Ke koupi najdete rozmanitý sortiment řemeslných výrobků,
k vidění ukázky řemesel jako je
například předení na kolovratu, výroba svíček, plstění vlny
a podobně. Bramboráky, svařák
a další tradiční zimní pochutiny
nejen české provenience jsou
samozřejmostí. Po jarmarku
bude ve zdejším kostele koncert
středověké duchovní hudby
v podání otrokovické skupiny
Magna Mysteria.

Adventní tvoření
na Vánoce
skvěle připraví
Němčice nad Hanou/mls - Od
neděle 30. listopadu se v klubovně DDM Orion rozběhlo
„Čtvero adventního tvoření“.
První setkání bylo zaměřeno
na výrobu adventního kalendáře a svícnu. Druhé adventní
tvoření pořádá DDM Orion
v neděli 7. prosince od 17:00 do
18:00 hodin. Tentokrát se bude
tvořit čertovsky dobré cukroví.
Následující dvě neděle vždy od
14.00 hodin pak v DDM Orion
budou věnovány nejprve andělskému drátkování a vánočním
světýlkům.
INZERCE

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

VÝLUKA TRVALA TŘI ROKY. LIDÉ SI UŽ ZVYKLI NA DOPRAVU AUTY A BUSEM V „kulturáku“ to vypadalo jako na dívčím internátu
krátce poté, co vrátnou odvezli do blázince...

Opět můžeme vyrazit vlakem do Chornic. Kolik času strávíme ve Dzbelu?

Dzbel/mls, pk
Poslední osobní vlak projel na
této regionální trati 12. prosince
2011. Od té doby se spojení mezi
Dzbelem a Chornicemi přerušilo.
Důvodem byly úspory ze strany
Pardubického kraje, který musel na provoz nepříliš vytíženého a ztrátového spoje Českým
drahám doplácet. Rozhodnutí
tehdy přineslo velkou kritiku
obyvatelstva a především občanů
z Konicka. Několikrát v průběhu
tříroční odmlky se sice jednalo
o evokaci rozhodnutí, jednou už
bylo obnovení dokonce avizováno, když provoz měla od závěru
loňského roku zajišťovat společnost Arriva. Po jedné zkušební
jízdě z října 2013 však od záměru
odstoupila. Až teď. Po náporu ze
strany Olomouckého kraje přece
jen došlo k další dohodě. „Chceme napravit chyby, které Pardubický kraj způsobil,“ vyjádřil se
exkluzivně pro Večerník Alois
Mačák (ČSSD), první náměstek

hejtmana Olomouckého kraje
a člen Rady Statutárního města
Prostějova.
„K neobjednání vlaků mezi Dzbelem a Chornicemi od prosince 2011
došlo vinou velmi nepodařené optimalizace dopravní obslužnosti
v Pardubickém kraji, která s námi
nebyla předem vůbec projednána.
Na základě našeho dlouhodobého
tlaku na zástupce Pardubického
kraje se podařilo toto spojení opět
obnovit a dát do pořádku. Vlaky
vyjedou na trať poprvé v neděli
14. prosince, kdy začne platit nový
jízdní řád,“ potvrdil Večerníku již
neodvratnou skutečnost druhý muž
Krajského úřadu v Olomouci.
„Představitelé Olomouckého a Pardubického kraje se v létě 2013
dohodli na společném postupu při
koncepčním řešení mezikrajské
dopravy. Ta je řešena nezávislým
subjektem, který nyní zpracovává návrhovou část studie řešení
mezikrajské dopravy a vychází
z koncepčních materiálů Olomouckého kraje. Toto obnovené

spojení usnadní život nejen místním obyvatelům. Do určité míry
tímto podporujeme jak mobilitu
pracovní síly, tak i cestovní ruch,“
vzkazuje Alois Mačák s tím, že
objednávka těchto vlaků vyjde
Olomoucký kraj zhruba na jeden milion korun.
Sami lidé obnovení provozu na
tradiční trati pochopitelně vítají.
Byť někteří si již navykli na zcela
jiný způsob dopravy a je otázkou,
kdy a zda-li vůbec usednou do
souprav znovu. „Až začnou vlaky
zase jezdit, bude to jenom dobře.
Nicméně ty tři roky udělaly své. Ti,
kteří vlakem pravidelně dojížděli
do práce, si museli nějak poradit.
Začali využívat buď auta, nebo
autobusy,“ potvrdila již jiný trend
obyvatelů Jana Konečná, starostka
Dzbelu. „Jenom doufám, že to zase
neskončí jako minule, když slibovali, že vlaky pojedou a nakonec
z toho nic nebylo...,“ vyjádřil obavu Pavel Kovařík, jeden z milovníků tohoto způsobu dopravy.

Jak to pojede?
Na trase mezi Dzbelem a Moravskou Třebovou budou tedy pendlovat čtyři páry osobních vlaků.
„V pracovní dny pojedou vlaky ze
Dzbelu do Chornic v 6:35, 16.17
a v 8:17, 18.17 každý den až do
Moravské Třebové. Ze Dzbelu do

Vřesovice/mik - Vyloupení
pohostinství ve Vřesovicích
nemůže být považováno za
běžné jako v podobných
případech tohoto druhu. Tentokrát si zloděj kromě cigaret
a alkoholu odnesl také funkční
zbraň!

Děvčata v pyžamech se v Jesenci řádně odvázala

To je bomba! V polovině prosince se obnoví provoz na slavné Moravské západní dráze

Už brzy se dočkají! V polovině prosince začne platit
nový jízdní řád Českých drah, který počítá i s obnovením provozu na tolik diskutované trati mezi Dzbelem
a Chornicemi. Podle exkluzivního sdělení prvního náměstka Olomouckého kraje Aloise Mačáka pojedou v tomto
úseku čtyři páry, čímž tak skončí tříletá pauza. Vůbec první
vlak ze Dzbelu do Chornic by měl na koleje vyrazit příští
neděli 14. prosince v 8:17 hodin. Večerník bude u toho!

Ve Vřesovicích vykradli hospodu:
ZLODĚJ SEBRAL I ZBRAŇ!

Jesenec/mls - Tohle se jen tak
nevidí! Neobyčejné množství
mladých dívek v pyžamech,
nočních košilkách a negližé bylo
možné uplynulou sobotu v noci
zastihnout, jak to pořádně rozjíždí
v jeseneckém „kulturáku“. Zatímco děvčat v úborech převážně
na spaní dorazilo na akci poměrně
dost, podobně oděné kluky šlo
spočítat na prstech jedné ruky...
Večerník vše viděl na vlastní oči,
a věru - stálo to za to!
Nešlo si toho nevšimnout. Ač
většina z více jak tři stovek lidí na
sobotní párty do Jesence dorazila
v tradičním večírkovém oblečení,
tak ti, kteří se odhodlali přijet

Prostějova vlaky v pracovní dny
pojedou v 6.15, v 8.12 a v 15.56,
o víkendu v 7.12 a denně v 17.56,“
prozradila Kateřina Šubová, tisková mluvčí Českých drah.
V souvislosti s obnovou provozu
na trati se mluví také o návaznosti.
Z nového jízdního řádu vyplývá,
že doba na přestup ve Dzbelu se
bude obvykle pohybovat kolem
dvaceti minut. Nejkratší pauza by
měla trvat devět minut, nejdelší
pak celých třiapadesát minut.

Tomu se říká „sekera“. Po
dvouleté pauze dorazil vlak od
Chornic do Dzbelu naposledy
v sobotu 19. října 2013. Další spoj
oproti původním slibům nabral
roční zpoždění. Nyní už by jeho
obnovení nemělo nic zabránit.
Foto: Martin Zaoral

v pyžamech, si akci užívali
o poznání víc. Všechna „pyžama“
ukázala, že se umí pořádně odvázat
a pařila jako by právě tato párty
měla být jejich poslední.
„Máme krásná pyžama a nestydíme se je ukázat,“ objasnily
Večerníku se smíchem dvě křepčící
kamarádky důvod, proč vyrazily
na akci právě v tomto oblečení.
Další motivací pro ně nepochybně
byla i skutečnost, že stejně jako
všichni ostatní v nočních úborech
měly vstup zdarma. Za ušetřené
peníze si mohly koupit dvě ochucené vodky a ještě jim zbylo na
bublifuk. Navzdory tomu jasná
většina přítomných zvolila nor-

mální oblečení. „V pyžamu bych
klidně přišel, ale bohužel žádné
nemám. Doma spím většinou
nahý. A přijít ´na Adama´, to jsem
se fakt neodvážil..,“ prohlásil jeden
z chlapců oblečený do červené
sportovní mikiny.
Na pódiu se představila kapela
Sax hrající řízný rock. Její členové
by společně se skupinou Alkehol
jistě mohli potvrdit, že „pijí s láskou“. Největší ohlas ovšem mezi
přítomnými zřejmě zaznamenaly písně slovenského seskupení
Horkýže slíže. Množstvím energie
jdoucí z kytarových riffů si přitom
kapela Sax s divokou partičkou
z Nitry rozhodně nezadala.

Fotoreportáž
Fotoreportáž
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V pyžamu i bez. Zatímco některé krásky se do nočního převlečení
neodvážily, další dívky dokázaly, že si umí ze sebe udělat legraci...
Foto: Martin Zaoral
Pyžamovou párty akce v Jesenci
pro letošek určitě nekončí. Už tuto
sobotu 6. prosince se zde bude
konat „Tradiční mikulášská zábava“. Kdo bude chtít, může přijít
v pyžamu i na ní, nicméně placení

vstupného se tentokrát nevyhne.
Naopak všichni Mikuláši, čerti
a čertice budou mít vstup zdarma.
Hrát bude skupina Kreyn. Chybět
nebude ani oblíbená „Štěpánská“
zábava.

jaká byla pyžamová párty...

3x foto: Martin Zaoral

jaký bude nový jízdní řád?
Prostějov - Dzbel - Chornice
5:35 odjezd z Prostějova
6:24 příjezd do Dzbelu
6:35 odjezd do Chornic
* jede pouze v pracovní dny

6:35 odjezd z Prostějova
7:24 příjezd do Dzbelu
8:17 odjezd do Chornic

5:58 odjezd z Chornic
6:15 příjezd do Dzbelu
6:35 odjezd ze Dzbelu
* platí pro pracovní dny

7:55 odjezd z Chornic
8:12 příjezd do Dzbelu
9:05 odjezd ze Dzbelu
* platí pro pracovní dny

15:02 odjezd z Prostějova
15.54 příjezd do Dzbelu
16.17 odjezd do Chornic
* jede pouze v pracovní dny

17:02 odjezd z Prostějova
17:54 příjezd do Dzbelu
18:17 odjezd do Chornic

Chornice - Dzbel - Prostějov
15:39 odjezd z Chornic
15:56 příjezd do Dzbelu
16:05 odjezd ze Dzbelu
* platí pro pracovní dny

17:39 odjezd z Chornic
17:56 příjezd do Dzbelu
18:05 odjezd ze Dzbelu

Pekárna v Čelechovicích na Hané UŽ ZASE PEČE
Provoz byl kvůli plísním zavřený pouze do úterý

Čelechovice na Hané/mls A jede se dál! Obrázky plesnivého chleba i výrobních prostor pekárny v Čelechovicích
na Hané šokovaly nejen inspektory Státní zemědělské
a potravinářské inspekce
(SZPI), ale i čtenáře Večerníku.
Majitel se ovšem plísní rychle
zbavil a už v noci z úterý
na středu minulého týdne
v čelechovické pekárně opět
roztopili pece.
Kvůli všudypřítomným plísním
zavřela SZPI v pátek 21. listopadu pekárnu v Čelechovicích
na Hané. „Inspektoři dorazili
někdy v pátek před půlnocí. Bylo
to na udání. Nemohu se jim však
vůbec divit, že pekárnu zavřeli,“
konstatoval pro Večerník její majitel Radim Metzner.
Co bylo příčinou tak zoufale
neutěšeného stavu? „Nad pe-

kárnou se dělá přístavba, načež
byla rozebrána střecha a do objektu zateklo. Po deštích před
dvěma měsíci soustavně bojujeme s vlhkostí. V týdnu před
návštěvou inspektorů začala
všude rašit plíseň, my jsme se
ale soustředili hlavně na to,
abychom dostali barák pod
střechu,“ objasnil Metzner, který
už vše uvedl v rámci možností do
pořádku. „Prostory vysoušíme,
osekali jsme stěny, dali nové
omítky a opět vymalovali. Po
důkladné úterní prohlídce již
inspektoři dali svolení s obnovením provozu. V noci z úterý
na středu jsme tak opět pekli,“
dodal muž, který kromě sebe
zaměstnává ještě další tři lidi.
Čelechovická pekárna na trhu
funguje už dvaadvacet let,
pečivo dodává zejména do
Olomouce a okolí. Produkty

BYLI JSME SE

PŘESVĚDČIT!

Nelze se moc divit. V objektu čelechovické pekárny stále probíhá přístavba patra. Kvůli tomu pronikla vlhkost i do výrobních
prostor a všude rozkvetly plísně. Jak se Večerník přesvědčil na
vlastní oči, už by ale mělo být vše v pořádku. Foto: Martin Zaoral
z jeho pekárny však v sousedních obcích dlouhodobě nemají nejlepší pověst. „Pečivo
z Čelechovic jsme asi půl roku
brali, ale před asi půldruhým
rokem jsme se rozhodli dodavatele změnit. Poté, co
jsme tak učinili, jsou záka-

zníci spokojenější,“ potvrdila
Večerníku prodavačka z jednoho obchodu ve Smržicích.
„Po poslední aféře jsme přišli
o dva obchody, ostatní odběratelé
nás v tom ale nenechali, za což
bych jim chtěl moc poděkovat,“
uzavřel Radim Metzner.

Kanalizace ve Ptení se už buduje!

Ptení/mls - Od začátku prosince by se
dělníci měli pustit do budování kanalizace ve Ptení. Rozsáhlá stavební akce, která přijde na bezmála devětasedmdesát
milionů korun, by měla skončit začátkem příštích prázdnin.
Budování kanalizace ve Ptení s sebou
přinese velké dopravní komplikace. Ty
ovšem zatím nehrozí. „S pracemi se začne

Stát bude
79 miliónů
korun

na místních komunikacích v Ptenském
Dvorku. Tyto práce se však řidičů nijak
nedotknou. Co se týče uzavírek, tak zatím
nebyl stanoven harmonogram. Předpoklad je takový, že hlavní silnice se uzavřou
až na jaře,” sdělil nám starosta Ptení Jiří
Porteš.
nákladů pokryje dotace. Na zbývajících
Největší investice v historii Ptení přijde 23 milionů korun si obec musela vzít úvěr,
celkem na 79 milionů korun, tři čtvrtiny splatit by ho měla nejpozději do deseti let.

Představujeme regionální podnikatele...

V Želči najdete dobré místo pro život
Želeč/pr - Žít na venkově ve vlastním
moderně zařízeném domečku, ale mít to
zároveň kousek do města. Přesně takhle
si svůj život představuje čím dál víc zejména mladých rodin. Levné stavební
parcely pro stavbu rodinného domu
na klidném místě v současnosti nabízí
malebná vesnička Želeč. Přímo v ní, či
v jejím bezprostředním okolí najde celá
rodina k životu vše, co potřebuje.
Obec Želeč se nachází přibližně patnáct kilometrů od Prostějova a deset od
Vyškova. Její historické jádro tvoří protáhlá široká náves s dominantou kostela
sv. Bartoloměje. Na východní straně je

náves ukončena areálem statku s památkově chráněnou sýpkou. Prostor návsi je
vyplněn zelenými plochami se vzrostlou
lipovou alejí.
V obci je mateřská škola, do základní
školy dojíždějí žáci do tří kilometrů vzdáleného Brodku u Prostějova, kde je také
dostupná zdravotní péče, matrika či pošta.
Dále se v obci nachází prodejna smíšeného zboží a pohostinství.
Pro sportovní a volnočasové aktivity je
v Želči k dispozici venkovní sportovní
areál i s nádrží určenou ke koupání, miniposilovna a víceúčelový sál v budově kulturního domu. Okolní příroda pak přímo

vybízí k procházkám a projížďkám na kole.
V obci to žije a to hlavně díky aktivitě místních hasičů, myslivců, fotbalistů, zahrádkářů a skautíků.
Pokud vás láká život na podobné vesnici,
máte nyní šanci. Želeč v současnosti nabízí
stavební pozemky s vodovodní a kanalizační přípojkou na hranici pozemku za cenu
350 korun za metr čtvereční. Zbývají tu ještě čtyři volné parcely. Jestliže tedy přemýšlíte, kde si postavíte svůj vysněný domeček,
zajeďte se do Želče podívat!
Bližší informace včetně dokumentace vám
poskytnou na místním obecním úřadě
nebo na mobilním telefonu 724 183 836.

V přední linii. Hned v první řadě se pařilo jako o život!

Doktor Sax. Tito „lékaři“ ordinují prvotřídní rock.

Pro teplé letní noci. Některé noční košilky byly hodně odvážné...

„V noci ze soboty dvaadvacátého
na neděli třiadvacátého listopadu
se do hospody v obci Vřesovice
vloupal neznámý pachatel, který
po rozbití okna vchodových dveří
vnikl dovnitř a odcizil různé cukrovinky, cigarety, alkohol i další
nealkoholické nápoje. Zloděj

ovšem také našel a odcizil revolver značky KORA, vzor Sport
speciál, ráže 22 long rifle,“ upozornila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím,
že majitel celkovou škodu vyčíslil
na necelých jedenáct tisíc korun.

OMLUVA ČTENÁŘŮM
Prostějov/red - V čísle 46/2014 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
které vyšlo v pondělí 10. listopadu, si na tomto místě regionálního
zpravodajství zařádil tiskařský šotek nejtrapnějšího kalibru.
V článku referujícím o povolebních vyjednání se omylem
objevila fotografie z volební místnosti okrsku VranoviceKelčice, nikoliv z Bedihošti, jak bylo uvedeno. Současně se
v popisce pod fotografií nezjištěným vlivem způsobeným
počítačovým programem objevily dvě nezávazné slabiky, která
by při vzájemném spojení mohly dát dohromady neslušný
výraz podobný hanlivému slovu.
Čtenářům se za tuto chybu omlouváme s tím, že redakce
Večerníku již učinila technická opatření, aby si podobný šotek
opakovaně už nikdy nezařádil!

Majitelé domku na Konicku přišli

o šperky a škodovku z garáže

Konicko/mik - Navýsost nezvaného
hosta měli majitelé domu v nejmenované vesničce na Konicku.
Během čtvrtku 27. listopadu
v přesně nezjištěné době jim neznámý zloděj barák pořádně vybílil. Kromě jiného sebral šperky
a z garáže škodovku.
„Zatím neznámý pachatel do domu
vnikl po poškození balkónových
dveří. Z jedné z místností odcizil
šperky a dámskou značkovou košili,
z garáže, na níž poškodil vrata, odcizil
osobní motorové vozidlo Škoda
Fabia. Byly v něm klíče od vozidla,
dálkové ovládání na vrata, dvoje
brusle na led a doklady k vozidlu.

Majiteli pachatel způsobil škodu odcizením za 107 500 korun, poškozením
pak za dvaapadesát tisíc korun,“
spočítala následky řádění zloděje
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinů
krádeže, neoprávněného užívání cizí
věci, porušování domovní svobody
a poškození cizí věci. „Za všechny
tyto činy hrozí pachateli, pokud se
ho podaří zjistit, vzhledem k výši
způsobené škody až pětiletý pobyt
za mřížemi,“ dodala mluvčí krajské
policie.

Uplynulý víkend rozsvítil plno míst. Večerník navštívil Němčice nad Hanou, Určice a Plumlov
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Němčice se sešly Plumlov se blýskl originálním

u vánočního stromu

Němčice nad Hanou/mls - „O Vánocích
na
až uslyšíš rolničky zvonění, stromečku
z
alerie
fotog cernikpv.c
vábení, budem si blíž, budem si blíž…“
.ve
www
Tak při této písni dětí z místní mateřské
školky byl v Němčicích nad Hanou uplynulý pátek rozsvícen vánoční strom.
Němčicemi jste v pátek 28. listopadu
po sedmnácté hodině autem neprojeli.
Důvodem bylo srocení několika desítek
místních na hlavní třídě. Nešlo ovšem
o žádnou bouřlivou manifestaci, ale
o poklidné setkání při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.
Na úvod zazněly krátké intrády zahrané
dechovými nástroji a pak už se ke slovu
respektive ke zpěvu dostala drobotina
z místní mateřinky. Ta si pod trpělivým
dohledem svých učitelek speciálně pro tuto
příležitost připravila krátký program, který
všechny přítomné patřičně uvedl do období
očekávání nejkrásnějších svátků v roce.
Krasavec. Vzrostlý vánoční strom najdete
„Ať jste všichni zejména zdraví, se v Němčicích před místní prodejnou Jednota.
svými blízkými prožijete krásný advent V pátek mu a všem přítomným přišly zazpívat
a máte pohodové sousedy,“ popřála všem děti z místní „mateřinky“. Foto: Martin Zaoral
občanům Ivana Dvořáková, opětovně
zvolená starostka Němčic. Po rozsvícení cestou ocenily i výzdobu hlavního náměstí,
stromu se lidé pomalu začali trousit zpět kterému vévodí další dva nazdobené strodo tepla svých domovů. Hlavně děti pak my stojící před místním kostelem.

programem pro děti

Plumlov/tok - „Advent je především
obdobím radosti. Proto se snažte
každý den udělat radost tomu druhému, rodičům, učitelům či kamarádům,“ nabádala děti v úvodním
slově místostarostka Plumlova Gabriela Jančíková. Letošní rozsvícení
vánočního stromu bylo doprovázeno bohatým programem zejména
na nádvoří plumlovského zámku.
Městečko nedaleko od Prostějova
tak žilo zahájením Adventu po celý
víkend.
Poslední listopadovou neděli se pak
v půl páté odpoledne na náměstí před
pódiem sešlo hned několik stovek
místních občanů, aby si poslechli soubor zdejší Základní umělecké
školy. Výměna dřevěných dechových
nástrojů za žesťové umožnila zahrát
několik známých fanfár. Za zvuků koledy Adeste Fideles, kterou děti znají
z populární pohádky Anděl páně, došlo následně k unikátnímu jevu, kdy na
plumlovské náměstí z nebe sestoupil
anděl... Velmi působivé aranžmá do-

plněné hojně pyrotechnickými efekty
se muselo líbit hlavně dětem. V jejich
očích se vzápětí modře rozzářil vánoční strom.
Po sedmnácté hodině se průvod v čele
s anděly vydal potemnělým Plumlovem nahoru k zámku. Na jeho nádvoří
bylo improvizované pódium pod hradním kopcem, v rozích nádvoří čekalo
na přítomné tradiční občerstvení. Zejména rodiče potěšila sestava žáčků
mateřské školky, kterou doprovázeli
vánoční písničky, své pěvecké vlohy
předvedli i starší děti ze ZUŠ a poté
i místní chrámový sbor.
Zlatým hřebem pásma pak byla vpravdě andělská pohádka zinscenovaná
na hradním návrší. Poselství o tom, že
děti personifikují naši naději, která má
tu moc rozžehnout světla lásky, víry
a míru, by si měli diváci odnést domů ve
svých srdcích nejen pro adventní dobu.
A jelikož děti byly hodné, přinesli jim
andělé na závěr drobné „mikulášské“
dárky. „Naší snahou bylo zapojit do
programu co nejvíce lidí, abychom se
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Dětský sbor. Včerejší večer v Plumlově s andílky a místními dětmi dojal i toho největšího tvrďáka.
Foto: Tomáš Kaláb
jako obec v této předvánoční době více
semkli, a doufám, že se nám to podařilo,“ potěšil úspěch andělského rozsvícení vánočního stromu Jančíkovou.

„Před třemi lety jsme dělali tady na
zámku menší program s Mikulášem,
letos jsme se rozhodli pro obměněnou
reprízu,“ objasnila místostarostka.

O sobotním podvečeru začal advent v Určicích Vánoční strom
již svítí i ve Ptení

Určice/tok - Třetí rok po
sobě se sešly zhruba dvě
stovky určických obyvatel
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, doprovázené mikulášskou nadílkou
pro ty nejmenší. Venkovní
program byl doplněn prodejní výstavou vánočních

věnců, svícnů, perníčků
a svíček ve společenském
sále nové Radnice.
Krátce po půl páté odpoledne přivítala na ozvučeném
prostranství vedle radnice
přítomné vedoucí místního
Kulturního klubu Lenka Buřtová. Neopomenula poděkovat

Velký zájem. Vánoční výstava v prostorách radnice vzbudila u veřejnosti od prvopočátku obdiv.
Foto: Tomáš Kaláb

spoluorganizátorům ze Sboru
dobrovolných hasičů a zdejší
organizace Českého zahrádkářského svazu, kteří obci
významně pomohli se zdárným průběhem této adventní
tradice.
Místo starosty Vlastimila Konšela, který je ve zdravotní rekonvalescenci, vystoupil za obec
místostarosta Petr Kouřil. Adventní období bývalo a mělo by
být především duchovní přípravou na radostné svátky vánoční,
což připomněl duchovní správce farnosti P. Leszek Rackowiak. „Zatímco o Vánocích se
obdarováváme v rámci rodiny
v teple svých domovů, dnes dostanou dárky všechny přítomné
děti,“ potěšil farář okolostojící
drobotinu a zdůraznil, že pravé
kouzlo Vánoc je právě v obdarování těch druhých.

Děti z mateřské školy předvedly nejen svým rodičům,
co je paní učitelky naučily za
písničky a básničky, na pomyslném pódiu je pak vystřídaly
s vánočními písněmi žačky
základní školy. Poté se zraky
všech obrátily k potemnělému
vánočnímu stromu, který se po
hromadném odpočítání krásně
rozzářil.
Vzápětí od fary z opačné
strany scházely jako z nebe
postavy svatého Mikuláše
a dvou andělů, doprovázených
z mírné vzdálenosti dvěma
nesmlouvavými čerty. Jelikož
ale přítomné děti Mikuláši
předvedly své umění, dostaly
od andělů sladkou odměnu
a čertovské pytle nadále zely
prázdnotou... Podařený podvečer závěrem prozářil pestrobarevný ohňostroj.
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Ptení/mk - Žáci ze základní školy Ptení společně se zbývajícími
obyvateli obce a přilehlých vesnic přivítali advent slavnostním
způsobem. V pátek 28. listopadu
rozsvítili nejprve obecní strom
a poté i stromeček žáků základní
školy. Celá akce následně vyvrcholila ohromujícím ohňostrojem, který připravil obecní úřad.
A jako poděkování za spolupráci
všech rodičů a občanů připravili
zaměstnanci školy pro všechny
přítomné zdarma teplý punč ve
dvou variantách a k zakousnutí
napekli medové perníčky.

Určičák. Od soboty rozzářil tuto obec rozsvícený
vánoční strom.
Foto: Tomáš Kaláb

Září. Vánoce se blíží a přesvědčí
se o tom i každý, kdo nyní zavítá do
Ptení. Foto: Markéta Kohoutová

Kultura v Prostějově a okolí...
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Duo Jamaha s Duo Adamis vyprodalo „kasko“
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Na Prostějov se snesla
příjemná předvánoční vánoční atmosféra.
Stalo se tak díky čtvrtečnímu koncertnímu
vystoupení Orchestru
Václava Hybše, s nímž
dorazila i prostějovská
rodačka a úspěšná zpěvačka Irena Kousalová.
Jako zlatý hřeb večera
pak v Městském divadle vystoupila také první dáma české country
music, zpěvačka Věra
Martinová. A u toho
všeho nechyběl pochopitelně ani Večerník...
Prostějov/peh
Uplynulý čtvrteční večer potěšil
duše všech milovníků hudby, kteří měli to štěstí, že se na ně dostala
vstupenka na očekávaný Vánoční
koncert Orchestru Václava Hybše. Ten se zdejšímu publiku přijel
připomenout v rámci svého gigantického předvánočního turné,
během něhož navštíví celkem
čtyřiatřicet českých a moravských
měst, mezi nimiž bylo tedy i prostějovské divadlo.

BYLI JSME
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Předvánoční pohoda. Hudební lahůdku v podání Orchestru Václava Hybše dochutila svým vystoupením královna country music
Věra Martinová.
Foto: internet
„Do Prostějova jsem poprvé
zavítal nedávno, teprve před šedesáti lety,“ rozesmál přítomné
kapelník orchestru Václav Hybš,
který neopomněl ocenit krásu
radnice. Orchestr Václava Hybše
prostřednictvím vánočních písní
a koled v podání výborných mladých zpěváků Martiny Dolečkové,
Štěpána Růžičky a Filipa Hořejše
potěší tamější hudební příznivce.
Čtveřici talentovaných pěvců
doplnila i prostějovská rodačka
Irena Kousalová, která se před
domácím publikem blýskla
skvělým hlasem, díky němuž
si vysloužila i příležitost zpívat
v populárních českých muzikálech
Bídníci a Miss Saigon. Očekávaný

host večera, populární zpěvačka
Věra Martinová, pak okouzlila
přítomné posluchače příjemnými
swingovými melodiemi i nestárnoucími vánočními šlágry. „Byla
to krása, taková hudba pohladí
duši i srdce,“ usmívala se Vlasta
Vlhová.
Dostat se do vánoční pohody za
poslechu známých melodií legendární švédské skupiny Abba,
vánočních písní, koled či téměř
infarktového bubenického sóla,
které publikum odměnilo, jak se
patří uznalým potleskem, bylo
jednoduché jako vklouznout do
vyhřátých, nadýchaných peřin.
Snad nám tento pocit vydrží minimálně do Štědrého dne...

Richard Pachman a Dita Hořínková: „Adventní písně“

Prostějov/peh - Bylo to něco, co
jsme tady dlouho nezažili. Páteční vystoupení Duo Adamis
a Duo Jamaha přilákalo do sálu
prostějovského Společenského
domu pořádnou masu příznivců.
Ti využili příležitosti zatancovat
si a zaposlouchat se do melodie
songů známých ze Šlágr TV. Více
jak čtyřhodinový koncert proběhl
v pořádně veselé atmosféře a kdyby snad někteří návštěvníci mohli,
juchali by doteď... Přímo na místě
byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, exkluzivní mediální partner
akce.
Hudební pařby, které se neobejdou
bez divokého křepčení a mávání
vlasy, kde si přes kouřovou clonu
nedohlédnete ani na nos, nejsou
pro každého. Ti, kteří si namísto
metalového vyrválu raději nechají
pohladit duši lidovými a tanečními
písněmi, se uplynulý pátek večer
sešli v sálu Společenského domu
v Prostějově, kde na ně se svým
hudebním vystoupením čekali staří
známí ze Šlágr TV Duo Adamis

Švarná zpěvačka. Lidová
vypravěčka vystoupila s Duem
Jamaha.
Foto: M. Kadlec

a Duo Jamaha. A „kasko“ bylo zcela
vyprodáno!
„Pravidelně, to znamená každou
neděli, se těším na jejich televizní
vystoupení. To je moje. Před nedávnem jsem byl i na koncertě Duo Jamaha v Libině, takže ten prostějovský jsem nemohl vynechat,“ svěřil
se Večerníku Jan Čížek ze Štětovic.
A že se na vystoupení těšili i sami
interpreti, bylo jasné i z pohodové
atmosféry, v níž se odehrával rozhovor s členy Duo Adamis. Ostatně,
posoudíte brzy sami, exkluzivní interview najdete již v příštím vydání
Večerníku.
Příležitost pozdravit čtenáře Večerníku si ale nenechali ujít ani členové slovenské hudební skupiny Duo
Jamaha. „Rádi bychom poděkovali
všem našim příznivcům, kteří dorazili na náš prostějovský koncert.
Jsme moc rádi, že přišli v tak velkém
počtu, a těšíme se na další společné
akce v následujícím roce. A protože
se blíží Vánoce, rádi bychom popřáli šťastné a veselé svátky, bohatého
Ježíška, hodně lásky mezi lidmi,
vše dobré v novém roce a ať jim
naše hudba i nadále přináší radost
a pohodu,“ popřáli Alfonz a Marián
Kotvanovci, kterým se od zdejšího
publika dostalo opravdu záviděníhodné přízně.
„Jediné, co organizátoři nepromysleli, byl fakt, že se tady nedalo
pořádně tancovat,“ litovala paní
Oldřiška, která spolu s ostatními
využila možnosti trsat alespoň po
bocích hlediště.
Duo Jamaha vystřídala v polovině
programu manželská dvojice Adéla a Milan Suchých, známí pod
pseudonymem Duo Adamis, kteří
publiku představili nejen známé

Fotoreportáž

BYLI JSME

rie
gale .cz
+foto nikpv
videow.vecer
w
na w

U TOHO!

Koncert se vším všudy. V závěru vystoupení nechyběla ani autogramiáda, při níž byli otec a syn Kotvanovci (na snímku) doslova
v obležení svých příznivců.
Foto: Petra Hežová
písně, ale i několik novinek z vlastní
produkce. Úžasná atmosféra, kterou
hlavní protagonisté spolu s publikem vytvořili, potěšila duši každého
hudebního příznivce a jistě budou
všichni zúčastnění souhlasit, že by
v našem městě mohlo být podobných akcí více...
„Jsem domluvený, že příští rok
v listopadu bychom v Prostějově
opět uskutečnili toto samé vystoupení,“ potvrdil zájem Martin Tichopádek z pořádající agentury MUSIC
MEDEA s tím, že termín bude brzy
zveřejněn. Tím de facto jen potvrdil
úspěšnost celé akce. „Jsme opravdu
maximálně spokojení, a to po všech
stránkách - jak organizačně, tak
i ekonomicky. Publikum bylo výborné, myslel jsem, že dorazí pouze
starší generace, ale mýlil jsem se. Na
pódiu tančily dokonce i děti. Byl to

krásný pohled, jak se proplétaly
generace,“ vzkázal Prostějovanům
Tichopádek „Vystoupení obou kapel trvalo přes čtyři hodiny a šlo
vidět takové nadšení fanoušků,
že by klidně vydrželi i další dvě...,“
pousmál se.
Martin Tichopádek pochválil také
oba interprety. „Děkuji paní Adéle
z Duo Adamis, že i v horečkách
nám krásně zazpívala. Byl jsem
také mile překvapen, že kluci z Duo
Jamaha vydrželi autogramiádu půldruhou hodinu. Sice byli pak velmi
unaveni, ale zvládli to.“
MUSIC MEDEA s akcemi v Prostějově nekončí. „Letos už zde koncert pořádat nebudeme, ale velmi se
těším na Prostějov v roce 2015. Přeji
všem hodně štěstí do nového roku,“
udělal Martin Tichopádek tečku za
ŠLÁGRPARÁDOU.

jaaký byl pááteeční konnceertt...
2 x foto: Michal Kadlec, 1 x foto: Petr Hežová

Oblíbený zpěvák přinese
vánoční náladu do Husova sboru

Prostějov/pav - Krásný hudební zážitek plný předvánoční
pohody připravil na sobotu
20. prosince Husův sbor.
V rámci svého turné „Adventní
písně“ zde od 17.00 hodin vystoupí známý zpěvák, skladatel
a malíř Richard Pachman.
Společně s tradičním hostem
svých koncertů - herečkou
a zpěvačkou Ditou Hořínkovou
zpříjemní všem návštěvníkům
adventní čas vánočními i duchovními písněmi.
Richard Pachman je muzikant,
zpěvák, malíř a chovatel psů.
Všemu se věnuje se zápalem
a ve všem má úspěchy. Stále
aktivně a často vystupuje,
v Husově sboru zazpívá také
již opakovaně, jeho koncerty
jsou velmi oblíbené. V muzice
i malířství dokonce překročil
hranice naší země, má za sebou
množství alb i v zahraničí, řadu
klipů a výstav.
V rámci letošního adventního
turné zazní řada známých i ne-

Umí rozparádit. Duo Jamaha dokázalo Hodně živo. Při pátečním koncertu ve Spo- V akci. Také Duo Adamis se výrazným způzvednout ze židlí patnáct stovek diváků, pře- lečenském domě se dokonce i hromadně sobem postaralo o báječnou atmosféru. Divávážně seniorů.
tančilo.
ci byli jako u vytržení.

Vzpomínka na kolegu fotografa:
Foto: internet
známých starých vánočních
českých i zahraničních písní,
duchovní skladby i novinkové
písně autorské, z nichž jedna
dala název celému turné. Host
koncertu herečka a zpěvačka
Dita Hořínková vystupuje již
od svých osmi let, má za sebou
turné po Japonsku, koncertování

v Kanadě i účinkování v řadě
muzikálů.
Tato dvě jména jsou jistě zárukou, že pokud se rozhodnete užít si
předvánoční atmosféru v Husově
sboru, nebudete zcela jistě litovat.
Výtěžek z koncertu bude navíc
věnován dětem z Dětského domova ve Strančicích.

IV. memoriál Luďka Mařáka
proběhne už toto úterý!

Prostějov/peh - Členové Spolku prostějovských fotografů
představí svá díla u příležitosti v pořadí již čtvrté veřejné
vzpomínky na tragicky zesnulého kolegu, zakladatele Spolku prostějovských fotografů
- fotografa, Luďka Mařáka.
Výstava pojmenovaná na počest
jednoho ze zakládajících členů
spolku Memoriál Luďka Mařáka (+ 2011) se koná již počtvrté
a i tentokrát si návštěvníci výstavy budou moci prohlédnout díla
jednotlivých autorů dle žánrů, na
které se členové spolku zaměřují.

„Společná výstava je mozaikou
různých fotografických žánrů, od
krajiny přes architekturu, art, portrét, akt až k reportážím z ulic,“
upřesnil pro Večerník člen Spolku
prostějovských fotografů Josef
Franc, jehož doménou jsou dokumentární fotografie z exotických
výprav.
Společná výstava všech členů
spolku, který vznikl v roce 2009,
jako volné sdružení amatérských
fotografů je i letos jakýmsi stylovým pietním aktem, vzpomínkou
na kolegu fotografa a kamaráda
Luďka Mařáka a novinářku Jarmi-

Prostějov/red - Třiašedesát
krásných smrčků, které ozdobily děti z prostějovských
základních a mateřských škol,
zdobí od pátečního dopoledne
náměstí T. G. Masaryka. Ještě
v tentýž den večer k nim přibyl

slavnostně rozsvícený hlavní
vánoční smrk.
„Stromky nazdobily děti z celkem třinácti škol, ke kterým
se přidalo centrum Lodička,“
uvedla Milada Sokolová, duše
projektu a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Spolu s náměstkyní primátora
Alenou Raškovou, která nad
akcí přejela záštitu v rámci Zdravého města Prostějov, se celé
dopoledne těšily z umu dětí.
„Jsem velmi mile překvapena a
hlavně potěšena, jak si na tom
děti, potažmo paní učitelky, daly
záležet. Stromky jsou nazdobeny nejrůznějšími styly, najdete
zde medvídky z ořechů, andílky
z lahviček od mléčných nápojů,
květy z plastových lahví, látková
srdce, prostě festival nápadů,“
podotkla Rašková.
Stromečky, stejně jako jejich
tvůrci, už sklízí první nadšené
ohlasy. „Na velikonoce to bylo

lu Pospíšilovou, příznivkyni spolku a dlouholetou členku Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Zúčastnit se vernisáže a nahlédnout tak do fotografické duše
všech vystavovatelů, můžete už
toto úterý 2. prosince v prostorách prostějovského zámku na
Pernštýnském náměstí v 16:00
hodin. Dobrou pohodu při prohlížení fotografií doplní hudební vystoupení prostějovského pěveckého sboru Proměny, které vystoupí
na ochozu muzea o hodinu později. Vystavené fotografie si lze prohlédnout až do 3. ledna 2015.

Atmosféra před radnicí
byla přímo andělská... Centrum Prostějova zkrášlily ozdobené stromečky

Prostějov/mik - Náměstí bylo
minulý pátek už okolo půl páté
odpoledne doslova natřískané
k prasknutí. Když pět minut
před sedmnáctou hodinou zazněly slavnostní fanfáry z radničního balkónu v podání žáků
Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose, nebylo před
prostějovskou radnicí k hnutí.
A pak přišlo obrovské překvapení, které nikdo nečekal...
Letošní scénář rozsvícení vánočního stromku se pořadatelům skutečně povedl. Z Kravařovy ulice
se totiž k úžasu všech přítomných
vynořil patnáctimetrový anděl!
Kdo neviděl na vlastní oči, neuvěří. Než obří bílá postava nechala
rozsvítit vánoční strom, museli jí
ovšem Prostějované zazpívat koledu. Stalo se, a osmnáctimetrový
smrk se rozsvítil do vší parády.
Adventní čas byl v Prostějově právě zahájen!
„Jsem maximálně spokojená, sami
vidíte, že atmosféra je výborná.
A jde to i bez drahé celebrity, která

Překvapení. Atraktivní raritou při slavnostním rozsvícení vánočního stromu byl obrovský anděl, který se objevil na náměstí.
Foto: Michal Kadlec
v posledních letech vždy u rozsvícení stromu na náměstí vystupovala. Letos jsme se snažili vymyslet něco originálního a jsem ráda,
že děti i dospělí velkého anděla
přijali s nadšením,“ nechala se pár
minut po slavnosti slyšet Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
A měla pravdu. Prostějovanům se
líbil nejen program pátečního podvečera, ale docela se jim zamlouvá

i osmnáctimetrový smrk, který
byl v úterý přivezen z městských
lesů v Seči. „Skromný, ale pěkný.
Hlavní ale je, že se tu sešla spousta
lidí s dětmi a všichni byli spokojeni. Moje pětiletá dcera Sandra
se ale toho anděla bála,“ smála se
Jana Kalandrová.
Možná se bude bát ještě víc tento
pátek 5. prosince, kdy nejen na
prostějovské náměstí dorazí Mikuláši a čerti...

Pěkné, že? Vánoční strom
na náměstí má třiašedesát
menších brášků.
Foto: www.pvnovinky.cz

Dobrý nápad. První náměstkyně primátora Alena Rašková a zastupitelka Milada Sokolová stojí za novým projektem, který sklízí
slova pochvaly ze všech stran.
Foto: www.pvnovinky.cz
moc pěkné, tohle je ale ještě hezčí. Nějak víc kreativní,“ nechala
se slyšet Alena Snášelová. „Jsem
zvědavá, kdy se ptáčci pustí do
stromečku zdobeného popcor-

nem,“ usmívala se Milada Sokolová. Obě ženy by touto cestou
rády veřejně poděkovaly Lesům
města Prostějova a jejich řediteli Vrbovi.

Ze života města
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MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO DOTACE
Z půlhodinové „rutiny“ se jednání pořádně protáhlo...
Už je to jasné. Zastupitelé, občané i zástupci médií si
budou muset příští čtyři roky zvyknout na skutečnost,
že jednání vrcholného orgánu magistrátu bude primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák
(ČSSD) svolávat namísto dříve tradičních úterků
výhradně v pondělí. Stejně tak tomu bylo i minulý
týden, kdy první muž radnice povolal pětatřicet komunálních politiků k mimořádnému zasedání kvůli
nutnosti přijmout dotace na nejrůznější investiční
akce města. Většina zastupitelů se přitom musela
omluvit v zaměstnání, zastupitelstvo totiž začínalo
už v devět hodin ráno!
„Já myslím, že toto mimořádně
svolané zastupitelstvo nebude
mít dlouhého trvání. Nepředpokládám totiž, že by i opoziční
kolegové měli něco proti tomu,
abychom přijali dotace na již naplánované investice města,“ svěřil

se Večerníku těsně před začátkem
pondělního jednání zastupitelstva
Miroslav Pišťák.
Popravdě řečeno, avizované dotace na protipovodňová opatření,
výsadbu stromů či cyklostezku,
byly opravdu schváleny drtivou
většinou hlasů napříč politickým
spektrem za pár minut. Jenomže,

jak se to ostatně dá v příštích
čtyřech letech očekávat stále,
opozice navrhovala obohatit program jednání o další a další body...
Není snad třeba ani uvádět, že
nejčastější požadavky zněly na
projednávání novinek okolo
výstavby obchodního centra
společností Manthellan, hrozby

demolice Společenského domu
či Jezdeckých kasáren. V těchto
případech však zafungovala jednota nové radniční koalice, která
všemi osmnácti hlasy nechala tyto
důležité body odložit na řádné jednání zastupitelstva, které je plánované na pondělí 15. prosince.
Minulé pondělí strávila nejvíce času politická reprezentace
města v lavicích obřadní síně
při projednávání závěrečného
bodu programu - různé a diskuze. Nejživěji se propírala opět
vytvořená koalice s komunisty,
dále policejní šikana při pokojné manifestaci 28. října na prostějovském náměstí při výročí
samostatnosti Československa,
otázky okolo společnosti Manthellan i další a další záležitosti. Pondělní jednání se tak
z očekávané půlhodinky protáhlo až na tříhodinový maratón.
Pro úplnost je třeba ještě doplnit,

Prostějov/mik - S požadavkem
o vysvětlení se na radu města
oobrátil zastupitel Václav
Kolář (TOP 09) v případě chybějících přechodů pro chodce
v Martinákově ulici. Podle
něj je zejména na křižovatce
s ulicí Pod Kosířem situace pro
chodce hodně nebezpečná.

„Nejbližší bílá zebra je až u rondelu v Kostelecké ulici, která je
ovšem zase velmi nevhodná pro
řidiče. Ti totiž při odbočování ve
směru z města doprava na Martinákovu vidí přechod a na něm
chodce až na poslední chvíli. Zato
u křižovatky s ulicí Pod Kosířem
přechod přes silnici výrazně

chybí, tady jsou lidé ve velkém
nebezpečí,“ upozornil na aktuální
problém Václav Kolář.
„Situace právě na této křižovatce
ulic Martinákova a Pod Kosířem byla v uplynulých letech
opakovaně posuzována. Bohužel, rozhledové poměry v blízkosti zatáčky u zdejšího obcho-

du a předpisy povolující zřizování přechodů nedovolují
v těchto místech bílou zebru zajistit. Opakovaně o to žádáme
dopravní policii, ale bohužel bez
úspěchu,“ vysvětlil na zastupitelstvu Miroslav Nakládal, vedoucí
dobrou dopravy prostějovského
magistrátu.

Prostějov/mik

Perličky
ze zastupitelstva

Vida, jde to! V pondělí byla na jednání nově složeného zastupitelstva k vidění věc, kterou by si „vládnoucí“ koalice určitě přála co
nejčastěji. Pro přijetí dotací hlasovali všichni do jednoho napříč politickým spektrem.
2x foto: Michal Kadlec
že na mimořádném jednání
zastupitelstva chyběli omluvení Aleš Nevrla (TOP 09)
a František Jura (ANO 2011).
Omluvenka jaksi ovšem scházela u poslance Jaroslava Faltýnka (ANO 2011)...
Slavnostní slib zastupitele složila
dodatečně Věra Palacká (Změna
pro Prostějov), která se ustavujícího jednání nemohla zúčastnit
z důvodu nemoci.

Okolo poledne pondělní mimořádné zastupitelstvo skončilo,
ale pouze na krátký okamžik. Po
obědě se komunální politici sešli
znovu, tentokrát už ovšem za zavřenými dveřmi. Při neveřejném
jednání totiž probírali návrh rozpočtu na rok 2015.
O jednotlivých diskuzích mimořádného zastupitelstva, mnohdy velmi
vášnivých, informuje Večerník na
jiných místech tohoto vydání.

Na „Martináčce“ bez přechodů, policie je proti ODDÁVAJÍCÍCH
je na radnici o něco víc
Radní pod palbou

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik - Mezi nově zvolenými zastupiteli města byl
poměrně zájem o oprávnění provádět sňatečné obřady v příštích čtyřech letech. Na seznamu jsou hned tři nováčci. „Rada
města pověřila členy zastupitelstva oddávat snoubence při
občanských sňatcích ve správním obvodu prostějovského
matričního úřadu. Kromě mě a mých náměstků, kteří oddáváme povinně ze zákona, budou mít stejnou možnost zastupitelé Josef Augustin, Milada Galářová, Alois Mačák, Václav
Kolář, Milada Sokolová, Jaroslav Šlambor, František Filouš
a František Švec,“ informoval Večerník primátor Miroslav
Pišťák s tím, že posledně tři jmenovaní jsou nováčci, kteří už
brzy předstoupí před snoubence.

„Po semináři k rozpočtu zůstalo ´nad čarou´ hned sto deset akcí,“
spočítal náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer
Prostějov - Stejně jako jeho kolegové z nejužšího
vedení, tak i Zdeněk Fišer (na snímku) obhájil po
letošních komunálních volbách post náměstka
primátora Statutárního města Prostějov. V jeho
kompetenci pak zůstávají i stavební investice.
A právě na toto téma se nesla nosná část exkluzivního rozhovoru v rámci našeho pravidelného
seriálu s prostějovskými radními. Sám Fišer si
pochvaluje, že v roce 2015 prostaví magistrát
až sto devadesát milionů korun. Jak sám uvedl,
práce na radnici jej těší, radost z toho ale nemá
manželka...
Michal Kadlec
Obhájil jste svůj post náměstka primátora pro
stavební investice. Potěšil vás
tento fakt, že můžete pokračovat ve své dosavadní čtyřleté
práci?
„Post náměstka pro stavební
investice je funkce, ke které
jsem byl panem primátorem
vybrán pro svoje vzdělání
a praxi ve stavebním oboru.
Moje role spočívá v metodickém vedení odboru rozvoje
a investic, v přenosu požadavků ze strany osadních výbor,
INZERCE

občanů i členů zastupitelstva
na zařazení konkrétních akcí do
plánu na příslušný rok. V minulém volebním období jsem
byl jako pověřený zastupitel
více vytížen přípravou nového
územního plánu, což je zásadní
dokument pro další rozvoj města. Fakt, že se mohu dále podílet
na rozvoji Prostějova, mě z odborného hlediska těší. Netěší to
ale příliš moji manželku, která
by chtěla, abych se raději vrátil
ke své práci v projekční kanceláři a začal zase přinášet do
rodinného rozpočtu více peněz.
(úsměv)“

V pondělí se uskutečnil
seminář k rozpočtu na
rok 2015. Proběhnou nějaké
zásadní změny v seznamu plánovaných stavebních investic?
„Na tomto semináři došlo k minimálním změnám v plánovaných
akcích. Pouze u položky ve výši
tří milionů korun týkající se nového společenského centra došlo
ke změně využití. Byla rozdělena
na dvě části. Suma ve výši šestiset
padesáti tisíc korun bude určena
k zakonzervování střechy hlavní
budovy, zbytek částky je určen
na demolici dvou objektů přízemních přístaveb, zpevněných
ploch a odvozu suti. Další práce
na přípravě nového společenského centra budou pokračovat až
po dořešení realizace obchodní
galerie společností Manthellan.“
Můžete už jmenovat alespoň pár těch hlavních
stavebních akcí v roce 2015?
„Ano. Za dvanáct milionů korun
dojde k propojení Anenské ulice
s jižním kvadrantem, za šestnáct
milionů revitalizace náměstí T. G.
Masaryka a devatenáct milionů
bude proinvestováno na zateplení tří budov mateřských škol ve
Smetanově, Moravské či Melantrichově ulici. Proběhne rovněž

první etapa rekonstrukce Tylovy
ulice, a to nákladem osmi milionů korun. Celkem je pro příští
rok v plánu sto deset investičních
akcí v celkovém objemu sto devadesáti milionů korun.“
Jakou částkou je pak pamatováno na opravy
chodníků v Prostějově? A je už
připraven seznam těchto
oprav?
„Rekonstrukce chodníků jsou
součástí investičních akcí v rámci
regenerace sídlišť, rekonstrukcí
křižovatek a podobně. Celkově
je na opravy chodníků vyčleněno
pro příští rok čtrnáct milionů a tři
sta tisíc korun. Další navýšení je
možné až po případných úsporách, například za úklid sněhu,
jako to bylo v letošním roce.“
Jakým způsobem a podle
jakého harmonogramu
bude pokračovat rekonstrukce
náměstí T. G. Masaryka?
„Ta byla zahájena na začátku
listopadu a momentálně probíhá
její první etapa, v níž jsou zahrnuty chodníky i parkovací plochy
před radnicí. Tato etapa měla být
původně poslední, ale vzhledem
k souběhu investiční akce na rekonstrukci budovy radnice bude
provedena tato plocha jako první,

aby byl dodržen závazný termín
ukončení regenerace náměstí
v polovině příštího roku. Lešení
v průčelí radnice a kolem radniční věže bude postaveno na
již hotové zádlažbě, tudíž nebude brzdit průběh dalších prací.
V roce 2015 budou provedeny
ony další etapy oprav včetně kuželny a prostoru u muzea.“
Musíme se na to zeptat
i vás. Jak vy osobně čelíte početným kritikám na uzavření radniční koalice s komunisty?
„Ničemu takovému zatím čelit
nemusím. Je to dáno tím, že jsem
vnímán více jako technik než
politik. Na komunální úrovni se
v mém oboru řeší to, zda bude
rekonstruována dříve jedna ulice nebo nějaká druhá. Nemělo
by to tedy nikdy být rozhodnutí
politické, ale odborné na základě
stanovení priorit po zhodnocení
technického stavu, frekvence
dopravy a podobně. Politických
debat jsem si užil dost v době
mého působení v zastupitelstvu
a městské radě v prvním volebním období po svobodných
volbách v letech 1990 až 1994.
Tehdy se řešily názvy ulic a náměstí, například zda si Gagarin

zaslouží mít v Prostějově
po sobě pojmenované náměstí, když to byl komuj mi známo,,
nista. Pokud je
ak zástupci KSČM byli
tak
občany zvoleni v každém
volebním období od
oku 1990 a proroku
too tuto nynější
hysterii nechápu! Více
mi napří-

Foto: archív Večerníku
klad v minulých volebních
obdobích vadilo, že někteří zastupitelé silně lobovali
za některé spřátelené firmy
a stranické kmotry... A v minulém období jsem se nesetkal
s tím, že by se některý ze současných členů KSČM takto choval.

Vedení radnice striktně dodržuje
zákon o veřejných zakázkách, což
veřejnost to vnímá kladně. Některé politické strany tak po posledních volbách mají v zastupitelstvu
minimum svých zástupců, ztratily
svůj vliv, což je zdrojem bouřlivé
kritiky na radniční koalici.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Milí příznivci Večernice,
srdečně vás vítám u naší-vaší oblíbené rubriky Večernice. Dobře se usaďte,
přibližte si opět sklenku vody, třeba i menší zákusek a pojďme se společněě
podívat, co zajímavého jsem si pro vás na první prosincový den připravila.
Povíme si, který orgán je v tomto měsíci podle čínské medicíny nejo-hroženější, podíváme se do kadeřnického a kosmetického studia Naisyy
a v neposlední řadě si vyrobíme vynikající kávová srdíčka. Zkrátka všechno
o
zajímavé rady a tipy, které se vám budou určitě hodit. Samozřejmě anii
tentokrát nechybí další zajímavý rozhovor.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

kulinářský
k
uli
u
llin
inář ký k
koutek
o tek
aneb tip do kuchyně...

KÁVOVÁ SRDÍČKA
Foto: internet

Ingredience:
Těsto:
1/2 balíčku prášku do pečiva
80 g moučkového cukru
250 g hladké mouky
150 g mletých
lístkových oříšků
130 g másla
2 ks žloutků
1 lžičku mleté nevařené kávy
1 lžíci mléka

Náplň:
100 g másla
50 g lískových oříšků
1 lžičku mleté nevařené kávy
100 g moučkového cukru
1 ks vanilkového cukru
Poleva:
200 g čokolády, 50 g másla
1/2 lžičky instantní kávy
celé lupané lískové oříšky

postup:
Jelikož se nám neúprosně blíží Vánoce, je na čase začít s přípravou
vánočního cukroví. Pojďme si tedy společně vyzkoušet jednoduchý,
ale výborný recept, který zvládneme úplně všichni. Nejprve tedy vypracujeme těsto z mouky, kávy, cukru, prášku, oříšků, másla, žloutků a mléka. Následně uložíme na několik hodin do chladu a necháme ztuhnout, pak těsto vyválíme a formičkou vykrajujeme srdíčka,
která dáme péct na cca osm minut při 170 °C (dle trouby). Přísady
na náplň vyšleháme a vychlazená srdíčka slepujeme vzniklým krémem. Ingredience na polevu rozpustíme v misce nad parou. Polevou pak srdíčka poléváme a na závěr ozdobíme lískovým oříškem
či dle fantazie.
Dobrou chuť.

Styll a ššarm
a m

Je nejvyšší čas věnovat se
plícím a tlustému střevu
Po delší době se znovu
podíváme na orgán, který je
v tomto měsíci nejohroženější.
Podle čínské medicíny je
v prosinci tím nejzatíženějším
tlusté střevo, které má však jako
párový orgán plíce. V tomto
příspěvku se tedy zaměříme na
plíce a v příští Večernici, která
vás čeká ještě před Vánocemi, se
podíváme právě na ono na tlusté
střevo. Plíce jsou nejen místem,
kde probíhá dýchání, ale tvoří
se zde i energie a zároveň slouží
jako komunikační orgán…
Spousta lidí si myslí, že plíce mají
poškozené pouze kuřáci, což je
velký omyl. Plíce se poškozují
samozřejmě kouřením, pobytem v místnostech, kde se kouří,
ale i nedostatečným spánkem
(méně než cca šest hodin denně),
suchým vzduchem a povrchovým
dýcháním. Jak jsem již několikrát
upozorňovala, je velice důležité
dýchat vědomě a vnitřně.
Způsobů, jak správně dýchat
je celá řada. Důležité je dýchání
bránicí, což znamená dýchat od
močového měchýře směrem ke

krku až do úst, jakoby směrem
ven z hlavy. Žebra se při nádechu roztahují do široka. Pokud
dýcháme špatně, mozek se méně
prokrvuje, vzniká únava a plíce
nepracují správně. Jak je vám
z mých dřívějších informací již
známo, každý orgán, který je
poškozený nebo se projevuje
nějakou dysfunkcí má svou
příčinu i v duchovní oblasti.
Již tedy bylo uvedeno, že plíce
jsou komunikačním orgánem.
Pokud tedy máme potíže s plícemi, je na místě se zamyslet,
zda se v naší blízkosti nevyskytuje někdo, koho nemůžeme
vydýchat, s kým máme pocit, že
nemůžeme dýchat společný vzduch. Může to být někdo, s kým
nechceme nebo neumíme komunikovat či na někoho jakoby
„kašleme“. Na plíce však působí
i dlouhodobý smutek, melancholie, pláč, stres, sebeponižování
a napětí. Uvědoměním si příčiny
v duchovní oblasti značně plicím
a nejen jim pomáhá.
Plicní potíže se projevují nejen
kašlem a vykašláváním, ale

i zahleněním, chrapotem, pocity dušnosti, otoky v obličeji, ucpaným nosem, krvácením z nosu,
také ekzémy (nejčastěji v loketní
jamce) a praskající kůží. Člověk
se špatnými plícemi se také
vyznačuje tím, že postupně nerad
mluví a má tichý hlas. Pokud
plíce svou činnost nezvládají
a mají narušenou energii, oslabí se
i linie tlustého střeva. Oba orgány
pak na sebe upozorňují bolestí
ramen a palců u ruky. Nejen
v tomto období tedy dbejme na
to, aby se nám dobře dýchalo, a to
jak v oblasti dechu vzduchu, jako
takového, tak v oblasti našeho
okolí, kde se vyskytujeme. Vyhneme se kouření, zakouřeným
prostorům, ale i mléčným, zejména kravským výrobkům,
které značně zahleňují. Plíce
podpoříme reflexní masáží, kterou aplikujeme na nártech v celém
prostoru nártních kůstek. Na posílení plic pak využijeme ženšen,
čaj z divizny (přecedit přes látku),
jitrocelový sirup, výluh z bylin
nebo pupenů lichořeřišnice či
habru...

Studio NAISY uspořádalo zajímavou akci
Nutriční poradkyně prostějovské ženy chválila
Prostějov/akr - Jako princezny. Takhle si připadaly všechny dámy, které se
během předminulé středy
dostavily do kadeřnického
a kosmetického salonu Naisy.
Pro všechny zákaznice tohoto
salonu byla připravena akce
pod názvem „DEN IN BODY
BIOSPACE.“
„Jak je již naší tradicí, každého půl roku pořádáme nějakou
akci, která se týká vlasové, kosmetické či vůbec celostní péče
pro naše zákaznice. Tentokrát
jsme se rozhodli pro spolupráci s Mgr. Sylvou Hřebíčkovou,
Ph.D. z Fakulty sportovních
studií Masarykovy univerzity
v Brně, která zdarma za pomoci
přístroje InBody analyzovala
složení těla pomocí elektromagnetické
bioimpedance,“
vysvětlila Večerníku Pavlína
Vačkářová, majitelka studia
Naisy.
Inkriminovaný přístroj během
pár minut měřil nejen váhu,
svalovou hmotu, tělesnou vodu
a procentuální podíl tělesného
tuku, ale i poměr pasu k bokům,
hodnotu minerálů v kostech či
dokonce, zda je množství svalů

rrozhovor
z
se zzajímavou
j
osobností...

adekvátně rozloženo ve všech
částech těla. Poté následovala
odborná konzultace výsledků
včetně doporučení jídelníčku,
pitného i pohybového režimu
s již výše zmíněnou nutriční
poradkyní a kondiční trenérkou Sylvou Hřebíčkovou. Po
odborné konzultaci ještě poradkyně každé zákaznici poskytla
podrobný protokol z měření,
který si odnesla s sebou domů.
„To však není vše! Pro všechny dámy jsme připravili také
vlasové poradenství zdarma,
které měl na starost vlasový
technolog KÉRASTASE, dále
zdobení nehtů, občerstvení
a každý zákazník si také, jako
již tradičně, od nás odnesl dárek. O naše zákaznice tedy bylo
skutečně postaráno od hlavy až
k patě,“ usmála se Vačkářová.
A podle ohlasů byly všechny
zákaznice s naší akcí spokojené. V tom případě jsem vždy
velice spokojená i já,“ dodala.
Její slova Večerníku, který byl
celé akci přítomen, potvrdila
také jedna ze stálých zákaznic
studia Naisy. „Do studia Naisy
se chodím opečovávat již deset
let a musím říci, že zde odvá-

dí prvotřídní práci. Samotný
dnešní program se mi moc líbil.
Byla mi provedena diagnostika
vlasů s následnou úpravou, také
jsem podstoupila analýzu složení těla a zjistila jsem, že jsem
na tom zdravotně moc dobře,
z čehož mám radost,“ svěřila se
Alena Hrubanová.
Večerník mimo jiné zjišťoval, jaké jsou mezinárodní
výsledky v oblasti celkové
analýzy lidského těla. „S tímto přístrojem jezdíme po celé
České republice a analyzujeme
nejen složení těla, ale měříme
i pohybovou aktivitu. A musím říci, že všechny ženy, které
jsem dnes v Naisy měřila, na
tom byly z pohledu pohybové
aktivity dobře. Je vidět, že se
o sebe starají,“ pochválila Prostějovanky Sylva Hřebíčková,
nutriční poradkyně a kondiční
trenérka z Masarykovy univerzity v Brně. Pak už ale tak pozitivní nebyla. „Co se ale týče
České republiky jako celku,
nejsme na tom zrovna nejlépe.
Z výsledků, které jsou mezinárodně srovnávány, vyplývá,
že největším problémem je
u nás strava a špatné stravovací

Zahřejte se u nás!

BYLI JSME
U TOHO!

Vydařená akce. V prostějovském kosmetickém Studio Naisy
se konal DEN IN BODY BIOSPACE. A bylo to hodně zajímavé...
Foto: Aneta Křížová
návyky. Mnoho lidí se pravidelně stravuje typickou českou kuchyní a navíc většina z
nás si dává nepřiměřené porce
jídla, což zapříčiňuje spoustu
problémů. Rozhodně je na místě prevence, dostatek pohybu
a především ta změna stravy,

která samozřejmě začíná u samotného nákupu v obchodech.
Lidé by měli více dávat pozor
na to, co kupují, sledovat etikety,
složení a vyřadit z jídelníčku například bílé pečivo, které náš organismus rozhodně nepotřebuje,“ poradila Sylva Hřebíčková.

www.vecernikpv.cz

„Arteterapie může pomoci lidem trpícím emocionálními nebo psychickými

problémy,“ říká známá umělkyně Olga Měsícová
Prostějov - V dalším díle zajímavých interview
se tentokrát Večernice vydala za paní Olgou
Měsícovou, která nám prozradila vše o arteterapii
a ještě navíc. Takže víte, co je to arteterapie? Jaký
je její hlavní přínos a jak probíhají arteterapeutická
sezení? To vše a ještě více se dočtete z následujícího exkluzivního rozhovoru...
Aneta Křížová
Můžete
čtenářkám
úvodem vysvětlit, co je
to arteterapie?
„Jako terapeutická metoda se
arteterapie začíná využívat ve
třicátých a čtyřicátých letech
dvacátého století. Průkopníky
byli většinou výtvarníci, kteří prošli psychologií a hledali
možnosti propojení výtvarného působení s psychoterapeutickými postupy a jejich
uplatnění v léčbě. U nás se
arteterapie využívala od padesátých let v některých psychoterapeutických zařízeních.
V průběhu osmdesátých let

narůstala popularita arteterapie
zejména mezi studenty speciální pedagogiky. V současnosti
je arteterapie jedním z psychoterapeutických postupů, který
se opírá o výtvarné projevy
klientů, jako o hlavní léčebný
prostředek. Uplatňuje se v sociální, klinické praxi, ale i ve
výchovném procesu. V podstatě lze říci, že se jedná o terapii
uměním.“
Arteterapie je mnohdy využívána jako
součást psychoterapie. Jaký
je tedy její hlavní přínos?
„Může pomoci lidem trpícím
emocionálními nebo psychickými problémy nebo těm, kdo

o sobě chtějí zjistit něco víc,
případně jim dělá problém své
pocity vyjadřovat slovně. Arteterapie využívá výtvarného
projevu jako hlavního poznání, ovlivnění lidské psychiky
a mezilidských vztahů. Není
zaměřena na výsledek, ale samotný proces tvoření, otevírání
fantazie a svobodného projevu,
který může přinést sebepoznání, posílení sebedůvěry a nové
zážitky. Důraz je kladen na obsah, výraz a emoční prožívání
nikoliv na uměleckou úroveň.
Umění skutečně léčí a uzdravuje duši, což je dokázáno již
od starověku. Sama na sobě
jsem si vyzkoušela, co artetep umí. (úsměv)“
rapie
Jaké jsou používány
techniky při arteterapii, a je možné, aby se ji naučil úplně každý?
„V arteterapii se pracuje buď
individuálně či skupinově.
Individuální práce má hlubší
zaměření a s klientem se pracuje z hlediska časové osy. Je

připravena klientovi na míru
a plně respektuje jeho individualitu a soukromí. Skupinová
práce má své výhody zejména
v oblasti sociální a empatické,
takzvaný ´kruh nese´. Vše je
rychlejší a intenzivnější. Arteterapii lze uplatnit u všech bez
rozdílu věku, pohlaví, sociálního zázemí. Svoji nenásilnou
a prožitkovou formou je vhodná pro každého. Není to pouze
malování nebo kreslení. Dají
se použít i techniky jako např.
koláž, imaginace, prostorová
nebo galerijní animace, modelování, práce v přírodě apod.
Je to brána do světa fantazie,
kde všechno je dovoleno a nic
není špatně. To je na tom to
úžasné.“
Jak arteterapeutická
sezení probíhají?
„Při výtvarném projevu vypínáme svou levou mozkovou
hemisféru - rozum, a necháme
pracovat pravou mozkovou
hemisféru - empatii, city. Necháváme se unášet a vtahovat

do světa fantazie. Jsme svobodní, volní, šťastní. Dovolíme si to, co si v reálu nedovolíme. Je to návrat do dětství a nic
není hezčího, než když klienti
odcházejí uvolnění, odpočatí
a dobře naladěni. Odložili část
svých problémů do obrázků.
Tím, že si je z nevědomé fáze
převedli do vědomé fáze (konkrétní obrázek), jsou schopni
dívat se na danou situaci či
problém z jiného úhlu pohledu, tedy odkrýt podstatu. A o to
při arteterapii jde. Postupnou
a společnou prací analyzovat
příčiny současného stavu, ve
kterém se klient nachází.“
Vydala jste dvě knihy,
pořádáte výstavy a věnujete se spoustě dalších aktivit. Kde můžeme vidět vaše
díla?
„Moje obrázky je možné
v současnosti vidět v prostorách Galerie Mánes Club
v Prostějově, a to do 11. prosince. Budu velice ráda, pokud
se přijdete podívat.“

Inovátorka. Podle názoru Olgy Měsícové je arteterapie jednou
z hravých metod duševní hygieny, která je důležitá pro každého
z nás. Souhlasíte, nebo jste jiného názoru? Foto: archív O. Měsícové
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Bazárek dětského oblečení nadchl maminky i děti Definitivní souhlas má dát CMG
až rada města. Bude další škola?

Uplynulou sobotu proběhl v prostorách Společenského
domu v Prostějově výprodej dětského či kojeneckého
zboží, a protože děti rostou jako z vody, akce se těšila
velkému zájmu nakupujících i prodávajících. Zatímco
maminky se věnovaly nákupům, pro samotné ratolesti byla připravená zábava v podobě tvořivé dílničky
či skákací chobotnice.
Prostějov/peh
Každá maminka dříve či později
začne řešit problém, co s dětskou
výbavičkou, ze které ten její capart už vyrostl. S tím se rozhodly
pomoci organizátorky prostějovského bazárku dětského oblečení z 'maminkovského' webového
portálu Modrý koník a zdejšího
rodinného centra Lodička, které podpořily první náměstkyně
prostějovského primátora Alena

Rašková a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
„Prostějovský bazárek není první, na jehož pořádání se v letošním roce podílíme. Jsme zde
poprvé a dle účasti se zdá, že
rozhodně ne naposledy,“ usmívala se Libuše Drozdová, hlavní
organizátorka akce ze společnosti
Modrý koník. „Rádi bychom,
aby tu bazárek proběhl dvakrát
v roce, na jaře i v zimě a stal se tak
milou tradicí, kdy budou mít ma-

Nákupní žně. V prostorách prostějovského „kaska“ se v sobotu nakupovalo i přispívalo na dobrou věc.
Foto: Petra Hežová

Tvůrčí tým. Za vším hledej ženu, nebo v případě prostějovského
bazárku dětského oblečení rovnou žen několik. Foto: Petra Hežová
minky možnost levně nakoupit
nebo vyměnit oblečení či hračky,
ze kterých jejich děti už vyrostly,“
dodala Libuše Drozdová.
„Přišla jsem prodat oblečení
a hračky po dětech. Možná se
také poohlédnout i po něčem
novém,“ prozradila Večerníku
Martina Smékalová, která se
na sobotní dopoledne změnila
v prodavačku dětského oblečení.
„Je to dobrá příležitost zbavit se
dětských věcí, které už nevyužijeme, ale někomu dalšímu stále
mohou udělat radost,“ přidal Jan
Závodský.
Možnost vybrat za dobrou cenu
nový svetřík či hračku využily
i předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová a první
náměstkyně primátora Statu-

tárního města Prostějov Alena
Rašková, která nad celou akcí
převzala záštitu. „Maminky na
mateřské dovolené moc peněz
navíc nemají, a toto je příležitost, kdy si za levný peníz mohou koupit nebo vyměnit dětské
oblečení,“ shodly se obě zastupitelky.
Neprodané dětské oblečení
měly maminky možnost v závěru bazaru darovat maminkám
a dětem z Fondu ohrožených
dětí nebo Azylovému centru.
„Pro darované věci si přijely
pracovnice z prostějovské pobočky Fondu ohrožených dětí,
kterým jsme předali celkem
patnáct velikých 'ikea tašek',“
uzavřela zase jednu vydařenou
akci Libuše Drozdová.

Prostějov/mik - I Večerník nedávno informoval veřejnost
o souhlasném stanovisku vedení města se založením nové
církevní základní školy v Prostějově. Ředitelství Cyrilometodějského gymnázia z toho
mělo velkou radost, ale oficiálně o verdiktu magistrátu bude
jednat až nejbližší rada města.
Zpráva o změně postoje magistrátu, který více než rok odmítal
navýšení počtu základních škol
v Prostějově, mile překvapila
také opoziční zastupitele, kteří
minulé pondělí 24. listopadu na
mimořádném jednání nejvyššího
orgánu chtěli vědět něco bližšího. Byli však odkázáni na příští
jednání zastupitelstva, neboť
další podrobnosti o nové církevní „základce“ bude projednávat

nejbližší rada města po obdržení nových informací od vedení
CMG.
Původně totiž radní počítali
s tím, že Cyrilometodějské gymnázium chce v první fázi otevřít
v Prostějově čtyři třídy základní
školy, a to od první do čtvrté. Některé nové informace ale hovoří
o tom, že CMG naopak touží po
třídách druhého stupně, tedy od
šesté do deváté třídy. „I kdyby
to tak bylo, nehraje to při našem
rozhodování žádnou roli. Důležité je, zda rada města potvrdí předběžný souhlas vedení magistrátu
se založením nové základní školy v Prostějově. Za sebe říkám,
že osobně v tom nevidím žádný
problém a nechceme stát v cestě plánům Cyrilometodějského
gymnázia,“ konstatoval Miroslav

Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
Je však nutno podotknout, že
souhlas či naopak záporné stanovisko magistrátu by na zřízení další základní školy neměly
mít žádný vliv. „CMG de facto
nepotřebuje náš souhlas, stačí
mu k tomu kladné stanovisko
a povolení ministerstva školství,“ potvrdil primátor.
Nový ředitel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově ale
znovu argumentuje tím, že by
rád získal souhlas i magistrátu.
„Od ministerstva školství už jedno povolení máme, ale chceme
o něj zažádat ještě jednou.
A budeme jedině rádi, když tato
žádost bude obohacena o souhlas prostějovského magistrátu,“
zareagoval Pavel Polcr.

OHOŘELÁ MRTVOLA
ve zničeném autě vystrašila v lese

HAVÁRIE v ulici Josefa Lady u Horního Štěpánova nálezce
Narazil i do sloupu, škoda přes 100 tisíc

Prostějov/mik - Zcela nepochopitelně havaroval předminulou
neděli řidič osobního vozidla
v ulici Josefa Lady v Prostějově.
Na rovném úseku silnice zničehonic začal „létat“ od jedné krajnice
ke druhé, narazil i do sloupu veřejného osvětlení.
„V neděli třiadvacátého listopadu
kolem půl třetí odpoledne došlo
v Prostějově na ulici Josefa Lady
k dopravní nehodě. Řidič osobního auta značky Honda Accord jel
po uvedené ulici ve směru od ulice
U stadionu k ulici Plumlovská. Při
projíždění levotočivou zatáčkou
nezvládl řízení, najel vpravo a na-

razil do betonových obrubníků. Pak
vozidlo dostalo smyk a najelo do protisměru, kde narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Při nehodě nedošlo
k žádnému zranění a u dvaadvacetiletého řidiče nebylo ani zjištěno požití
alkoholu před jízdou,“ sdělila k havárii
v ulici Josefa Lady Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Řidič teď ale má plnou hlavu starostí
s opravou svého vozidla, uhradit
bude muset samozřejmě i škodu na
sloupu veřejného osvětlení. „Celková způsobená škoda činí sto dvanáct
tisíc korun,“ potvrdila mluvčí krajské policie.

Velkou záhadou je nález
torza ohořelého těla v osobním vozidle zjevně zničeného
Horní Štěpánov/mik - Poli- požárem na lesní cestě
cie začala řešit záhadu muže, u Horního Štěpánova. „Mohu
kterého v sobotu 29. listo- potvrdit, že policie vyšetřuje
padu večer našli uhořelého případ nálezu ohořelého
v autě na lesní cestě u Horního těla na Prostějovsku, ke
Štěpánova. Na místo okamžitě kterému došlo v sobotu
listopadu
vyjížděla pohřební služba, devětadvacátého
muži už totiž nebylo možné ve večerních hodinách. Vzhlnijak pomoci, lékaři byli edem k tomu, že vyšetřování
zbyteční. Podle všeho zemřel je teprve na začátku, a také
nešťastník v hořícím autě už kvůli pozůstalým, nebudeme
v tuto chvíli zveřejňovat
před několika dny...

Auto na cucky! Jak je možné, že řidič
této Hondy havaroval na rovném úseku
severní obslužné komunikace, vyšetřuje
policie...
2x foto: Policie ČR

žádné další informace,“ řekla
Večerníku Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak ale záhy Večerník
zjistil ze svých zdrojů, uhořelý
člověk byl identifikován. Má se
jednat o sedmapadesátiletého
muže z Jaroměřic na
Svitavsku. Policie teď ale
musí rozlousknout, zda
šlo o nehodu, drsnou
sebevraždu nebo zda došlo
k trestného činu.

Jak jsme zachytili krtečka v Prostějově... Mentálně postižený muž šel nakrmit PRASATA,
V sociálním ústavu ve Víceměřicích drží SMUTEK

Prostějov/mls
ě
- Mnozíí z fanoušků klasického animovaného snímku, který baví nejen
malé děti už po celé generace,
jsou zvědaví, jak budou vypadat nové díly, jenž v současnosti připravuje největší
čínská televize CCTV. Zatím
na veřejnost pronikla pouze

informace, že vedle krtečka v
nich má vystupovat i panda.
Při pohledu na fotografii pořízenou
z okna prostě-jovské „průmyslovky“ by se mohlo zdát, že jedna ze
scén pro zrození seriálu vznikla ve
Spitznerových sadech! Pokud by
tomu tak skutečně bylo, zdá se,
že krteček po čínském způsobu
bude obludou v nadživotní velikosti a zřejmě se hodlá vyznačovat nesmírnou výkonností toliko

příznačnou pro ekonomiku „asijského tygra“.
Takové množství obrovských hromádek by totiž u nás nezvládl ani
ten největší krtek-úderník. Nicméně ve skutečnosti kopky před Střední průmyslovou školou nevznikly
jako kulisa pro natáčení čínského
Krtečka, ale během obnovy místní
zeleně. V rámci ní bude zasazeno
celkem padesát stromů a dalších
více jak dva tisíce dřevin.
Víceměřice/mik - K obrovskému
neštěstí došlo v sobotu 29. listopadu večer na jihu Prostějovska.
V rybníku poblíž sociálního ústavu pro mentálně postižené občany ve Víceměřicích byla objeveno
bezvládné tělo utopeného klienta
tohoto zařízení. Případ šetří poliže otec neskončil „na ulici“, cie, která určitě bude také zjišťojak bylo v článku naznačeno. vat, proč se dvaašedesátiletý psyA to i přesto, že v místě svého chicky nemocný muž pohyboval
trvalého bydliště na Žižkově venku bez dozoru.
náměstí se dva roky nezdržoval. „Jedná se o nešťastnou událost, kte„Bydlel v podnájmu jako nor- rou vám můžeme pouze potvrdit.
mální občan,“ zdůraznila.
O úmrtí muže nebudeme s ohleZa nepřesně uvedené infor- dem na rodinu a další okolnosti více
mace v textu, jehož autorem informovat,“ uvedla velmi stručně
byl Martin Zaoral, se redakce k neštěstí Marta Vlachová, tisková
Večerníku rodině Stanislava mluvčí Krajského ředitelství Policie
Novotného omlouvá.
ČR Olomouckého kraj.

Ad.: Lupič ze Žižkova náměstí náhle zemřel

Náklady na pohřeb neplatilo město, ale rodina
Prostějov/mls - Stanislav Novotný, který v tíživé životní situaci
přepadl v lednu 2012 hernu na
Žižkově náměstí v Prostějově,
nedávno zemřel. Jeho pohřeb
ovšem nehradil prostějovský
magistrát, jak Večerník uvedl
v minulém čísle, ale platila jej
sama dcera Tereza.
Při zveřejnění informací o sociálním pohřbu Stanislava
Novotného i o jeho termínu

INZERCE

jsme čerpali z důvěryhodného
zdroje. Tato informace se
ovšem ukázala jako nepravdivá. „Není pravda, že náklady
na pohřeb hradilo město. Celý
jsem jej platila já. Rovněž
nesouhlasí termín pohřbu,
poslední rozloučení se konalo
až v pondělí čtyřiadvacátého
listopadu,“ napsala do redakce
Večerníku dcera Stanislava Novotného. Ta zároveň upozornila,

SMRT NAŠEL V RYBNÍKU!
„Je to obrovské neštěstí, těžko
se mi hledají slova. Podrobnosti
v tuto chvíli ale ode mě nechtějte vědět, tragédii nyní vyšetřuje policie.
Snad za dva, tři dny...,“ reagovala
na dotaz Večerníku Marcela Pudová, ředitelka Domova u rybníka ve
Víceměřicích.
Dvaašedesátiletého klienta tohoto
ústavu vytáhli uplynulou sobotu
večer bez známek života z vody
místní hasiči. „U události zasahovali
dobrovolní hasiči z Víceměřic, na
pomoc k vyzvednutí těla z rybníku
jim přijeli kolegové z Nezamyslic
a profesionální hasiči z Kojetína.
Muži se už ale nepodařilo pomoci,“
konstatoval pro Večerník Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Včera po poledni jsme se na místo
neštěstí sami vypravili. A podařilo
se nám získat exkluzivní výpo-

Místo neštěstí. Tato voda víceměřického rybníku pohltila nešťastného
seniora.
Foto: Michal Kadlec
věď jednoho z klientů Domova
u rybníku ve Víceměřicích, která
do tragického případu vnáší více
světla. „Kája byl můj velký kamarád. Večer ho poslali s kbelíkem
plným zbytků tady kousek vedle
ústavu. Víte, my tam chováme svoje
prasata. Dlouho se nevracel a noční
sestra ho začala shánět. Pak přišli
rybáři, že Kája se utopil tady v tom
rybníku,“ svěřil se Večerníku se slza-

mi v očích Miroslav Škrabal. „Musel si splést cestu, uklouznout a spadnout do rybníku,“ dodal smutně.
K tragédii ve Víceměřicích se Večerník vrátí ještě v příštím vydání.
Bude nás hlavně zajímat, jak je
možné, že mentálně postižení klienti mohou bez dozoru jen tak opouštět ústav. Obzvláště pak, když jen
v těsné blízkosti tohoto sociálního
zařízení číhá tak velké nebezpečí...

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

A GRATULUJEME!!!

Michala Pavelková
24. 11. 2014 50 cm 3,00 kg
Pivín

Ella Kovářová
25. 11. 2014 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Jennifer Kocourková
26. 11. 2014 51 cm 3,80 kg
Prostějov

Matyáš Štogryn
21. 11. 2014 51 cm 3,65 kg
Hamry

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!

HELEN DORON ENGLISH- ANGLIČTINA PRO DĚTI

THANKSGIVING: SOUTĚŽ O KROCANECH

Prostějov/pr - Angličtina pro
děti se uplynulý čtvrtek 27. listopadu přidala k oslavám Dne
díkůvzdání. Pro studenty připravila výtvarnou soutěž o nejoriginálnější ztvárnění krocana
(„turkey“) pro mladší kategorii,
pro tu starší pak přichystala
soutěž o krocana na pekáči neboli o nejoriginálnější recept
na tohoto v podstatě ošklivého
a stále brblajícího ptáka, který
je pro Severoameričany synonymem tohoto svátku. Všem
studentům, kteří se dostavili
na angličtinu v tento den, pak
rozdávala symbolicky jablíčka a podělila se o pár kuriozit
o krocanech.
Pravděpodobně už jste někdy slyšeli o tom, že na Den díkůvzdání
americký prezident uděluje milost
jednomu nešťastnému krocanu
a jeho záložníku, který pak skončí v některé zoologické zahradě.
Těžko říct, zda se tomuto štěstí
v neštěstí dát říkat „štěstí.“ Možná
jste si ale mysleli, že tato tradice
sahá daleko do minulosti. Není
tomu tak. První milost „pardon“
uděloval krocanu prezident George H.W. Bush v roce 1989 a tradice se ujala.

Prostějov/red - Ve čtvrtek 19.
března 2015 se v Městském
divadle Prostějov uskuteční
další, v pořadí již šestnácté oblastní kolo přehlídky Prostějovská MATEŘINKA. Festival
je zařazen do seznamu akcí
akreditovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a zároveň je vyhlášen metodickou akcí pro učitelky mateřských škol. Přihlásit se můžete
právě nyní!
„Cílem projektu je přispívat
k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku, s důrazem na
tvořivost, aktivitu, citlivost vůči
druhým lidem i vůči životnímu prostředí, ale také pomáhat

upevňovat význam rodiny jako
nenahraditelného pilíře lidské
společnosti i napomáhat rozvoji
vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou. V neposlední řadě
pak vytvářet prostor pro výměnu
zkušeností a odborných poznatků
mezi pracovníky v oblasti předškolní výchovy a zároveň pomoci zvýraznit pozici předškolního školství v rámci celkového
výchovně vzdělávacího systému
v České republice,“ předeslal
význam projektu Tomáš Jachník,
organizátor ze Střední, Základní
a Mateřské školy v Komenského
ulici v Prostějově.
MATEŘINKA je určena pro
děti od 3 do 7 let a délka vystou-

pení by neměla přesáhnout pět
minut. Hudební, pohybová, dramatická či jiná vystoupení, mohou
být koncipována i jako společná
s rodiči, sourozenci, případně
s jinou skupinou dospělých nebo
starších dětí. Fantazii se meze nekladou. „Záštitu nad festivalem
převzalo Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy, Česká komise pro UNESCO a zastupitelé
města Prostějov,“ dodal Jachník.
Přihlásit se můžete do konce
kalendářního roku 2014 telefonicky na čísle 582 344 324,
e-mailemskolka@quick.cznebo
písemně na adrese Speciální
mateřská škola, Mozartova 30,
796 01 Prostějov

U krále Ječmínka v Prostějově

roztančili chuťové pohárky
A už jste někdy slyšeli, že byli
i takoví američtí prezidenti, kteří
prosazovali krocana ve znaku
USA místo orla?
Ano, byli takoví. Jak by pak takový znak vypadal, dokumentuje
následující snímek. Zajímavá by
byla úvaha, jak by se změnil po-

hled na dravou Ameriku, která
by místo orla měla srandovního,
naštvaného krocana.
Soutěž trvá až do 11. prosince a vítěz bude vyhlášen na
Christmas Party s Angličtinou
v pátek 12. 12. Odměna bude
naprosto krocaní...

Aktuální informace o Angličtině
pro děti najdete na webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC
Prostějov, případně na serveru
www.anglictinaprodetiprostejov.
Nebo jednoduše napište na
info@anglictinaprodetiprostejov.cz
či zavolejte na tel. 604 792 446.

KRTEK DĚKOVAL PROSTĚJOVANŮM

Prostějov/red - Jak Večerník informoval, první říjnovou neděli
uspořádal Klub sociálně demokratických žen ve spolupráci
s Klubem Onko Diana charitativní akci pod názvem Bruslení
s Dianou, která se konala na ledě
prostějovské Víceúčelové haly-zimním stadionu. Návštěvníci
měli možnost si nejen zabruslit
a zasoutěžit, ale i zhlédnout úžasnou krasobruslařskou exhibici
a ukázku hokejového utkání
malých hokejistů.
Na dobrovolném vstupném se
vybralo 8060 korun. A jelikož
ženy z obou klubů mezi sebou
daly dohromady další dva tisíce,
čímž částku posunuly na 10 060
korun, kterou v úterý 18. Listopadu společně předaly Nadačnímu

MATEŘINKA 2015 volá. Přihlaste se!

fondu dětské onkologie Krtek.
Ten podporuje činnost Kliniky
dětské onkologie FN Brno, kde
se léčí i malí pacienti z Prostějova
a okolí. Vytváří projekty na cílenou léčbu jednotlivým dětem
a jejich rodinám během aktivní
léčby, ale i po jejím ukončení. Za
Nadační fond přijely z Brna převzít dar tři ženy - paní ředitelka,
paní hospodářka a maminka onkologicky nemocného dítěte. „Za
Krtka děkujeme všem Prostějovanům, kteří se Bruslení s Dianou
účastnili a přispěli Krtkovi na jeho
činnost,“ vzkázaly se skutkem
spokojené dámy předsedkyně
Klubu SDŽ Prostějov Jana Halvadžievová a Ivana Pařízková,
předsedkyně Klubu Onko Diana
Prostějov.

Pomohly dobré věci. Společný snímek všech dotyčných organizací vznikl bezprostředně po předání daru.
Foto: archív Klubu SDŽ a Klubu Onko Diana

Prostějov/tok - Nevšední gastronomický zážitek připravil svým zákazníkům kolektiv
pivovaru a restaurantu „U krále Ječmínka“
v Prostějově. Na odpoledne předminulé neděle 23. listopadu si pozvali jednoho z nejlepších
českých kuchařů Lubomíra Brázdu, který
před očima přítomných vykouzlil pětichodové
menu „Gurmán Král Ječmínek“.
Zájem o tuto unikátní show byl obrovský. „Jakmile jsme zveřejnili inzerát ve Večerníku, měli jsme
okamžitě obsazenou kapacitu, tedy šedesát míst,“
přiznala s lehkým údivem provozovatelka restaurace Miriam Vysloužilová.
Že dokonalou atmosféru a vynikající jídlo nemusí
připravit pouze mediální hvězda, dokázal právě
člen TOP 12 tuzemských gastronomů, sympatický kuchař z Poličky Lubomír Brázda. „Hodně
cestoval po světě, vařil evropským královským
rodinám a pravidelně na Hradě, naposled třeba při
narozeninách pana prezidenta,“ představila svého
hosta Vysloužilová.
A co o sobě prozradil sám mistr kuchař? „V Poličce mám vlastní gastronomické studio Roztančená vařečka, dále jsem lektorem a prezentátorem
Asociace hotelů a restaurací ČR,“ vyjmenoval
skromně a dodal důvod, proč se objevil zrovna
v Prostějově. „S touto restaurací spolupracuji už
delší dobu, snažím se, aby zdejší kuchyně byla
modernější, a přitom dobrá. Dnešní podvečer jsme
koncipovali jako předvánoční ve formě kuchařské
show, která se v Prostějově a blízkém okolí zatím
nekonala. Chtěli bychom tímto i vychovávat naše
zákazníky,“ neopomněl i edukační rozměr této
akce.
Pětichodové menu české klasiky zabalené do
moderního hávu sestávalo ze studeného předkrmu, polévky, teplého předkrmu, hlavního

Bylo plno. Počínání kuchařů mohli hosté sledovat na plátně, jedli speciality i originální bašty (viz. snímek v levém horním rohu).
2 x foto: Tomáš Kaláb

BYLI JSME
U TOHO!

Mistr řemesla. Lubomír Brázda předvádí, jak
vyrobit lososovou pralinku Foto: Tomáš Kaláb
jídla a dezertu. A jelikož nastává předvánoční
doba, nechyběly ryby. Pralinka z lososa a smetany jako první chod, dýňová polévka s plněnou
palačinkou, v níž se tentokrát vyskytovala treska.
Teplý předkrm obstarala kachní prsa v tymiánové
esenci, hlavní chod pak dva druhy masa - vepřová panenka s jemným drůbežím špalíčkem. A na
závěr salónek provoněla pošírovaná (tedy tepelně
upravená) hruška na skořicové omáčce.
Jednotlivé chody servírovali kuchaři přímo před
hosty a šéfkuchař Brázda konzumaci doplnil
spoustou gastronomických zajímavostí. Věděli
byste třeba, že kuchyně jako místnost byla známá
už ve starém Egyptě a staří Řekové si začali vážit svých kuchařů tak, že tato profese byla jednou
z nejlépe placených?
I k vaření se vyplatí přistupovat s láskou. „Snad
proto jsou muži lepší kuchaři, vaří proto, že je to
baví. Ženám se stále od mala vštěpuje, aby se učily
vařit pro svého partnera, z čehož může být časem
jen holá povinnost,“ vysvětluje Brázda. A jeho
gastronomické krédo? „Nejdůležitější jsou vždy
suroviny a jejich vzájemná kombinace, které dají
vzniknout pravým chuťovým zážitkům,“ zdůrazňuje špičkový gastronom.
Po téměř třech hodinách odcházeli hosté maximálně spokojeni, a to napříč věkovými kategoriemi. „Nedá se říci, že by to splnilo naše
očekávání, tato akce je mnohonásobně předčila,“
pochvaloval si stůl obsazený seniory. „Nic takového jsem dosud nezažila, bylo to opravdu skvělé
a jsme rádi, že do Prostějova akce tohoto druhu
také dorazila,“ unisono pokyvovaly dva mladé
páry a není asi s podivem, že mužská část dodala:
„Nejvíce jsme si pochutnali na moučníku.“ Pánové a sladké…, vždyť to znáte.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel.č. 588 008 095, 724 706 773
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v tomto roce vám nabízíme
možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství, vám také
nabízíme prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
Národní dům v Prostějově
pořádá 11. prosince 2014 vernisáž Ĺubomíra Petríková:
"KONĚ" Hosté Zdeněk Matysík
– trojnásobný vítěz Velké Pardubické. Vernisáž potrvá do 4. února
2014

TJ SOKOL Otaslavice pořádá
7. prosince 2014 14. ročník Mikulášského běhu. Start od 14.00
hodin s prezentací o hodinu dříve
v sokolovně. Více informací na
tel. č. 739 423 853

Galerie U Hanáka, Prostějov,
pořádá výstavu Karla Nováka
„fotografie“, která potrvá do úterý
16. prosince 2014.

Loutkový sbor při TJ Sokol I
Prostějov, Skálovo nám. 4
Sdružení rodičů a přátel zdravot- Čerti na hradě od 14:30 v neděli
ně postižených celiakií a Der- 7. prosince. Program pohádek pro
matitis herpetiformis Duhring děti i dospělé na letošní podzim.
„Sedmikráska“, Prostějov, Kostelecká č. 17 pořádá KURZY ADVENTNÍ DÍLNY S ICM BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ. Studovna ICM, Komenského 17,
Kurzy proběhnou 5. 12. 2014 4. patro, 1. prosince od 15:00 do
od 15:00 do 19:00 hod. v ku- 17:30 Vánoční dekorace pletené
chyňce ZŠ Melantrichova z papírových ruliček.
v Prostějově. Kurzy jsou zdarma. Rádi poradíme maminkám, Taneční škola Šárky Milarové
které začínají s bezlepkovým pe- a Jiřího Šindlera vás srdečně zve
čením. Tento kurz je realizován na závěrečné věnečky ve dnech
v rámci projektu Zdravé město 5. a 12. 12. 2014 od 18:30 hodin ve
Prostějov. Těšíme se na setkává- Společenském domě v Prostějově.
ní s vámi. Informace na tel. 777
140 734 p. Ludmila Bednářová V prostorách Galerie Mánes
club, Kostelecká 18, Prostějov,
se koná výstava Olgy Měsícové
MC Cipísek
Volné herny pro rodiče s dět- „tóny barev“, která potrvá do úterý
mi do 5 let – vždy v pondělí od 9. prosince 2014. Provozní doba:
pondělí až pátek: 9-12 a 13-16
15:00 do 17:00 hodin.
Individuální poradenství – hodin. Mimo tyto hodiny po dopsychologické a logopedické mluvě na tel.: 777 160 402
– dle objednání
Pokračovací kurz efektivního
rodičovství – večerní kurz dle
rozpisu pro absolventy základních
kurzů ER

TIP Večerníku

Mikulášská nadílka rockových legend

KEKS & KONTAKT

KDY: SOBOTA 6. PROSINCE 2014, 20.00 HODIN
KDE: SPOLEČENSKÝ DŮM, KOMENSKÉHO UL.,
PROSTĚJOV
Pravidelný hudební dárek připravují na první prosincovou
sobotu hvězdy tanečních zábav
na Prostějovsku. Samy kapely
jej nazvaly „Mikulášskou nadílkou rockových legend“ s čertovsky dobrým bigbítem. Exkluzivní vystoupení skupin KEKS
& KONTAKT se blíží! V prostějovském „kasku“ vystoupí již
6. prosince od 20.00 hodin.
Pro pamětníky, kterým stejně jako
samotným protagonistům přibyl nějaký ten „křížek“, bude ve
Společenském domu připraveno
bohaté občerstvení a snad i nostalgická atmosféra, která každého

Domovní
správa, s.r.o,

MUZEUM A GALERIE
Prostějovska
výstavní sál Špalíček, Úprkova 18 pořádá 4. prosince až do
31. prosince výstavu Velká válka
– Češi na bojištích Evropy. Výstava, která bude zahájená vernisáží
3. prosince v 17:00 hodin, představuje situaci ve světě v předválečných letech.

Vychází nový díl kalendáře
Osobnosti Prostějovska 2015

víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ PRO
ŠKOLY, ŠKOLKY
A VEŘEJNOST
ÚTERÝ 2.12. 9.00 - 10.00

lečně s Okrašlovacím spolkem
v Prostějově, vznikl nový stolní
kalendář s medailony a fotografiemi osmadvaceti osobností ze
všech oblastí společenského života, které mají v nadcházejícím
roce kulaté či půlkulaté výročí
narození nebo úmrtí,“ uvedl Tomáš Cydlík ze Státního okresního archivu.
Kalendář si můžete zakoupit
v sídle Státního okresního archivu Prostějov na adrese Třebízského ulice č. 1. Jeho cena
činí 80 Kč.

V čase předvánočním
i vánočním

VŽDY JE DOBRÉ
VĚDĚT...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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...
František Čížek 1925
Stražisko
Helena Balcarovská 1952
Prostějov
Milada Fládrová 1936
Vrahovice
Ing. Artur Urban 1924
Tvorovice
Jiřina Bosáková 1945 Prostějov
Věra Zbořílková 1932
Prostějov
Anna Bezděková 1951 Rozstání

Marie Musilová 1926
Ptení
Jan Václavík 1944
Želeč
Olga Indráková 1921 Prostějov
Miloš Berka 1930
Žešov
Anna Pospíšilová 1933
Olšany u Prostějova
Marie Fialová 1951
Kostelec na Hané
Anna Neckařová 1926
Myslejovice
Vojtěch Hradil 1940
Čechy pod Kosířem

Rozloučíme se...
Pátek 5. prosince 2014
Blažejka Smutná 1934 Prostějov
10.00 kostel C+M Prostějov
Zdeňka Krejčířová 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

14.00 Pondělní Bijásek- Rio 2
17.30 Pohádkář
česká moderní lovestory
20.00 Sex v Paříži
francouzská tragikomedie

úterý 2. prosince

14.00 Úterní Bijásek- Rio 2
17.30 Sex v Paříži
20.00 Česká pivná válka
český dokumentární film

APOLLO 13

pátek 5. prosince

20:00 Klementů Lazaret
rocková muzika
Faith no more

sobota 6. prosince

20:00 Krucipüsk
Kervežekson
Funk-herd rock

středa 3. prosince

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV

čtvrtek 4. prosince

15:00 Hrátky s čertem
muzikálové představení

17.30 Pohádkář
20.00 Sex v Paříži

pátek 5. prosince

správně naladí. Publikum je totiž
vyzváno, aby se dostavilo v dobovém oblečení, korespondujícím
s daným repertoárem. Ozvučení
a osvětlení ovšem bude jako tradičně na profesionální úrovni.
Kapely se budou střídat po sériích písniček, takže příznivci
každé z kapel budou mít čas na
oddych a občerstvení - ať už točeným pivem nebo jiným pitím
z bohaté nabídky alkoholických
i nealkoholických nápojů. A kdo
si bude chtít báječnou atmosféru
odnést i domů, bude k dispozici
videozáznam sestříhaný pro použití na DVD.
Předprodej vstupenek zajišťuje
prodejna hudebních nástrojů
v Kramářské ul. 1, tel. 582 346
869 nebo bufet na horní tribuně
Víceúčelové haly-zimního stadionu, tel.: 728 211 810.

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST

POSLEDNÍ 3 DNY PRO OBJEDNÁNÍ CELOROČNÍHO

SOBOTA 6.12. 16.45 - 17.45

NALISTUJTE STRANU 19

PŘEDPLATNÉHO ZA ZVÝHODNĚNOU CENU.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající
agenturou MAMUT AGENCY, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populárních seskupení KEKS a KONTAKT, kteří vystoupí ve Společenském sále v Prostějově již tuto
SOBOTU 6. PROSINCE 2014. A vzhledem k tomu, že o účast na akci je zájem hojný, dá se
předpokládat, že „kulturák“ bude opět 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 1. do čtvrtku 4. prosince.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
VE KTERÉM ROCE VZNIKLA SKUPINA KONTAKT A POD
JAKÝM „POLITICKY NEZÁVADNÝMŮ NÁZVEM PŮSOBILA
PŘED REVOLUCÍ SKUPINA KEKS?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KEKS
a KONTAKT“. 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 4. PROSINCE, 17.00 hodin. Jména ŠESTICE
VÝHERCŮ BUDEME NÁSLEDNĚ KONTAKTOVAT TELEFONICKY, PROTO NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT NA SEBE SVÁ MOBILNÍ SPOJENÍ.
VSTUPENKY BUDOU PŘIPRAVENY PŘÍMO U VCHODU DO SPOLEČENSKÉHO
DOMU!

Oznámení o vypnutí elektrické energie
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,

KINO METRO 70

pondělí 1. prosince

sobota 6. prosince

KULTURNÍ
KLUB DUHA

17.30 Jak jsme hráli čáru
20.00 Návrat blbýho
a blbějšího
komedie/ USA

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...
KEKS & KONTAKT

Prostějov/red - Všichni prostějovští patrioti a milovníci historie můžou mít příští rok na
stole opět kalendář s významnými osobnostmi spjatými
s prostějovským regionem.
Klub historický a státovědný
v Prostějově pokračuje ve své
tradici mapování osudů významných osobností, které se na
Prostějovsku narodily, zemřely,
nebo zde v průběhu svého života
pobývaly. „Po úspěchu kalendáře na rok 2012 Osobnosti Prostějovska, který Klub vydal spo-
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Drozdovice 87, Sběrný dvůr, Anenská 5013,
5010, 5018, 5079, ul. V. Škracha, 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 pafostanice Němčice ZD (č. 300720) .
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.

17.30 Jak jsme hráli čáru
20.00 Návrat blbýho
a blbějšího

sobota 6. prosince

15.30Jak jsme hráli čáru
17.30 Návrat blbýho
a blbějšího
20.00 Návrat blbýho
a blbějšího

neděle 7. prosince

10.00 Adventní filmové
dívánky - 12 měsíčků
15.30 Jak jsme hráli čáru
17.30 Jak jsme hráli čáru
20.00 Návrat blbýho
a blbějšího

sobota 6. prosince
8:30 Vánoční odpoledne
s Míšou
promítání pásma pohádek pro
nejmenší, Norman a duchové.
13:00 Vánoční minidílna
pro děti
15:30 Strašidel se nebojíme
17:30 Strašidel se nebojíme
show s Míšou Růžičkovou
plná tanečních písniček
a soutěží pro děti

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

PROSTĚJOVSKÁ ZIMA
VÁNOCE S PROMĚNAMI
3. prosince středa v 17:00 hodin - Ochoz Muzea
Vánoční koncert pěveckého sboru Proměny
Akce se koná ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově, p.o.
POHÁDKOVÉ VÁNOCE aneb
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
pátek 5. prosince, náměstí T. G. Masaryka
od 16:30 do 17:15 hodin
Zpívání nejen pro Mikuláše - zpívání dětí
sv. Mikuláši a jeho pekelné družině
Pohádkové Vánoce
od 17:15 hodin- pořad plný písniček, tancování a soutěží
o ceny.
Každé dítě, které přijde v kostýmu čerta, anděla či sv. Mikuláše obdrží Odznak prostějovského čerta

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 1. DO 7. 12. 2014

TELEFON 582 344 130

PŘEDNÁŠKA: Ing. Tomáš Přibyl PŘISTÁNÍ NA KOMETĚ - čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek,
v pátek a rovněž v sobotu a v neděli od 14:00 hodin. Vstupné
20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: pondělí, čtvrtek, pátek, sobota
a neděle od 18:30 hodin a středa od 17:30 hodin. Měsíc dorůstá a lze na něm spatřit spoustu zajímavých podrobností.
Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30
hodin: Vyprávění hajného Vonáska. Vstupné 20 Kč.
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ - v 15:00 hodin, z cyklu SOUHVĚZDÍ
- Orion. 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.

Novorozenec nebude platit za odpad
Prostějov/red - Rada města
Prostějov schválila při svém
posledním jednání v úterý
18. listopadu návrh na snížení
poplatků za odvoz komunálního odpadu. Někomu z občanů přinese slevu pár korun,
jiného od poplatku osvobodí
úplně.
Výše poplatku je v současné
době 600 korun, lidé starší sedmdesáti let platí o 108 korun
méně. Od ledna příštího roku

by ale obecně závazná vyhláška
o místním poplatku mohla doznat změny. „Navrhujeme, aby
slevu měli občané po dovršení
pětašedesáti let věku. Druhou
změnou je osvobození novorozených dětí. Za ty nebudeme
v roce jejich narození poplatky
vybírat vůbec,“ vysvětlil Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Obě změny musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo.

Konzultační den ČOI
Prostějov/red - Konzultační den České obchodní inspekce proběhne v pondělí dne 1. prosince 2014 od 13.00 do 16.00 hodin
v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, a to ve dveřích
číslo 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostějov ve
Školní ulici 4.
Bližší informace je možno získat na Odboru obecního živnostenského úřadu ve stejné budově, ve dveřích číslo 143 až 147
v přízemí budovy.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. prosince 2014
Exkluzivní interview s vítězkou diváckého hlasování soutěže ženské krásy a kultivovanosti Pretty Woman
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„DO VRCHOSLAVIC SE NA PIVEČKO VŽDY RÁDA VRACÍM!“
Sopranistka a matka ročního syna Emílie Řezáčová je „rozlítaná“, své jistoty si však pečlivě chrání

Vrchoslavice - Když se řekne operní pěvkyně, tak si většina z nás
představí matrónu, jejíž BMI index se pod hranici obezity dostal naposledy někdy ve školce. O tom, že pronikavý hlas se nemusí nutně
drát z hrudi rozpínající se jak širé lány Hané, rozhodně svědčí i Emílie
Řezáčová z Vrchoslavic. Šarmantní mladá žena, která na první pohled zaujme francouzským „šmrncem“, ve svém životě donedávna vše podřizovala tomu, aby se stala slavnou operní pěvkyní. Po
narození syna se její priority poněkud změnily. Exkluzivní rozhovor
pro Večerník se zrodil po úspěchu v soutěži Pretty Woman, kterou
v sobotu 15. listopadu odvysílala TV Barrandov. Jedenatřicetiletá
Emilie Řezáčová v něm potvrdila, že rozhodně není jen pěknou
tváří na dlouhých nohách...
Martin Zaoral
Tak nejprve se vás musím zeeůj
ptat na to, co říkáte na svůj
oaktuální úspěch v soutěži Pretty Wola
man Barrandov, v níž jste dostala
nejvíce SMS hlasů od diváků?
cit
„Velice si toho vážím, je skvělý pocit
né
být sympatická lidem, nejen vybrané
m,
porotě. (úsměv) Děkuji všem divákům,
m
co mi poslali hlasy. Jsem ráda, že jsem
ejim za to stála a že mi věnovali čas i peníze za poslané zprávy.“
Jak vás vůbec napadlo se do
soutěže přihlásit?
„Byl to nápad mého taťky. Říkal, že by
si moc přál, abych to zkusila. Tak jsem
m
se nechala přemluvit a nyní mu mohu
u
jen
j poděkovat.“
p
Vyhrála jste automobil Hyun-dai. Jak jej využijete?
o
„Výhra se mi moc hodí! Na vlastní auto
ní
bych asi vydělávala hodně dlouho. Nyní
m.
ho mám a moc se z toho faktu těším.
ou
Podle nového auta stojícího před školou
ka
aspoň moji žáci poznají, že paní učitelka
už na ně už čeká ve třídě. (smích)“
Jak vůbec zpětně vidíte celé své
vé
účinkování v tomto televizním
m
klání?
s„Šla jsem do toho s tím, že aspoň získám nové přátele a zkušenosti. Zní to
te
sice jako klišé, ale co jiného můžete
čekat, když nevíte, do čeho jdete...
I když podobné soutěže znáte z televize, tak spoustu věcí zjistíte až tehdy,
když se stanete součástí toho všeho.
Musíte se třeba naučit kam a jak chodit,
do které kamery se dívat i spoustu dalších věcí. Po celou dobu jsem se ale cítila příjemně a užívala si to. Nejtěžší bylo
vystoupit ve spodním prádle, ale to je
jen můj osobní problém, pro diváky to
y jistě zajímavé. (smích)“
bylo
Dá se nějak shrnout, co vám
soutěž dala, a co naopak vzala?

INZERCE

znání, tak i v poznání druhých lidí. Na
mateřské dovolené nemá žena moc příležitostí, ale já jsem za relativně krátkou
dobu poznala spoustu lidí. Doufám, že
někteří z nich zůstanou v mém životě.“
Hned na první pohled zaujme
váš šarm. Podobný bývá obvykle spojovaný s Francií a konkrétně s Francouzkami. Jaký máte k této
zemi a její kultuře vztah?
„Děkuji za kompliment. (úsměv)
Myslím si, že šarm by měla mít každá
žena. Na nějaký čas jsem se dostala do
operního studia v Marseille, což byl
v operním světě velký úspěch. Bohužel
g
jsem ale nakonec do stálého angažmá
nenastoupila. Šlo o peníze. V té době
nastala ´krize´ a po mně chtěli, ať
si roční pobyt zaplatím sama, že

kořeny v této obci zapuštěny hodně
hluboko. Stále ale ´pendluji´ mezi Bratislavou, Vrchoslavicemi a Zlínem.
Před mateřskou jsem působila v Banské Bystrici. Jsem tak rozlítaná na
všechny směry, vždy jsem šla za prací. Vrchoslavice jsou místem, kam se
z těchto cest ráda vracím, abych si tu
dala právě to pivečko.(úsměv)“
Hrála jste i v úspěšném filmu
Jiřího Menzela „Donšajni“,
kde jste ztvárnila postavu Zuzanky
vynikající „bezbřehou naivitou“.
Co kromě pě
pěveckého talentu máte
postav společného?
s touto postavou
„Myslím, že pr
právě tu naivitu...(úsměv)
K některým ži
životním situacím přistupuji poněkud nnaivně, vím to, ale dělám
to pořád a ani nna tom nechci nic měnit.

„K některým životním situacím přistupuji
poněkud naivně. Přineslo mi to sice i slzy,
avšak pokud mě někdo doběhne, tak jen
jednou. Nedávám člověku druhou šanci!“
Barrandovská Pretty Woman EMÍLIE ŘEZÁČOVÁ
o vztazích k lidem, které si víc připouští k tělu

mi budou
dotovat vzdělání.
Foto: www.emilierezacova.com
Kde ale chcete vzít
tk
čá tk když
kd ž jste
jt
takovou
částku,
„Určitě mi nic nevzala... (úsměv) Spíčerstvě skončila školu?! Takže
še mě pomohla zvednout sebevědo- jsem tuto nabídku odmítla. Dnes si
mí. Ověřila jsem si, co všechno jsem říkám, že to tak mělo být, vždyť jinak
schopná se za poměrně krátký čas na- by se nestalo to všechno ostatní, za co
učit. Například dříve jsem nahlížela na jsem vděčná. Co se týče Francie a Marchození po mole trošku s despektem, seille konkrétně, tak tam se mi skutečně
ale poté, co jsem měla možnost si to moc líbilo. Souzněla jsem s mentalitou
vyzkoušet a všechno mě neskutečně lidí, tamním prostředím, prostě se vším.
bolelo, to obdivuji.“
Myslím, že bych tam zapadla i dlouhoZměnila soutěž nějak váš život? době...“
Zmínila jste se, že máte ráda
„Změnila je asi příliš silné slovo,
ale posunula mě dále. Jak v sebepopivo. Jak jde dohromady právě
francouzský šmrnc a český národní
nápoj?
„Pivo mám ráda asi proto, že jsem i dobrovolná hasička. A to, že jsem členkou
sboru a mám ráda pivo, se zase odvíjí od
toho, kde žiji. U nás ve Vrchoslavicích se
p pije poměrně hodně (smích)“
pivo
Přestože jste studovala v Bratislavě a procestovala kus
světa, tak trvale žijete stále právě
ve Vrchoslavicích na Prostějovsku.
Proč?
„Jsem tady jednoduše doma. ObzvlášFoto: www.emilierezacova.com
tě z tátovy strany jsou naše rodinné

Z
Získala
jsem totiž díky
to
tomu skvělé přátele. Přin
neslo
mi to sice i slzy,
n
nicméně
pokud mě někddo doběhne, tak jen jednnou. Nedávám stejnému
ččlověku druhou šanci.“
Zuzanka se v samotném závěru
filmu vdala. Myslíte si, že udělala
dobře?
„Zuzanka se vvdala dobře, čímž ukázala, že až tak naivní není. V tomto
se obě lišíme. (úsměv) Myslím si, že
manželství
ž l t í v ddnešní době nemá takovou váhu jako kdysi. To ostatně bohužel platí pro spoustu dalších věci, třeba
pro dané slovo. Vážím si toho, že moji
rodiče jsou spolu už tolik let a doufám,
že půjdu v jejich šlépějích. Vážím si
manželského svazku a snad i mně se
podaří s mým partnerem společně překonat různé životní zkoušky, které na
nás čekají.“
Celým životem vás provází
hudba. Co pro vás znamená?
„Hudba mě provází od doby, co jsem
nastoupila na konzervatoř. Hodně mě
v tomto směru asi ovlivnil taťka, který hraje na kytaru a zpívá. Má cesta
k hudbě tak byla plynulá, díky ní jsem
získala sebepoznání i sebekázeň.“
Co vám muzika dala a co naopak vzala?
„Hudba je dřina, musíte denně cvičit,
i když se vám nechce, nebo máte třeba prázdniny. Také na diskotéky jsem
nikdy moc nechodila. A když jsem šla,
tak s těžkým srdcem, že zítra nebudu
moci zpívat a že se to pozná. Někdy
mám pocit, že mi mládí kvůli tomu jak-

Výhra u diváků. Jedenatřicetiletá Emilie Řezáčová (na snímku vlevo) se
stala pro diváky TV Barrandov nejoblíbenější soutěžící finále soutěže Pretty Woman Česká republika. Na fotografiii s Ivetou Vítkovou, která uspěla
u publika v sále a stala se i celkovou vítězkou Foto: www.prettywoman.cz
si proteklo mezi prsty. Na druhou stranu mě hudba nabíjí, probouzí ve mně
emoce, které nedokáže vyvolat nic jiného. Je vzrušující, krásná. Odpoutává mě
od hmotného světa, díky ní si tak trochu
létám v oblacích. Je to zkrátka droga!“
Zaujalo mě, že jako sopranistka jste debutovala v SND
v opeře Kouzelná flétna v roli „Prvního chlapce“. Jak vzpomínáte na
tuto zkušenost?
„Třásla se mi kolena a nespustila jsem
oči z dirigenta... (úsměv) Ale byla jsem
moc šťastná.“
Věnujete se zejména vážné
hudbě. Čím vás osobně právě
tento druh hudby přitahuje?
„Vážné hudbě jsem se věnovala až doposud, věřila jsem totiž, že budu slavná
operní pěvkyně. Nestalo se, tak zkouším
něco jiného, něco v čem se nemusím
soustředit, jak vést tón, ale kde můžu prožívat emoce, které ve mně daná skladba
vyvolává. Tím ovšem nechci říct, že za
vážnou hudbou zavírám úplně dveře,
ppokud něco přijde, zase to zkusím!“
Jak je těžké se v tomto oboru
uživit?
„Pokud se vážnou hudbou chcete živit,
tak musíte obcházet různé konkurzy
a shánět ´kšefty´. Nikdy nemáte nic
jistého. To je ale daň za svobodu, které
máte naopak dostatek. (úsměv)“
Dokážete si sebe samu představit jako zpěvačku v jiném
hudebním žánru?

„Nemám ještě úplně prozkoumané
své možnosti v jiných žánrech, ale
pracuji na tom. Už si sama sebe nepředstavuji nikde a současně všude.
Jsem otevřena všemu, což jsem dop
posud
nebyla.“
Pokud vím, tak v současnosti
jste na mateřské dovolené. Jak
se od narození dítěte proměnil váš
život?
„Miláček se narodil minulý rok v říjnu. Narozením dítěte se změní vše
a myslím, že u všech bez ohledu na
to, co děláte. Stanete se prostě otrokem svého dítěte, ale děláte to ráda
a s láskou. Pamatuji si, že když se syn
narodil, tak jsem zažila tak silný pocit
štěstí, jaký jsem zatím nikdy nezažila
a asi už ani nikdy v životě nezažiju.
Říkala jsem si, kam se na tohle hrabe
sebevětší úspěch...?”
Jaké jsou vaše současné plány?
„V poslední době jsem se naučila nedívat se tvrdohlavě jen jedním
směrem. Nechávám vše nějak vyplynout ze situace. Samozřejmě, že mám
plány, ale bojím se je vyslovit nahlas.
Raději si je nechám v hlavě a něco
pro to udělám. Možná se ale vše za
pár měsíců změní... Každopádně se
těším na to, co přijde. Věřím, že vše
co mě cvrnkne do nosu, má pokaždé
nějaký důvod. To jsem si ostatně říkala
i u Pretty Woman, že to celé má nějaký
smysl, přestože jsem ho hned na začátku tak úplně neviděla.“

kdo je

mgr. art emílie
řezáčová?

Dle svých slov poněkud ztřeštěná milovnice piva se
narodila 20. července 1983. Po studiích na Církevní
konzervatoři v Kroměříži vystudovala operní zpěv
v Bratislavě. Ve svém oboru má tato školená sopranistka za sebou řadu mezinárodních úspěchů, dostala
se do operního studia ve francouzském Marseille, na mezinárodní pěvecké soutěži
v Barceloně pak postoupila do semifinále. Již během studií debutovala ve Slovenském národním divadle v opeře Kouzelná flétna. Nyní pracuje jako učitelka zpěvu na
Základní umělecké škole ve Zlíně a působí jako zpěvačka na volné noze. Po narození
syna je na mateřské dovolené. Mezi její koníčky patří pohyb, příroda, přátelé a rodina.
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TVRDÁ ZKOUŠKA

"Agelky" bojovaly
v Lize mistryň srdnatě,
tuzemský hit zvládly
čtěte
na stranách

30 a 31

rozhovor
KRASOBRUSLAŘ V DŮCHODU

Exkluzivní interview
s miláčkem fanynek
Tomášem Vernerem
čtěte
na straně

32

TRHÁK TÝDNE

„PROSTĚJOVSKÝ KOUĎAS“ MÁ BRONZ
Hercog Novi (Černá Horá), Prostějov/tok

V ČERNOHORSKÉM MĚSTĚ HERCEG NOVI PROBĚHL EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT V MALÉ KOPANÉ, SPORTU, KTERÝ
SICE NENÍ PŘÍLIŠ MEDIALIZOVÁN, ALE O TO VÍCE ROZŠÍŘEN. NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ JE V NĚM ČESKÁ REPUBLIKA
POMĚRNĚ DOST ÚSPĚŠNÁ, PRVNÍ MISTROVSTVÍ DOKONCE VYHRÁLA.
MEZI PATNÁCTKOU REPREZENTANTŮ LETOŠNÍHO VÝBĚRU PRO ME BYL I HRÁČ 1. SK PROSTĚJOV JAN KOUDELKA
(NA SNÍMKU PAVLA ROSENBACHA), KTERÝ HRAJE MALOU KOPANOU ZA DOMOVSKÝ SUCHÝ.
NA ŠAMPIONÁTU HRÁL OD PRVNÍHO UTKÁNÍ V DRUHÉ, TZV. MORAVSKÉ PĚTCE. TA BYLA TOU OFENZIVNĚJŠÍ,
A KOUDELKA PAK URČITĚ JEDNÍM Z VŮBEC NEJAKTIVNĚJŠÍCH PLEJERŮ, SNAŽIL SE OHROŽOVAT BRANKU
SOUPEŘE Z KAŽDÉ POZICE. OCENĚNÍ SE MU DOSTÁVALO OD TAK ZKUŠENÉHO FOTBALISTY, JAKÝM BEZPOCHYBY
BYL MANAŽER REPREZENTACE LUDĚK ZELENKA. A BYL TO PRÁVĚ DVAADVACETILETÝ HRÁČ, KDO POSLAL ČECHY
Z PENALTOVÉHO ROZSTŘELU DO PŘÍMÝCH BOJŮ O MEDAILE! A NAKONEC Z TOHO BYLO CENNÉ TŘETÍ MÍSTO...

přímé reporty po utkání jsou k dispozici na www.vecernikpv.cz, souhrnné zpravodajství pak najdete na straně 23 dnešního vydání

RADEK MEIDL HRÁL ZA PROSTĚJOV V rámci zimní přípravy

vyzve „eskáčko“
pražskou Spartu!

Návrat ztraceného syna
sledovala z hlediště

Prostějov/tok - Pár dnů
po skončení podzimní části ročníku 2014/2015 mají
prostějovští fotbalisté jasno
o programu následujících
čtyř měsíců, než se opět
roztočí třetiligový kolotoč.
A žádný „vegáč“, jak by se
mohlo zdát, svěřencům kouče Jury nenastal. Ještě do
konce listopadu trénovali dál? Světe div se, ale třeba
dvakrát týdně, v úterý a pá- i měření sil s úřadujícím mistek, na „umělce“ areálu SCM trem pražskou Spartou!
Za Místním nádražím, volno
příštích dnů zpestří individuální programy. A co bude

VS

volejbal

ČTVRTEK 4. 12.

17:00

ČESKÝ POHÁR ŽEN - ČTVRTFINÁLE; 2. ZÁPAS

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

zápas

SOBOTA 6. 12.

11:00

TURNAJ V ZÁPASU ŘECKO-ŘÍMSKÉM

A
X. ROČ NÍK FRA NTI ŠKA NES VAD BÍK
Sokolovna v Čechovicích

házená

SOBOTA 6. 12.

17:30

2. LIGA, SK. JIŽNÍ MORAVA - 11. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
RG a ZŠ ve Studentské ulici v Prostějově

volejbal

SOBOTA 6. 12.

17:00

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 12. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

korfbal

NEDĚLE 7. 12.

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH - 5. KOLO

14:30
16:30

SK RG PROSTĚJOV
VKC KOLÍN
RG a ZŠ ve Studentské ulici v Prostějově

i jeho milá PETRA!
Slavná partnerka. Odchovanec prostějovského hokeje Radek Meidl oblékl v sobotním utkání proti
Třebíči dres Jestřábů a jeho vydařený comeback na rodný led po ukončeném zahraničním angažmá
sledovala také letošní vítězka Wimbledonu i Fed Cupu Petra Kvitová. Právě čtvrtá hráčka světa totiž s
druhým z bratrské dvojice Meidlů randí. A jak se Večerník z důvěryhodného zdroje exkluzivně dozvěděl,
právě vztah těchto dvou sportovců stál za Meidlovým návratem do Prostějova. Přesun z Polska přes
kmenovou Olomouc do Třince a následně formou střídavých startů k LHK Jestřábi totiž v kuloárech
vyřizoval jeden z nejbohatších Čechů a sponzor tenistky Tomáš Chrenek na popud bosse marketingové
společnosti TK PLUS Miroslava Černoška! Pikantní také je, že Radek odehrál hned premiérové utkání
po boku Václava... Toto má příběh!
Foto: Jiří Možný

více k nové posile v kádru prvoligového týmu včetně jeho
prvních dojmů z premiéry si můžete přečíst na straně 26

Gottwald přebírá Určice!

Určice, Prostějov/jim – Těsně před uzávěrkou se Večerník
dozvěděl zajímavou fotbalovou
aktualitu. Na cestě vstříc divizní
záchraně povede fotbalisty Určic
Petr Gottwald. Jedenačtyřicetiletý
kouč se po dvouapůlletém působení v Kralicích na Hané dohodl
s účastníkem krajského přeboru
na ukončení spolupráce a posouvá
se o soutěž výš. „Na jednu stranu

je to riskantní změna a práce o dva
stupně výš, ale mám rád takové
výzvy a udělám maximum pro
to, abychom se udrželi. Všechny
kluky znám, je tam dobrý kádr
a směrodatné bude, jak zvládneme přípravu,“ těší se Gottwald na
nové angažmá.
Více informací k této
novince připravujeme
do příštího vydání!

Prostějov posílila Michal Černý je nadbytečný,
cyklistická legenda

Tomáš Konečný

Prostějov/oš, jim - Celosvětově známou cyklistickou tvář se před příští sezonou podařilo přivést oddílu SKC TUFO Prostějov. Novou posilou realizačního týmu se totiž od nového roku
2015 stane Tomáš Konečný, jenž bude zastávat
pozici asistenta sportovního ředitele!
„Tomáš pochází z našeho regionu, narodil se
v Olomouci a s cyklistikou začínal v Lošticích.
V loňském roce ukázal své trenérské schopnosti
při vedení silničního reprezentačního týmu na světovém šampionátu ve španělské Ponferradě, takže
věřím, že pro nás bude velkým přínosem,“ těší
vedoucího trenéra a sportovního manažera prostějovského klubu Michala Mráčka s dodatkem, že
se jedná o bývalého vynikajícího závodníka, který
ve své kariéře závodil v dresech takových týmů,
jako byly německý T-mobile nebo tehdejší domácí fenomén Husqvarna-ZVVZ. V portfoliu jeho
úspěchů jsou dokonce také starty na španělské
Vueltě či Tour de France!
Podrobnosti nejen k této cyklistické novince,
ale i o změnách ve složení týmu SKC TUFO
hledejte na straně 22 dnešního vydání!

klub mu hledá vytížení!

Prostějov/jim - Při jarní cestě
druholigovým play off získal
nejvíce kanadských bodů a produktivní byl rovněž v základní
části i samotné baráži o první
ligu. Po několika měsících je ale
vše jinak. Jeho tradiční kolegové
z útočné trojice David Šebek s Jurajem Juríkem opustili Jestřáby
již v létě, nyní se vše schyluje
k tomu, že stěhování jinam čeká
i populárního „Benzina“. S hrající
legendou totiž trenéři alespoň nyní
už příliš nepočítají...
„S Michalem jednáme, bavíme se
spolu otevřeně o jeho budoucnosti.
Poslední dobou nedostává tolik
příležitostí, má již nějaký věk a také
hokej je tu rychlejší a důraznější.
Ve hře je více možností, ideální by
byla ta, kde bude více vytěžovaný
a spokojenější, aby si mohl zahrát,“
prozradil Večerníku aktuální informace Jiří Vykoukal, sportovní manažer

a asistent trenéra jestřábí letky.
Již jedenačtyřicetiletý útočník zažil
dvacet sezón po extraligovém titulu
s Olomoucí vítěznou radost i v rodném
Prostějově a navzdory předsezónnímu
zranění mu při pohledu na statistiky vyšla i příprava. Tehdy dal čtyři
branky, na dvě nahrál, měl plus pět
bodů a jen jednou se nechal vyloučit.
Také v prvoligovém ročníku se
INZERCE

dokázal bodově prosadit, když má
bilanci 4+4, stejně tak ale patřil
se šestadvaceti trestnými minutami k nejvíce faulujícím Jestřábům
a s bilancí -14 je třetí nejhorší v celé
soutěži hned za mosteckým Danielem Horou a vedoucím mužem
tohoto nelichotivého pořadí Lukášem
Luňákem.
(dokončení na straně 27)

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. prosince 2014

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

ně 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 opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 47: na snímku byl dům z Rejskovy
ulice č.p. 47. Vylosovaným výhercem, která získává
POUKAZ pro nákup na sortiment prodejny DAREX
či DAREX SHOPU v hodnotě 400 Kč, se stal Zdeněk
LABOUNEK, C. Boudy 8, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to DO
ČTVRTKU 4. PROSINCE, 12.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme v PONDĚLÍ 8. PROSINCE.
Dnes můžete premiérově zápolit o POUKAZ pro nákup na sortiment prodejny KOBERCE ZE ČTVERCE
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

ZIMNÍ DOPLNĚK NA HLAVU PATŘÍ
NEODMYSLITELNĚ KE KAŽDÉMU . ...

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

TIP
k obrazovce
CIRKUS
BUKOWSKY
II (1.díl)

SERIÁL ČR (2014)

PONDĚLÍ 1. 12. 2014

20:00 HODIN

DĚTI, DLAŇ, DOBY, DODO, DUNĚT, EBON, ELSA, JUST,
KARÁT, KELT, KORBA, KOVO, KRAB, KRAJ, OHÁŇKY, OHYB,
OREL, OTKY, OTOP, POETIKA, PRAVĚK, PROČ, RADIČ,
ROMO, TOBOLKA, TVRZ, UVÁDĚČ, VRÁŽ, ŽLAB

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 4. PROSINCE 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ŠIPKYAKULEČNÍK“. Vylosovanou výherkyní se stala
Eliška ZAJÍČKOVÁ, Sportovní 777, Prostějov,
která se tak může těšit na POUKÁZ PRO KONZUMACI
SORTIMENTU v celkové hodnotě 400 Kč. Tu věnoval
partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Výhra je
připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kdo si rádi
vylepší svůj outfit...
Partnerem dnešního kola je totiž po čase olomoucká prodejna KLOBOUKY DAUBNEROVÁ. Vyhrát tak můžete
POUKÁZKU právě pro nákup tohoto sortimentu, a to znovu
v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde tentokrát opět v PONDĚLÍ a to
8. PROSINCE 2014.
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Režie: J. Pachl
Hrají: P. Řezníček, H. Čermák,
M. Šoposká, P. Bjelac, J. Vlasák, V. Hybnerová, Š. Benoni,
K. Dobrý
Druhá série detektivní road movie s Pavlem Řezníčkem v hlavní roli. Výbuch karavanu rozmetá vánoční idylku a Bukowského
plány na klidný život s Vesnou.
Vražda Edity Tiché byla jen zástěrkou skutečného cíle. V dalších šesti dílech oceňovaného
seriálu se Nestor Bukowsky v
podání Pavla Řezníčka, spolu s
parťákem Hynkem Čermákem
alias detektivem Kunešem nakonec dopátrají pravdy. Než se
tak ale stane, dostanou se oba do
mnoha hraničních situací. Ponurá atmosféra, množství akč-

V minulém, celkovém součtu
již stoosmaosmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Liannes Simon. Kubánskou
posilu prostějovských volejbalistek, které ve středu absolvovaly
domácí premiéru v letošním
ročníku Ligy mistryň, odhalila až
nečekaně početná skupina našich
bystrých čtenářů a čtenářek...
Ze 425 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherce, kterým se
stal Lukáš ČÍŽEK, Norská 3,
Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA
PIZZ, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč
věnovalo
OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Poukaz si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili známou
zpěvačku a nepsanou první dámu
české country hudby, která uplynulý čtvrtek vystoupila v prostějovském Městském divadle...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stodevětaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
4. PROSINCE 2014, 12.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
8. PROSINCE 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE NĚCO PRO ZDRAVÍ

Také první prosincové vydání vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší řadu
zápolení o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme neopomněli na bádání s čísly, přičemž díky našemu partnerovi
tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populárního klání, které si již dávno získala své věrné a početné přívržence, nyní můžete opětovně
usilovat o 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 tentokrát POUKAZ NA POTRAVINOVÉ
DOPLŇKY V HODNOTĚ 500 Kč, který věnovala prostějovská pobočka LÉKÁRNY BENU.
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 4. PROSINCE 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 8 - 5 - 4 - 3, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stošestasedmdesátým
výhercem v řadě stal Ladislav HÝŽA, Blahoslavova 19,
Prostějov. Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout POUKAZ
NA NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč od partnera minulého kola této soutěže, kterým byla prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY,
sídlící v ulici Kateřinská v Olomouci.
Jméno dalšího výherce, který může získat třebas pěkný dárek pod
stromeček, zveřejníme znovu v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 8. PROSINCE 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

ních scén i napínavých zápletek
si nezadá s první sérií a hrdinové se během pátrání dostanou
na neobvyklé lokace. Natáčelo
se mimo jiné v industriálním
prostředí Mostecké hnědouhelné pánve, v Gdaňském přístavu,
či na studeném poloostrově Hel.
Jak se na správnou detektivní
road movie sluší, zavede pátrání
Bukowského hodně daleko od
domova. Klíč k případu nakonec nalezne mnohem blíž, než
by čekal...

VÍCE NEJEN O TOMTO NOVÉM SERIÁLU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Správné řešení z čísla 47: ŠIROKÝ VÝBĚR ZDRAVOTNÍHO SORTIMENTU VČETNĚ OBUVI. Vylosovanou výherkyní je Markéta PALIČKOVÁ,
Kostelecká 13, Prostějov. Poukaz v hodnotě 400 Kč od firmy ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY-SILVIE VELEBOVÁ si lze vyzvednout v redakci
Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 4. prosince 2014, 12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí
8. prosince, získá TŘI VSTUPENKY v celkové hodnotě 450 Kč NA KONCERT Romana Dragouna od KAVÁRNY PLANETA MALÉHO PRINCE.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

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

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej RD Prostějov ul. Jana Švermy

Prodej pozemku, Záhoří

SUPERNOVINKA:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Bedihošť, okr. Prostějov. Prodej RD 3+kk po rek., venkovní kryté
posezení. Zast. plocha 162m2, zahrada 310 m2.
Cena: Kč 1.990.000,-

Prostějov, Šafaříkova ul. Pronájem vybaveného fitcentra o celkové ploše 300 m2 s barem, saunou a kosmetickým studiem. Plyn.
ÚT, vzduchotechnika s klimatizací. Cena: Kč 22.000,-/měsíc

Mostkovice, okr. Prostějov. Prodej RD 4+1 s dvojgaráží. Obytná
Cena: Kč 1.090.000,plocha 120 m2, zast. plocha 121 m2.

1.200 tis. Kč + provize RK
1.450 tis.Kč + provize RK
630 tis. Kč + provize RK
1.250 tis.Kč
700 tis.Kč + provize RK
400 tis.Kč + provize RK
320 tis.Kč + provize RK
4,5 mil.Kč + prov.
999 tis.Kč
2.390 tis.Kč

PRONÁJMY:

2+1 Partyzánská - po rekonstr.
2+1 E.Husserla - 80 m2
2+1 Olomouc Nové sady

6,5 tis. + inkaso, bez kauce
5,2 tis.+ inkaso
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 OV Francouzská
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
1.200 tis. Kč + provize RK
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
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa 390 tis.Kč + provize RK
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
300
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:

Chata s pozemkem - Plumlov 850 tis.Kč, Ochoz u Konice 330 tis.Kč,
Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč, Chalupa v obci Březsko 499 tis.Kč

Pozemky:

Dubany, okr. Prostějov. Prodej RD 3+kk s průjezdem. Zast.
Cena: Kč 890.000,plocha 276 m2, zahrada 484 m2.
BYTY – PRODEJ:

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

Kč 585.000,Kč 849.000,Kč 919.000,Kč 990.000,Kč 2.575.000,Kč 1.995.000,Kč 3.095.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul.
2+1, Biskupice
2+1, Kralice na Hané

Tel.: 773 542 542

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

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

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (2.000)
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso (4.000)

GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Alojzov - stavební - 4260
m2
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, 7,2 ha
Hrubčice - orná půda - 25.2032m2
Žešov - orná půda -262.977 m
Mostkovice - 649 m ,2s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m
Bělecký mlýn

Komerční prostory:

430 Kč/m2
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

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
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 602 m2
- Kostelecká - 40 m 28,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

Prodej: Určická - zděná
65 tis.Kč + provize RK
Pronájmy - Plumlovská - plechová =
600,- Kč/měs., u Cílu
J.Kaštila - RD =
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
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Prodej RD, 5+1, podsklepen, garáž, balkon, udrž zahr., Cena: v RK Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2. Cena: 390.000 Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Šárka

Prodej bytu výměra 52m2

Pronájem nebytových prostor, ul. Trávnická

cena:750000,-Kč

Prodej pozemku, Vrahovice
Po rekonstrukci na ul. Trávnická, 80m2. Cena: 8000 Kč/měs.

Pronájem nebytových prostor, centrum PV
Prodej pozemku na stavbu RD, Vrahovice, celková
Cena: 790.000 Kč
plocha:1665m2

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Křížkovského

Prodej bytu o výměře 75m2,

Cena: 800000,-Kč

V čase předvánočním
i vánočním

VŽDY JE DOBRÉ
VĚDĚT...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pronájem nebytových prostor v centru města, 80m2.
Cena: 17.000 Kč/měs.

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
* BYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
* RD 5+1, Určice
950.000 Kč
* St.pozemek, Suchdol 460.000 Kč
* Pronájem bytu 1+1 5000 Kč vč.ink.
* Pronájem obchodu 12.000 Kč+ink.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč
* RD Laškov
550.000 Kč
* RD Alojzov
790.000 Kč
* RD po rek. Konice
1.300.000 Kč
* RD 2gener Senice n/H 1.360.000 Kč
* RD po rek.Tovačov
2.500.000 Kč
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč
* Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Prodám byt 1+1 Na Hrázi v Prostějově. Tel.: 602 702 630
města. 777 602 873.
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe Pronajmu garáž, ul. Krapkova, elekpřímo od majitele. RK nevolat! Cenu trika+ rampa. Cena 1.000Kč/měsíc.
Tel.: 582 347 404
respektuji. Tel.: 734 481 013
Koupím stavební pozemek v PV Koupím RD v Určicích, Dětkovicích, Seloutkách nebo Krumsíně a okolí. Tel: 606 352 444
stěhování. 728 318 836
Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1.
Pronajmu prostory vhodné pro kaTel.: 774 101 818
deřnictví, kosmetiku, neht.modeláž
Koupím byt 1+1,2+1 v Prostějově. atd. Velmi pěkné. Tel.: 737 703 666
Tel.: 606 352 444
Pronajmu byt 2+1 v PV. Nájem
Nabízím pronájem garáže v ul. Ru- 6.500,- + inkaso.Tel.: 605 247 968.
munská v Pv (u Družby). Volná od
15.11.2014. Tel.: 604 263 671
Urgentně sháním ke koupi byt 2+1
v PV. Spěchá - bez RK. 732 741 922
Pronajmu byt 3+1 v Kostelci na
Hané. Tel.: 606 352 444
Pronajmu 2+1 v PV, Šmeralova ul.,
výtah. Tel: 724 316 633
Koupíme byt 2+1 s balkonem, hotovost. Tel.: 774 421 818
Pronájem bytu 2+1, 56m2, přízemí,
v původním stavu, Pv, sídl. E. BeneProdám byt 1+1 v Pv, po rek. RK nevo- še. Cena 5.500 Kč + ink. Volný ihned.
lat. Tel.: 776 181 075
Tel.: 773 422 411
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoto- Pronajmu garáž na ul. Tylova (vedle
vosti. 774 409 430
kotelny). Tel.: 602 532 316
Prodám byt 4+1, cihla, 107m2, Koupím novostavbu RD v PV. Tel.:
v centru Pv. T.: 773 772 009
774 421 818
Koupím byt 3+1 a větší v Prostě- Koupíme RD do 1 mil. Kč Tel.:
jově. Zrekonstruovaný. RK ne. Tel: 774 101 818
604 302 824
Prodám garáž, Prostějov Močidýlka.
Prodám RD 5+1 s garáží a zahra- Cena 55 000,- tel.: 723 36 45 76
dou v centru PV. Tel.: 739 076 525
Pronájem bytu 3+1, zděný, 1. paProdám garáž na ul. Brněnská, Pros- tro, 90m2. Balkon, půda, sklep, zatějov. Tel.: 606 453 505
hrada. Leden 2015. Dohoda. Tel.:
605 712 240
Pronajmu 4+kk,723 565 897
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
Pronajmu byt 2+kk, nově zrekonstruo- rekonstrukci. 774 409 430
vaný, 68m2, v Kostelci na Hané. K nastěhování 1.1.2015. Tel: 737 112 123 Pronajmu 3+1 v centru.739 628 779

UZÁVĚRKA pro nabídku
realitních kanceláří pro následující číslo je

ve čtvrtek 4. 12. 2014
do 12.00 HODIN

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednání a platba
hotově. Tel.: 773 113 303

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
Stěhování bez pomoci zákazníka 17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, střía vyklízecí služby. Rychle, levně.
brné předměty, šperky a veškeré
Prostějov 604 389 367.
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady celé sbírky či pozůstalosti. Info
a dlažby, rekonstrukce, zateplení bu- René Simon, tel.: 736 127 661,
dov a RD. 774 655 459, 608 538 035 simonrene@seznam.cz
www.mackalstav.cz
Koupím Haki lešení nebo trubProvádíme dokonalé strojové čištění kové. Cena dle dohody. Tel.:
čal. sedacích souprav a koberců. M. Re- 734 481 013
vay tel.: 604 439 302, 582 382 325
Koupím starý nábytek, staré pohledwww.revay.cz
nice do roku 1948, bytové doplňky,
Tiskneme obrazy z vlastních fotogra- lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškofií/motivů na malířské plátno. Plum- zené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
lovská 62, PV. Tel.: 773 469 400
602 953 842
Doučím JČ 1-8. ročník ZŠ. Tel.:
723 100 604
ANTÉNY - SATELITY JIŘÍČEK
provádí montáž, prodej a servis. Více na
tel.: 776 340 848, www.anteny.kvalitne.cz
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VZPOMÍNÁME

PRÁCI NABÍZÍ
Hledám elektrikáře.774 989 007
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Firma Hanakov spol. s r.o. přijme zaměstnance na pozici Přípravář(-ka),
Cenař(-ka), pro oblast kovoobrábění
a kovovýroba. Práce je vhodná pro
OZZ, OZP. Náplň práce: Tvorba a kalkulace cen v oblasti kovoobrábění. Zpravování cenových nabídek. Plánování
výroby. Komunikace se zákazníkem.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru, zkušenost v oblasti kovovýroby, AJ alespoň základní znalost,
komunikační schopnosti. Nabízíme:
neformální seriózní organizaci, přátelský kolektiv, mezinárodní kontakty, odpovídající plat a benefity, příspěvek na
stravování, možnost dalšího vzdělávání
a osobního růstu. Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz. Osobní kontakt
pouze po tel. dohodě. Tel.: 582 302 341
Studio Belleza přijme kosmetičku na
ŽL, klientela zajištěna. Info na tel.:
728 512 345
Přijmeme pokrývače a stavebního
klempíře. Ihned. Tel.: 724 261 147

Dotloukla dobrá srdíčka,
která tak milovala život i nás.
Proč osud byl tak krutý
a nenechal Vás žít.
Proč nebylo léku, aby jste
s námi mohli být.
Teď věčný spánek spíte
a k nám se již nevrátíte.
S bolestí v srdci
vzpomínáme na
pana KARLA OLEŠE,

Dnes, tj. 1. prosince 2014
tomu je 10 let, kdy nás
opustila naše maminka,
babička a prababička
paní Ladislava PECHOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 1. prosince 2014
vzpomínáme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Drahoň
ZAHRADNÍČEK.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, dcera
a syn s rodinami.

který zemřel
18. listopadu 2011
a pana KARLA SLÁMU,
který zemřel
22. listopadu 2012.
S velkou láskou vzpomíná
manželka a zároveň maminka
a rodina s Nemilan.

Hledáte trvalou práci a nebo jen
trvalý přivýdělek? Přijmeme
manipulační pracovníky v důsledku zvýšení drobné výroby od
Koupím piano, levně. Tel: 775 230 100 1.12.2014 v Prostějově. Info denně
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
9:00 – 16:00 hod. Personální agentura, v 1. posch. Kravařova 9 PV Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
Tel.: 602 60 30 67
739 066 462
Nabízím přivýdělek pro švadlenu –
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
opravy oděvů. Tel.: 702 870 751
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
Hledám externí účetní/-ho pro ma- 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
lou firmu – jednoduché účetnictví.
Tel.: 605 248 001

FINANCE

Dne 30.listopadu 2014
uplynul rok plný bolesti
a smutku, kdy zemřela
naše milovaná dcera,
manželka, maminka,
babička a dobrá kamarádka
paní Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Dne 3. prosince 2014
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Milana HAVLÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Zdena, dcera Jana
s rodinou a syn Milan
s rodinou.

Kdo žije v srdcích svých
milých, není mrtev,
je jen vzdálen.

HLEDÁME STROJNÍKA na otočný
bagr. Tel.: 603 234 002
HLEDÁME ZEDNÍKY a další šikovné pracovníky do naší stavební firmy.
Tel.: 603 234 002
Příjmu dva brigádníky na stavbu.
Tel.: 608 718 813

Dne 4. prosince 2014
vzpomeneme
17. smutné výročí úmrtí
Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

PRODÁM

AUTO - MOTO
Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
Prodám 4 kusy kompletních zimních
kol – disky, pneu 165/70x13 „ a plast.
poklice. Pneu Matador, jsou jeté jednu zimu. Cena kompletu 2.500 Kč.
Tel.: 739 909 070

Hledám pracovníka na řezání textilu na pásové pile na příležitostnou
brigádu. Znalost této práce a praxe
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měk- podmínkou. Tel.: 736 428 666
ké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Stavební firma p
přijme
j
šikovné
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
pracovníky, zkušenosti a ŘP sk.B
ZD Moravan Domamyslice
výhodou. Volejte 777 943 299
Sad Mostkovice.
Přijmeme obsluhu VLT,VHP do
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele). herny v centru Prostějova. Tel.:
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
777 125 066
Tel.: 602 510 465
Restaurace v Prostějově přijme ku!!!PODZIMNÍ AKCE!!!
chaře/kuchařku,pouze ranní směna,
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové prac.doba Po-Pá 6-14:30. Nutná pradříví – krácené. Cena 500 Kč/plm. xe ve vaření a výdeji hotových jídel.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 Tel.: 607 602 362-volat po 14hod
nebo 605 405 953
Prodej brambor konzumních á 7 Kč/kg,
krmných á 2 Kč/kg. Každou neděli
od 9:00 do 12:00 hod. Firma: Oldřich
Mlčoch, Lešany 36. Tel.: 721 308 323

Flauše, kordy, mikroplyše, podšívProdám Peugeot Boxer 2.2 HDI 74 kW, koviny, šifon a mnoho jiných látek
L2H2 rok 2008, 1 majitel, vozidlo pra- od 40 Kč/m. Nám. Spojenců 2, PV.
videlně servisováno v autorizovaném Po-Pá 9:00 – 15:30.
servisu Peugeot, servisní knížka, STK
19.5.2016, výborný stav, odpočet DPH, Prodám dvounitnou obnitkovačku na
nová autobaterie Varta Silverstar, nové žel. podstavci. Levně. Tel.: 582 347 404
tlumiče, nové listové péra, palivo nafta,
posilovač řízení, manuální klimatizace,
ABS, centrální zamykání, elektrická
vyhřívaná zrcátka, tažné zařízení, airbag
řidiče, zamykání řadící páky, rádio s CD, Veřejná lyžařská škola Prostěložná plocha délka 3120 x šířka 1422, jov oznamuje zájemcům o výunosnost nákladu 1515 kg, boční po- ku lyžování a snowboardingu,
suvné dveře, náhradní sada pneumatik že přihlášky na r. 2015 si můžou
s disky Bridgestone, bez koroze, ocelo- vyzvednout v prodejně CYKLO
vá přepážka mezi kabinou a nákladním VAČKÁŘ, Úprkova 16 v Prosprostorem, výdřeva nákladního prostoru tějově, nebo vytisknout z webu
Telefon: 608 540 228
lyzarska-skola-prostejov.

OZNÁMENÍ

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 15 tis. Výplata při
podpisu smlouvy. Půjčíme skoro každému. Tel.: 607 275 496

Dne 30. listopadu 2014
to byl rok, co odešla
Helena HORŇÁKOVÁ.
Moc nám schází.
Prosím vzpomeňte s námi.
Děkuje Oldřich s rodinou.

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné
poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Poskytneme hotovostní půjčku 5000
- 50 000 Kč, výplata při podpisu
smlouvy, půjčíme skoro každému.
Tel.: 608 718 822 Pracuji pro jednoho
věřitele.

Smutno je žít bez drahého
člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká. Osud nám
nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Dnes, tj. 1. prosince 2014
vzpomeneme1.výročí
úmrtí našeho tatínka
Zdeňka ANTLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují synové.

SEZNÁMENÍ
57 letý, 190 cm, hledá ženu k vážnému sez.,ne flirt. Tel.: 736 159 132
54 letý, 185 cm by se rád seznámil s ženou, která ví co chce. Tel.: 776 370 544

V čase předvánočním
i vánočním
VŽDY JE DOBRÉ
VĚDĚT...

www.
vecernikpv.cz

Dne 3. prosince 2014
vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana Jaroslava
KOUDELKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje
manželka a dcery
s rodinami.

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

Dne 28. listopadu 2014
to bylo 5 roků, co zemřel
pan Miroslav Beneš.
S bolestí v srdci vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

Dnes, tj. 1. prosince 2014
vzpomeneme 4. výročí
úmrtí naší milované
manželky, maminky, dcery,
paní Evy MARCIÁNOVÉ
z Vrahovic.
V srdci jsme stále spolu. Kdo jste
ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s celou rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
Dnes, tj. 1. prosince
uplyne 6.výročí úmrtí
pana Josefa ZELENÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje zarmoucená rodina.

vzpomeňte
na zesnulé
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Parašutismus
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21. Mistrovství světa ve skupinové akrobacii, 10. Mistrovství světa v uměleckých disciplínách a 1. Světový pohár v rychlostním parašutismu
Je tomu již čtvrt roku, co se na prostějovském
letišti uskutečnil parašutistický svátek
v podobě mistrovství světa i světového poháru.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl mediálním
partnerem této velké akce, celé dění podrobně
sledoval a aktuálně přinášel novinky, reportáže,
rozhovory a nakonec i výsledky v tištěném
vydání i prostřednictvím svých internetových
stránek www.vecernikpv.cz. Nyní se k tomuto
významnému klání z konce srpna ještě jednou
vracíme a s mírným odstupem přinášíme obrazové ohlédnutí, pohledy závodníků, organizátorů
i prostějovského primátora Miroslava Pišťáka,
jenž nad šampionátem převzal záštitu.
Stranu připravil: Jiří Možný

Hladké přistání. Všechny cesty nahoru skončily zdárným návratem zpátky na zem a Prostějov, jakožto dějiště šampionátu, uspěl
na jedničku.
Foto: Josef Popelka

Parašutistický svátek
pohledem primátora
Miroslava Pišťáka

Vážení,
skončilo mistrovství světa v parašutismu a dovolte mi tuto
událost zhodnotit. Byla to velká
společenská akce a sportovní
podnik, ke kterému směřovali
své zraky nejen samotní příznivci
parašutismu, ale i občané města
Prostějova.
Město Prostějov je známo svou
parašutistickou tradicí a proto
významně podpořilo tento svátek parašutismu. Jednalo se po
sérii sportovních podniků, jako
byla mistrovství Evropy v letech 2005, 2009 a 2012, o první
světový podnik na území České
republiky. Je správné, že se konal právě v Prostějově. Město
Prostějov přivítalo výpravy
z pětadvaceti států celého světa. Výpravy ze Severní a Jižní
Ameriky, Austrálie, Afriky, Asie
a Evropy byly hosty našeho
města. Celkem jsme hostili přes
pět set účastníků.
Vedle společenské události mě
jako ekonoma zaujal i ekonomický prospěch tohoto podniku.
Z poměrně velkého rozpočtu
byly krátkodobě posíleny tržby
v regionu. Výpravy zde našly
ubytování, stravu a koneckonců
zde i něco utratily. Lze říci, že
i místním obchodníkům přispělo toto mistrovství k větším
tržbám. Nezapomeňme i na
krátkodobé pracovní příležitosti
pro studenty v podobě brigády.
Přes nepřízeň počasí se organizátorům podařilo splnit celý
náročný seskokový program.
Počasí přinutilo závodníky
a organizátory vměstnat pět dnů
do tří seskokových dnů. Během
těchto tří dnů bylo provedeno
téměř 3600 seskoků, a to bez
žádného zranění. Organizační tým si opravdu sáhl na dno
svých sil. Je příjemné, že si na
konci této události podali ruce
zástupci města s mistry světa
s vědomím, že město Prostějov
významně pomohlo při této
události.
Miroslav PIŠŤÁK, primátor
Statutárního města Prostějov

V ORGANIZACI VRCHOLNÝCH AKCÍ PROSTĚJOV USPĚL
„Bylo to pro nás metou a určitě opět do něčeho půjdeme,“
přiznal za pořadatele Miloš Sklenka

Organizační tým parašutistického mistrovství světa ve skupinové akrobacii a uměleckých
disciplínách i Světového poháru v rychlostním parašutismu
si dokázal poradit se všemi
nástrahami, které uspořádání
takto významného podniku
obnáší, takže ohlédnutí za
měsíci příprav a několika dny
skutečného závodění bylo
veskrze kladné. Ačkoliv první
dny po slavnostním zahájení
výrazně narušil vytrvalý déšť,
podařilo se vše včas stihnout
a navíc ve velice přátelské
atmosféře, jež vyvrcholila na
závěrečném ceremoniálu.
„Zpočátku byl sice Pánbůh proti nám, poté se ale na nás usmál
a poslal nám krásné počasí.
Všech tři a půl tisíce seskoků
jsme tak místo pěti zvládli za
dva a půl dne, navíc se k tomu
ještě konal jeden rozeskakovací tie-break,“ liboval si
zástupce ředitele závodu Miloš
Sklenka.
Celému štábu spolupracovníků
a pomocníků, kteří se podíleli na nejrůznějších aspektech soutěže i doprovodných
a podpůrných činnostech, vysekl poklonu a měl jen slova
chvály. „Nechci jmenovat,
protože by to byl dlouhý sez-

nam a nerad bych na někoho
zapomněl, poděkování si ale
zaslouží všichni. Od pilotů,
kteří startovali třicetkrát za
den, přes řidiče seskoků po
osoby starající se o jídlo
a další doplňkový servis. Děkuji rovněž všem
sponzorům,“ měl Sklenka
důvody ke spokojenosti.
Slov díků se dočkali pořadatelé
i od samotných závodníků
a díky přivedení takto významné akce si ho zaslouží i od
představitelů celého regionu.
„Občas sice zazněla nějaká
námitka, vždy ale od těch,
jimž se nedařilo. Vše se ovšem
podařilo vyřešit na místě,
všichni měli podmínky prakticky stejné. Jediným zraněním
bylo bodnutí od včel a až v samotném závěru se uskutečnil
jeden odhoz padáku, možná
byl ale jen cvičný, protože kameraman francouzské výpravy
to tak několikrát udělal již
dříve,“ těšila zástupce ředitele
závodu absolutní bezpečnost
závodníků při seskocích.
Největším zážitkem bylo
pro něj osobně i celý štáb
předávání medailí na centrálním tenisovém dvorci,
atmosféra se jen těžko popisovala slovy. „Zažil jsem jich

Francouzská nadvláda. Vyslanci země galského kohouta potvrdili pozici jedniček a vyhráli i vertikální
formace.
Foto: Jiří Možný
již několik a všechny byly
emotivní, co se ale událo
v Prostějově, to bych přál zažít
každému. Absolutně padla
uniformita a protokol, všichni
se dobře bavili, nikde náznak
nepřátelství nebo rivality. Kdyby se takto lidé chovali proti

sobě pořád, tak nejsou nikde
žádné problémy,“ zapůsobilo
na Sklenku chování jednotlivých výprav velice silně.
Při premiéře v pořádání mistrovství světa tak Prostějov
obstál a hodlá se v budoucnu
opět ucházet o významnou

akci. „Mistrovství světa
pro nás bylo metou a určitě
opět do něčeho půjdeme.
Vždy je potřeba ucházet
se s dvouletým předstihem
a rádi tu opět velký šampionát
uspořádáme,“
zasnil
se
závěrem Miloš Sklenka.

Martina Rydlová: „Předvedli jsme skvělou práci“
Nejzkušenější českou posádkou na parašutistickém šampionátu byla freeflyová sestava. Tu
vytvořili kameraman Petr Směšný s Vendulou
Harasimovou, k nimž se krátce před mistrovstvím
přidala i Martina Rydlová. Devětatřicetiletá rodačka z Plzně se tak poprvé na vrcholné akci předstam
vila v této umělecké disciplíně, za sebou má ovšem
dlouhou a bohatou freestylovou kariéru. Vždyť prá-m
vě v této kategorii závodila již na prostějovském
mistrovství Evropy v roce 2009 a doskákala sii
a
tehdy pro páté místo. Letos z toho nakonec byla
a
čtrnáctá pozice. Po skončení všech bojů poskytla
Večerníku exkluzivní rozhovor.
Jiří Možný
Panuje po výsledném
umístění ve druhé desítce
spokojenost?
„Neměli jsme ambice na vítězství. Nestihli jsme tolik natrénovat, chtěli jsme ale předvést ty
nejlepší seskoky, jaké umíme.
To se myslím povedlo, takže
jsme spokojeni. U nás se skáče
celkově sedm kol, z toho prvních pět je pro všechny závodní
týmy a jsou v nich tři volné plus
dvě povinné sestavy, každá jiná.
Začíná se volnou, pak je první povinná, následuje opět dvě
volné a končí se povinnou sestavou. Na tom bodovém hodnocení uvidíte, že v prvním, třetím
a čtvrtém kole jsou výsledky podobné, ale druhé a páté se bude

lišit, protože tam jsou povinnéé
prvky, které musíte předvést.“
Právě při povinných se-stavách jste získali nej-menší počet bodů. Co vám děla-lo problémy?
„My jsme je měli natrénované, ale
na závodech to tak někdy je, že se
vám zcela nepovede vše, co umíte. A naopak to, co neumíte zcela
stoprocentně, zvládnete velmi
dobře. Dva prvky ve druhé povinné sestavě umíme líp, ale celkově
můžeme být opravdu spokojeni.“
Jaké to bylo poměřit síly
sabsolutnísvětovoušpičkou?
„Jako tým jsme sice závodili
poprvé, každý z nás už má ale
nějakou zkušenost. Já jsem dělala freestyle a Vendy s Petrem
freefly, takže víme, že je to vždy
velká motivace, kvůli tomu se na

závody jezdí. Některé týmy spolu
skáčou již sedm let a nedělají nic
jiného, mají to jako své zaměstnání. S nimi se nemůžeme poměřovat, ale je to motivace. Na to, jak
málo spolu máme natrénováno,
tak jsme předvedli skvělou práci.“

pouze časem, ale i financemi.
A v Čechách je těžké najít sponzora. My jsme byli sponzorování pražským tunelem Hurricane
Factory a Drop zónou, takže
máme lepší cenu na letenky, ale
jinak zaplacené soustředění či

Úvod
d
prostějovského
šampionátu
pionátu poznamenalo deštivéé počasí. Jak zpravidla trávítee čas, když bylo
škaredě?
„Pořadatelé vždy vyhlásí,
hotovosti, protože
kdo je v pohotovosti,

se musí čekat. Navíc bylo nejen
ale
deštivo,
i strašná zima.
Nahoře bylo
mínus osmn ct stupňů,
ná
náct

„S profesionálním světem se to nedá vůbec
porovnávat. Jde o drahý sport, takže nejsme
limitováni pouze časem, ale i financemi.
A v Čechách je bohužel těžké najít sponzora...“
česká freeflyistka MARTINA RYDLOVÁ
o soupeření s absolutní světovou špičkou
Kde spatřujete hlavní
rozdíl?
„V počtu seskoků, to nenahradíte
ničím. Dá se sice trénovat i ve větrném tunelu, ten se ale nedá úplně
čistě přenést na oblohu. Vždy je
to o tom počtu seskoků, ty vám
dávají tu preciznost, slétanost, formu. Prostě poznáte, že spolu mají
naskákáno.“
Pro vás je to tedy čistě
koníček?
„S profesionálním světem se to
nedá porovnávat. Jde o drahý
sport, takže nejsme limitováni

cesty nemáme. To je také jedna
část trénování.“
Jakých závodů se stíháte
účastnit?
„Dali jsme se dohromady dva
měsíce před tímto mistrovstvím
světa, proto říkám, že dosažený
výsledek tu je pro nás strašně fajn.
Další světové závody jsou v zimě
v Dubaji, kam bychom se strašně
rádi podívali. To pro nás ale bude
náročnější v tom, že tady začne
zima a budeme muset za tréninkem někam vycestovat, snad se
nám to podaří.“

zde byla spousta disciplín a nikdy se neskáče všechno v jeden
den, což by se nestihlo. Tady byly
v pohotovosti RW a my byli
propuštění, takže jsme věděli, že
celý den skákat nebudeme. Přišli jsme tedy na oběd, odpočívali
jsme, trošku popracovali, kdo
mohl také potrénoval.“
Cítíte poté na sebe větší
tlak?
„Je to hra o nervy, protože ten
první seskok je vždy nejtěžší,
co se týče nervozity. Pro všechny je to tak nepříjemné, když

Foto: Jiří Možný
takže jsme byli strašně vděční
za to, že jsme nemuseli jít nahoru a mohli to doskákat až za
hezkého počasí.“
Jaká byla vaše cesta od
freestyle k freefly?
„Přestala jsem tři čtyři roky
zpátky závodit a skákala jsem
jen pro radost. Pak se na mě
obrátila Vendy a byla jsem
ráda, že se k závodění mohu
vrátit. A tato disciplína vzhledem k tomu, že tam jsou dva
performeři, je větší zábava než
freestyle, kde je jen jeden.“

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY ZNÁ VÍTĚZE „Podařilo se nám splnit náš sen,“
Vyhráli jste tandemový seskok?

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve
spolupráci s pořádající společností Drop Zone Prostějov-Parašutistická asociace o. s., připravil v rámci nedávno pořádaného civilního
mistrovství světa v parašutismu SOUTĚŽ O CENY, která probíhala od pondělí 7. července
až do čtvrtku 5. září. Vyhrát jste mohli v každém jednotlivém vydání, na toho nejlepšího
v dlouhodobém zápolení však čeká HLAVNÍ VÝHRA v podobě tandemového seskoku.
Po sečtení všech správných odpovědí za osm soutěžních bloků nyní přinášíme i seznam těch
nejúspěšnějších soutěžících, kteří se mohou těšit na další odměny. Každá správná odpověď byla
oceněna třemi body a celkově tak šlo získat čtyřiadvacet bodů. To se nepodařilo jedinému tipujícímu, o prvním místě přesto nebylo pochyb. Hlavní cenu v podobě tandemového seskoku
a jako bonus i roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku získává Josef Németh,
Wolkerova 26a, Prostějov, jenž správně odpověděl na sedm z osmi bodovaných otázek.
Naopak o druhé místo to byl boj. A jelikož dva čtenáři nastřádali celkem osmnáct bodů, musel rozhodnout los. Více štěstí měl Roman Jukl, Lípy 312, Čechy pod Kosířem, jenž získává
PŮLROČNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a věcné odměny věnované společností Drop Zone Prostějov, třetí v pořadí Hana Hošťálková, Stroupežnického 17, Prostějov se může
kromě materiální odměny těšit i z předplatného na ČTVRT ROKU. Zkrátka nepřišli ani ti těsně
pod pomyslnými stupni vítězů. Čtvrtý Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, Prostějov dokázal správně
odpovědět na čtyři a Jaroslav Kroupa, Komenského náměstí 56, Němčice nad Hanou na tři otázky, i pro tyto dva pány má PROSTĚJOVSKÝ Večerník drobnou odměnu.
Ceny si vyzvedněte v redakci od 3. prosince 2014.

radoval se Roy Janssen z týmu HayaBusa

Nejpočetněji zastoupenou a také
v hierarchii všech soutěží nejprestižnější kategorií bylo soupeření čtyřčlenných mužských
i smíšených družstev. Očekával
se napínavý souboj o zlato mezi
Američany a vyzyvateli z Belgie, nakonec se ovšem z desetikolového zápolení stalo velké
představení dosud spíše stříbrné
HayaBusy. Výběr královské armády předvedl při každém seskoku nejhodnotnější výkon a po
zásluze si tak mohl v Prostějově
vychutnat zlatou radost.
„Je to něco úžasného, jsem velmi příjemně rozrušený. Podařilo
se nám splnit náš sen a je to velice krásný pocit získat zlatou
medaili,“ jásal bezprostředně po
medailovém ceremoniálu člen
vítězné skvadry Roy Janssen.

Celý týden si na Hané i navzdory počátečnímu dešti náležitě
vychutnal a blyštivý cenný
kov byl tou pravou třešinkou.
„V konkurenci ostatních závodníků to sice bylo velice
těžké, ale užili jsme si to. Stojí
za tím dvanáct let tréninku,
nešlo o nic jednoduchého. Jsme
velice rádi, že jsme šampionát
zvládli a předvedli jsme nejlepší
výkony ze všech,“ dělil se
Janssen s Večerníkem o svou
radost.
A
pozitivními
emocemi
nešetřila ani členka bronzového
kanadského družstva Katie
Woodsová. „Je to zde úchvatné.
Dařily se nám tu krásné skoky,
takže jsme mohli útočit na medaili, navíc celé místo je velmi
pěkné. V Praze jsem byla již

dříve, ale tady poprvé,“ usmívala se reprezentantka ze země
javorového listu.
Zisk medaile byl cílem,
s nímž do Prostějova přijela,
proto mohla být s výsledkem spokojena. „První místo
bylo daleko, druhé až tolik
ne. Bohužel jsme při čtvrtém
a pátém skoku hodně ztratili,
podařilo se nám ale každého
z nich užít a předvedli jsme
maximum. Konkurence tady
byla opravdu veliká,“ uznala
sympatická kapitánka týmu
Katie Woodsová, již v družstvu
doplnili bratři Vincent, Benoit a Martin Lemayové, JeanChristopre Ouimet a náhradník
Jean-Sebastien Vadeboncouer.
Ti přidali bronz rovněž ve vertikálních formacích.
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Boxeři se smiřují s porážkou, Nitra je pro ně vzorem BC DTJ se díky městu
dočkal lepšího zázemí

Prostějov/jim – S druhou výraznou venkovní porážkou sezony
se musel při cestě z Nitry smiřovat kouč BC DTJ Prostějov
Petr Novotný. Někdejší úspěšný boxer uznal kvality soupeře
a připomněl i propracovanou
koncepční práci celého oddílu,
která by se v některých bodech mohla stát pro hanácký
klub vzorem, i přesto je však
přesvědčen, že někteří zástupci
nepředvedli maximum, na co
měli.
„Doma proti Polákům jsme zaboxovali skvěle a na Slovensku
jsme měli na víc. Podělali jsme se
tam a nepředvedli jsme tam to, co
jsem očekával. Opatření nechci
ventilovat přes noviny, chci si
s nimi ale promluvit, aby se
nad sebou zamysleli,“ vracel se

k nevydařenému představení
někdejší několikanásobný mistr
republiky.
Souboj českého a slovenského
šampiona tak dopadl stejně jako
při jarním přátelském měření sil
pro domácí oddíl. „Soupeř potvrdil své kvality a také atmosféra
byla bouřlivá, oproti utkání v Praze nás ale rozhodčí nepoškodil.
Možná jen duel Filipa Baráka
v ‚šestapadesátce‘ byl otočený, jinak ne. Filip se snažil, dal do toho
všechno, domácí si ale chtěli pojistit spodní váhy,“ poznamenal
k tomu Novotný.
Další starost mu pak připravil
Daniel Táborský, jenž se i pod
vlivem náročného programu rozhodl přejít z těžké do supertěžké
váhy. „Nevím, co přesně se stalo,
jeho tělo to už ale asi nezvládalo.

Asi je to spojeno s přeboxováním
a únavou, zatím si trvá na svém.
Řešíme tak adekvátní náhradu.
Tomáš Ivachov na to sice později bude mít, musí se ale nejprve vyhrát,“ nechce Novotný nic
uspěchat a potvrdil hledání nové
posily.
Kromě tradičních sponzorů
v podobě města Prostějova,
Olomouckého kraje a dalších
partnerů vyjádřil poděkování
i na adresu věrných diváků, kteří se s týmem vydali na autobusovou cestu. „Snažili se, měli to
ale těžké. Domácí byli v přesile
a poměrně malý sál zaplnily
zhruba čtyři stovky lidí. I při
dalších venkovních duelech
tak zájezd zopakujeme, dělá
se to přece pro lidi,“ nastínil.
Se slovenským boxem se pro-

stějovský oddíl potkal již před
rokem v české extralize, tehdy
z toho ale byly dvě jasné výhry
nad Dubnicí, s níž se BC DTJ
utká i v příštím kalendářním
roku. „Dříve byla vynikající,
štědře ji dotoval zbrojní průmysl. A nyní se snaží obnovit
tradici,“ upozornil prostějovský
trenér.
Av čem tkví taková síla Nitry, že se
stala slovenskou jedničkou a svou
pozici ještě posiluje? „Pavol Hlavačka to tam dělá perfektně. Boxem se živí, je to jejich práce. Mohou si stáhnout borce a koncepčně
se jim věnovat. Mají středisko
vrcholového sportu, spolupracují
se základní školou, gymnáziem
i vysokou školou, dělají nábory, soustředění, jezdí na mezinárodní akce a navíc nyní mají

generaci, která sbírá vavříny,“
poodhalil Novotný sílu soupeře.
A je něco podobného reálné
i v Prostějově? „Je to naše zbožné
přání. Pracujeme na široké základně, je to ale dlouhá cesta, navíc náročné s prací a rodinou. My si ale
ani teď nemůžeme na nic stěžovat,
město i kraj nás hodně podporují,“
zdůraznil Petr Novotný.
Osobně se tak těší na úspěšné pokračování sezony, ta interligová
bude na programu až v příštím
kalendářním roce. Některé prostějovské členy do té doby čekají
ještě extraligové a oblastní soutěže
i galavečery. A po Novém roce
přijde na řadu dalších pět mezinárodních soubojů, mimo jiné i domácí odveta s Nitrou. „Pokusíme
se jim to vrátit,“ věří v bodový
zisk.

Prostějov/jim - Dvěma sty tisíci korun přispěl prostějovský
magistrát na modernizaci šaten a sociálního zařízení DTJ Prostějov v Krasické ulici. I díky této veřejné finanční podpoře je tak
dvouměsíční úsilí u konce a prostějovští boxeři se mohou těšit
z novotou zářícího prostředí.
„Vznikly dvě šatny, každá z nich se dvěma sprchami, a nové
dámské i pánské záchody,“ představil novinku Petr Novotný,
starosta prostějovské DTJ a současně trenér úspěšného místního „áčka“ .
Prioritou je využití pro boxerský „A“-tým i mládež, bude to
ale rovněž sloužit při aktivitách veřejnosti. „Jedná se totiž
o speciální tělocvičnu využitelnou kromě boxu také na kruhový trénink, aerobik, kalanetiku či další cvičení,“ připomněl
Novotný.
Osobně věří, že i díky tomuto vylepšení zázemí se podaří přilákat další děti a podpořit rozvoj oddílu.

Orientační běžci SK Prostějov ovládli švýcarský šampionát!

St. Gallen, Appenzell (Švýcarsko), Prostějov/jim - Orientační
běžci SK Prostějov prožívají
mimořádně úspěšnou sezonu.
Krátce po zisku zlatých medailí
ve štafetovém závodě na domácím mistrovství republiky se
mladším dorostencům podařilo
vybojovat další vítězství. Opět
se jednalo o republikový šampionát, ale tentokrát Švýcarska,
a sice v závodě tříčlenných
týmů. A jejich úspěch navíc napodobil i dívčí výběr, takže Prostějov ovládl v zemi helvetského
kříže kategorii do šestnácti let.
„Tohoto závodu, který bývá ve
Švýcarsku tradičně na závěr sezony, se naši mladí závodníci
zúčastnili za odměnu za letošní
výborné výsledky v republikových šampionátech“ vysvětlil
Večerníku předseda prostějovského oddílu Dušan Vystavěl, jak
se celá účast zrodila. A prokázalo

se, že aktuální dorostenečtí mistři
republiky Josef Kočí, Otakar
Hirš a Ondřej Vystavěl si výbornou podzimní formu udrželi až
do závěrečného závodu sezóny.
Tratí dlouhou 7,3 kilometru a obsahující devatenáct kontrol a celkem 255 metrů stoupání doslova
prolétli a dosáhli času jednapadesát minut a devětatřicet sekund,
čímž druhý tým celkového pořadí OLG Pfaffikon porazili téměř
o dvě minuty. „Dnešní závod
nám dost vyšel, zvolili jsme
dobrou taktiku a na předávkách
jsme nikdy nečekali více než patnáct až dvacet sekund“ svěřil se
Josef Kočí, který měl tradičně na
starost finiš do cílové pásky.
A radost projevovali i zbylí členové úspěšného družstva. „Tento
typ závodu skutečně nepromíjí
žádnou velkou chybu a tak jsme
spokojeni, že jsme ji neudělali,“
pověděl Ota Hirš. „Hned po do-

Velká radost. O vítězství mladších dorostenek se postaraly Tereza Čechová, Tereza Janošíková a Veronika Grycová (zleva). Foto: Jiří Čech
běhu jsme věděli, že jsme podali
dobrý výkon a že bychom se
mohli umístit v popředí výsledkové listiny. Ale protože jsme startovali na začátku závodu, museli
jsme zhruba dvě hodiny čekat na
doběh později startujících týmů,
abychom se dozvěděli, na kterém
místě skončíme“ poukázal spo-

kojený Ondřej Vystavěl. Letošní
štafetová sezona tak dorostu SK
Prostějov vyšla na jedničku. Začala již v květnu parádním šestým místem na švédské Tiomile,
což lze považovat za neoficiální
mistrovství světa štafetových
týmů, pokračovala stříbrem z republikového šampionátu sprinto-

vých štafet a vyvrcholila ziskem
mistrovského titulu v závodě
klasických štafet u Starého Plzence. „Vítězství ze Švýcarska pak
bylo takovou třešničkou na dortu
letošní úspěšné sezóny. Snad budeme mít i díky těmto výsledkům
šance na přední umístění v anketě
o nejlepší sportovní kolektiv mládeže Olomouckého kraje,“ vyhlíží porovnávání úspěchů mezi jednotlivými sporty předseda oddílu
Dušan Vystavěl.
Na vítězství svých kolegů navázaly ve stejné věkové kategorii
také děvčata. Na ně čekalo na
úseku dlouhém 5,2 kilometru
celkem patnáct kontrol a převýšení o hodnotě 155 metrů. Na
poměrně překvapivém, ale naprosto zaslouženém zlatu, se podílely Tereza Čechová, Tereza
Janošíková a Veronika Grycová.
„Závod jsme si chtěly hlavně
užít. Na předchozích trénin-

Výsledky mezinárodního mistrovství Švýcarska:
Dorostenci U16: 1. Junior O-Sport Prostějov (Ondřej Vystavěl,
Otakar Hirš, Josef Kočí) 51:39, 2. OLG Pfäffikon Kapreolo Saland
(Andrin Bieri, Andrin Grïndler, Max Böhni) 53:28, 3. Ol Norska
Thun Ol. Biel. Seeland Nidau (Florian Moser, Nicolas Müller, Silvan
Ullmann) 53:49.
Dorostenky U16: 1. Junior O-Sport Prostějov (Tereza Janošíková,
Tereza Čechová, Veronika Grycová) 47:27, 2. Be OL Nachwunschteam Thun Hondrich Heiligenschwendi (Riina Jordi, Mara Brügger, Siri Nyfeler) 47:56, 3. SCOM ASCO GOV Sagno (elena Pezzati,
Besomi Sofia, Nora Caprari) 49:34
cích jsme si vyzkoušely pořadí,
v jakém poběžíme závod, a seznámily se s místními terény. Protože Terka s námi běžela poprvé,
nechaly jsme ji závod rozběhnout
a my s Verčou jsme vymyslely
taktiku jak na celý závod,“ dělila
se o dojmy přešťastná Tereza Janošíková.
A v hodnocení akce pokračovala stejně optimisticky. „Zvolená
taktika nám sice nevyšla tak
úplně perfektně jako klukům

a ke konci závodu jsme trochu
zaváhaly, ale na vítězství to stačilo. Celá akce byla perfektním
zakončením úspěšné sezóny.
Společně s Terkou jsme přidaly
do své sbírky další zlato,“ upozornila na prvenství z evropského
šampionátu, které získala také
s Barborou Vyhnánkovou v červnu v Makedonii. „Ale této týmové medaile si samozřejmě také
velmi cením“ dodala sympatická
běžkyně Tereza Janošíková.

Prostějovští
„Krpálci“
pokračují
v
medailové
žni
V SKC TUFO skončil Valeš
i další tři cyklisté. Kdo je nahradí?
Prostějov/jim - Prostějovský
tým SKC TUFO nezůstal ani
v jezdeckém složení stranou
přestupového kolotoče, který
mimo jiné ovlivnil i konec polského týmu BC-Marcpol. Již
v průběhu sezóny se tým rozloučil s Adamem Valešem, důvodem k ukončení spolupráce
nebyly ani tak výkonnostní
jako spíš důvody disciplinárního charakteru...
„Po skončení sezóny jsme se
rozhodli nepokračovat ve spolupráci ani s Josefem Maňouškem,
Václavem Vomáčkou a Christopherem Imrekem,“ vyjmenoval
Mráček další odchody.
Naopak již v průběhu letošní
sezony tým posílil Adam Kožušník, který přišel z týmu Team
Forman Cinelli. „Svůj potenciál

ukázal již na letošní Bohemia
tour, ale věřím, že teprve v příštím roce naplno ukáže svou
výkonnost,“ přeje si prostějovský kouč. Dalšími novici jsou
Petr Lechner a Tomáš Koudela,
kteří přišli z rakouského týmu
Gebrüder Weiss – Oberndorfer,
což je další z týmu, který po letošní sezoně končí svou činnost.
„V případě Petra se jedná o zkušeného závodníka, jakého jsme
v týmu chtěli delší dobu. Silničář
s velmi vysokým výkonnostním
standardem, výborný v závěrečných spurtech především
rovinatějších závodů, třetí místo
z loňského mistrovství republiky na silnici hovoří za vše. A
navíc umí závodit i na dráze, v
minulosti pravidelně startoval
na domácím Memoriálu Otmara
Malečka,“ charakterizoval další
nové jméno.
Co se týká Koudely, jde podle
Mráčka o velice perspektivního

závodníka. „Má za sebou angažmá v tehdejším Etixx-iHned
odkud přestoupil do rakouského
týmu. Jeho potenciál je především na silnici, proto od něj očekáváme zkvalitnění týmového
projevu v silničních závodech,
a to i v těch s kopcovitějším
profilem,“ vysvětlil. Obdobný
přínos očekává i od Radovana
Doležela, dalšího z příchozích,
který má za sebou jednoroční
angažmá v Etixxu. „Je to závodník ročníku 1994 s velkým
potenciálem se stále zlepšovat,“
představil novou tvář.
Poslední posilou týmu je Marek
Šipoš, loňský junior vynikající
především na dráze, který přichází z týmu TJ KOVO Praha.
„Pro Marka to bude samozřejmě
jako pro každého ‚prvoročáka‘
těžké, ale jedná se o pracovitého
závodníka, který má potenciál
prosadit se i mezi elitou,“ věří
Michal Mráček.

Prostějov/jim - Judistické prázdniny
jsou již dávno minulostí a členové Sokola
I Prostějov úspěšně bojují hned na několika frontách, na stupně vítězů se propracovali na turnajích po celé Moravě. Od
září se navíc v sokolovně na Skálově náměstí začala objevovat řada úplných nováčků, kteří ve svých teplácích a trikách
s dlouhým rukávem trochu závistivě pokukují po starších kamarádech ve slušivých kimonech a rádi by se jim vyrovnali.
„Začínají chápat, že nepůjde o zápasy jako
Želvy Ninja nebo Supermani, ale půjde
o zápasy moderních gladiátorů v tomto
atraktivním sportu. Nábor do oddílu juda
probíhá celoročně, ale teď v září je ideální
doba pro postupné zdolávání prvních krůčků od samého začátku,“ vybízí případné
další dosud nerozhodnuté zájemce o sport,
v němž letos Lukáš Krpálek získal historicky první titul mistra světa pro Českou
republiku.
Na veledůležitém turnaji v Hranicích na Moravě, kde šlo o kvalifikační body na Pohár
ČR, zápasili tři reprezentanti Sokola I Prostějov. „A výsledek hovoří jasně – jedno první a dvě druhá místa! Matyáš Roubík zvítězil
ve váze do 42 kilogramů, Adéla Žáková získala stříbro ve váze do 63 kilogramů a stejný
kov do své sbírky přidal i Ondřej Němec ve
váze do 52 kilogramů,“ radoval se Gottwald.
Vysoce prestižního závodu, nazvaného

Medailové žně. I díky pětici Jeřábková, Navrátilová, Burget, Němec a Roubík získal Prostějov
spoustu cenných kovů.
Foto: archiv oddílu
Pohár olympijských nadějí, se za Prostějováky zúčastnili Pavel Burget ve váze do
29 kilogramů a Stanislav Macák ve váze do
36 kilogramů. „Na turnaji v Dobré u Frýdku
Místku sice medaile nezískali, ale už samotná účast je školou a perspektivou do dalšího
průběhu sezóny,“ věří prostějovský trenér.

Boje judistů v nejmladší kategorii probíhaly
na tradičním turnaji v Brně, zde Šimon Skopal ve váze do 37 kilogramů získal druhé
místo, Jakub Vejmola ve váze do 25 kilogramů třetí místo a Patrik Bouchal ve váze
do 31 kilogramů a Erik Pospíšil ve váze do
25 kilogramů čtvrté místo.
„Úvod podzimní sezóny nedopadl pro mladé
sportovce, připravující se ve skromných podmínkách prostějovského oddílu vůbec špatně.
O prvním závodním poprázdninovém víkendu
vydolovali v souhrnu jedno zlato, tři stříbra a jeden bronz,“ sečetl úspěchy Zdeněk Gottwald.
Vlnu úspěchů potvrdil i říjnový turnaj přípravek v Tvrdonicích na jihu Moravy. Judistický oddíl Sokola I Prostějov reprezentovali
ve svých váhových kategoriích talentovaní
Jakub Vejmola a Pavel Burget. Ti prošli bez
jediného zaváhání všemi zápasy a obsadili
bezkonkurenční první místo. Prokázali tak
svou výbornou připravenost a formu na
nadcházející závěr sezóny, kdy se uskuteční
mistrovství republiky.
Krátce předtím se prostějovské judo vydalo
také do Karviné. V silném obsazení všech
pěti prostějovských svěřenců dovezlo cenné
kovy. V dorostenkách skončila Táňa Navrátilová třetí, starší žačka Simona Jeřábková zvítězila, starší žák Ondřej Němec obsadil druhé
místo, mladší žák Matyáš Roubík si dokráčel
pro první místo a v přípravkách Pavel Burget
ve své váze skončil třetí.

Venkovní kušistická sezona skončila velkým triumfem Kostelce
Prostějov/jim – Jasnou oddílovou jedničkou v letní
sezoně střelby z polní kuše
se stala Savana Kostelec
na Hané. „A“-tým zvítězil ve všech šesti dílech
první ligy družstev a s plným počtem bodů tuto soutěž ovládl, mezi jednotlivci
přidali vítězství v Českém
poháru Jan Nedělník mezi
muži, Jaroslava Nedělníková v ženách a Lukáš Andrés
coby kadet.
„Naše ‚áčko‘ bylo od poloviny roku oslabené o Honzu,
přesto zvítězilo bez ztráty
kytičky, ‚béčko‘ tvořilo hlavně kadetské družstvo, přesto
také dopadlo výborně a čtvrtá
příčka je perfektní,“ liboval
si střílející předseda kosteleckého oddílu Josef Nedělník.
Mezi oba výběry Savany se
dokázaly vměstnat pouze
Opava a Otrokovice, nastupující generaci kosteleckého
klubu doplněné o zkušeného
Františka Sedláčka ale chyběl

na stupně vítězů jen kousek.
Před posledním dějstvím
měly dokonce týmy na třetím
a čtvrtém místě stejně bodů,
jenže závěr vyšel lépe Otrokovicím.
To „áčko“ bylo zcela bezkonkurenční, většinu závodů vyhrálo s přibližně stobodovým
náskokem a namále mělo jen
v Otrokovicích. Tam součet tří
kosteleckých výsledků byl jen
o osm bodů lepší, než jakého
dosáhlo otrokovické trio. I případné druhé místo v tomto dílu
by ale nic nezměnilo na konečném triumfu v ceněné kolektivní disciplíně.
Rovněž individuální pořadí
skončilo dominancí Kostelce.
V mužích i ženách z toho bylo
první a druhé místo, mezi kadety dokonce kompletní stupně
vítězů. Jen Františku Sedláčkovi se ve veteránské kategorii
nepodařilo prosadit mezi nejlepší trio, výsledkem bylo páté
místo, když čtvrtá pozice visela
jen o osm bodů výš.

Mužům kraloval Jan Nedělník
a největším konkurentem mu
byl jeho otec Josef, jenž také
hned třikrát dosáhl na osmsetbodovou hranici. Z dvanácti pokusů se počítaly čtyři nejlepší výsledky
a i díky výkonu 825 bodů
vládl mladší z rodinného
klanu, byť naposledy závodil hned na konci července.
Dlouholetý suverén tohoto
sportu Bohumil Korbař vynechal téměř celou sezonu
a vrátil se až na závěr sezony. Plumlovský střelec se
zúčastnil až posledních dvou
dílů a ani nejvyšší průměr
i samotný výsledek mu tak
nemohl pomoci k lepšímu
než devátému místu. Hned za
ním skončil další plumlovský
závodník Jan Korbař.
Obdobně úspěšně to pro Kostelec dopadlo i mezi ženami.
Zde se svého dalšího prvenství dočkala Jaroslava Nedělníková, jíž nejvíce proháněla
její dcera Hana. Celková ví-

tězka se hned pětkrát dostala přes osmistovku, mladší
z dua kosteleckých zástupkyň
čtyřikrát. Další kušistky již
byly poměrně vzdáleny.
Medailově nejlépe to dopadlo mezi nejmladšími,
kadety zcela ovládla trojice
z Kostelce. Po celý půlrok
si za prvním místem kráčel
Lukáš Andrés, jemuž se hned
sedmkrát podařilo sedmistovku. Účastník mistrovství
světa ani jednou neprohrál,
zúčastnil se všech vypsaných závodů a vždy se tak
bojovalo jen o druhé místo.
V tomto souboji byl o kousek lepší Dominik Fifka,
někdejší halový mistr republiky sváděl vyrovnané sou-

boje s Karolínou Hynkovou
a stříbro si nakonec ujít nenechal, byť celkem čtyřikrát
se svou kolegyní prohrál. Na
nováčka mezi střelci tak vyšlo
třetí místo, neboť zástupci Otrokovic a Suchých Lazců byli
daleko vzdáleni a ani jednou za
celou sezonu se jim nepodařilo
narušit kosteleckou hegemonii.
Nyní už je na řadě halová sezona, kdy všichni vymění vzdálenosti pětašedesát, padesát
a pětatřicet metrů za mnohem
bližší distanci měřící přesně
osmnáct metrů. A pětiměsíční
úsilí vyvrcholí mistrovstvím
republiky, to o víkendu 21.
a 22. března uspořádá v městské sportovní hale právě Kostelec na Hané.

Konečné pořadí I. ligy družstev:
1. Savana KK Kostelec na Hané „A“ (Hana, Jan, Jaroslava a Josef Nedělníkovi) 60 bodů, 2. Opava „A“ (Losert, Lelovský, Lhotský,
Slováková) 46 b., 3. Otrokovice „A“ (Kaszonyiová, Štětkářová, Janda, Krejča) 30 b., 4. Savana KK Kostelec na Hané „B“ (Karolína
Hynková, Dominik Fifka, František Sedláček, Lukáš Andrés) 26 b.

Uspěšná sestava. Kostelecká sestava ovládla po halové sezoně
i tu venkovní, když kralovala družstvům i kategoriím mužů, žen
a kadetů.
Foto: archiv oddílu

Konečné pořadí Českého poháru:
Muži: 1. Jan Nedělník 3232 bodů, Josef Nedělník (oba Savana Kostelec) 3210 b., 3. Dalibor Lhotský (Opava) 3187 b., 9. Bohumil Korbař
1670 b., 10. Jan Korbař (oba Plumlov) 728 b.
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková 3245 b., 2. Hana Nedělníková (obě
Savana Kostelec) 3225 b., 3. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 3199 b.
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 3185 b., 2. Aja Kaszonyiová 3114
b., 3. Zdeněk Janda (oba Otrokovice) 2974 b., 5. František Sedláček
(Savana Kostelec) 2930 b.
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 2932 b., 2. Dominik Fifka 2698 b., 3. Karolína Hynková (všichni Savana Kostelec) 2643 b.
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Kostelecká fotbalistka PŘEKONALA zákeřnou RAKOVINU FUTSAL V ČÍSLECH
Statečná Kristýna Vykopalová se objevila v reportáži ČT o unikátní léčbě vzácné choroby
Kostelec na Hané/mls - Tento
dramatický příběh má naštěstí
dobrý konec. Ve svých patnácti letech onemocněla opora
kosteleckých fotbalistek Kristýna Vykopalová vzácnou rakovinou pobřišnice. Lékaři už
pokusy o léčbu vzdali a poslali
ji domů de facto zemřít. Kristýně se však v jejím nejtěžším
životním zápase nakonec podařilo zvítězit. Kromě její bojovnosti jí k tomu dopomohla
i ojedinělá léčebná metoda...
Minulé pondělí 24. listopadu
v pořadu Reportéři ČT byla
k vidění zajímavá reportáž o jedinečné léčebné metodě sloužící
v boji se vzácnou rakovinou pobřišnice. Výplach břišní dutiny
horkými cytostatiky totiž dokáže
i jinak beznadějné případy vrátit
zpět do života. K několika málo
lidem, kteří tuto kúru absolvova-

li, patří i Kristýna Vykopalová
z Kostelce na Hané. Ta vážně
onemocněla před šesti roky. „Nikdy jsem si nepřipouštěla, že by
léčba dopadla špatně. Stále jsem
doufala v to nejlepší,“ ohlédla se
jedenadvacetiletá slečna za dobou, kdy bojovala se zákeřnou
nemocí.
Právě její nezdolný optimismus jí možná zachránil život.
Zcela se uzdravila a asi před
čtyřmi roky se mohla dokonce vrátit na fotbalové trávníky.
„Kristýna je pro fotbal předurčena. Její dědeček i tatínek patřili mezi výborné kostelecké
fotbalisty. Není divu, že před
osmi lety byla jednou ze zakládajících členek kosteleckého
ženského fotbalového mužstva. Když jsem se dozvěděl
o její nemoci, tak jsem to obrečel. O to větší radost jsem měl,

když se zdravá vrátila a nyní
je opět velkou oporou našeho
týmu. Kromě toho, že je výborná fotbalistka, pomáhá mi hodně
i s organizací,“ vyjádřil se pro
Večerník Stanislav Píchal, předseda klubu FC Kostelec na Hané.
Vysokoškolačka Kristýna v současnosti žije běžný život, svůj
volný čas pak dělí právě mezi
fotbal a svého přítele.
Unikátní léčbu rakovinu metodou takzvané „laváže“ bohužel
stále nehradí zdravotní pojišťovny a její náklady tak jdou
na vrub nemocnice. To zůstává
jedním z důvodů, proč jediným
zařízením v ČR, kde ji využívají, zůstává pražská Nemocnice
Na Bulovce. Její lékaři společně s Kristýninou bojovností tak
dívce zachránili život v momentě, kdy už mnozí jiní jí už žádnou naději nedávali...

1. TŘÍDA

neděle 30. listopadu 2014, Němčice nad Hanou:

RELAX „A“ – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 3:2, MK BRODEK u PV – BOTAFOGA 0:4, BOTAFOGA – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 5:0, BRODEK u PV – RELAX „A“ 3:7, RELAX „A“ – BOTAFOGA 2:0, ARISTON 2 SK – SEXMERALDA „A“ 3:0, FC ANDĚL – VYPRAHLO Konice
6:1, VYPRAHLO Konice – SEXMERALDA „A“ 4:2, ARISTON 2 SK – FC ANDĚL 4:5, SEXMERALDA „A“ – MECHECHELEN 2:7, VYPRAHLO Konice – ARISTON 2 SK 4:2, ŽE-STAV
Nezamyslice – BVD 6:1, MECHECHELEN – SK GRIFFINS 98 6:2, ŽE-STAV Nezamyslice
– MECHECHELEN 1:1, SK GRIFFINS 98 – BVD 12:3.

Průběžná tabulka:

Zpět na trávníku. Kristýna Vykopalová po překonání rakoviny už
opět válí za fotbalový FC Kostelec na Hané.
Foto: Jiří Možný

Do zimní přípravy půjde „eskáčko“ s rozšířeným kádrem
Prostějov/tok - Fotbalisté
„eskáčka“ již znají svůj program zimní přípravy. V prosinci přijde na řadu tradiční
individuální příprava podle
na míru každého jednotlivce
šitých plánů, byť ještě zítra se
všichni hráči sejdou společně
se staršími dorostenci, aby
si proti sobě zahráli hokej.
Večerník bude pochopitelně
sledovat, jak to fotbalistům
v úterý 2. prosince od 17 do
18 hodin půjde, když vymění
tradiční kopačky za brusle

a hokejky. Unikátní fotogalerii a video najdete na
www.vecernikpv.cz.
V novém roce se kádr trenéra
Františka Jury sejde poprvé ve
středu 14. ledna 2015. „Kromě
tradičního zimního soustředění
v Ústí nad Orlicí máme naplánovaný také výjezd do Prahy,
v rámci něhož sehrajeme dvě
přípravná utkání, první se Spartou a druhé s Meteorem,“ poodhalil program zimní přípravy Jura.
Doplňme, že v rámci soustředění
sehraje „eskáčko“ duely s Českou
Třebovou a Štěchovicemi.
Jak jsou na tom hráči po „zimním spánku“, prověří už v sobotu

24. ledna divizní Blansko. Od
konce února pak přijdou těžší
druholigoví soupeři jako Opava
a Zlín, následovat bude divizní
Hodonín a generálku na první
mistrovský zápas v olomoucké
Holici obstará třetiligové „derby“ s Hlučínem.
I když přesná sestava kádru,
který bude mít trenér 1.SK
Prostějov František Jura
v půli ledna k dispozici, ještě
není známa, leccos se už krystalizuje. Na stěžejní otázku,
zůstane-li nejlepší střelec
týmu Karel Kroupa, si však
budeme muset ještě pár dní
počkat...

Ze stávající soupisky osmnácti
hráčů, počítaje v něj i Víta
Kopečného, který podzimní část
dohrával v Mostkovicích, se
vznáší otazník právě pouze nad
kmenovým útočníkem brněnské
Zbrojovky Karlem Kroupou.
Z hostujících borců je přestup
Tomáše Langera do „eskáčka“
pouze
formální
záležitostí,
pokračovat v hostování z Boskovic by měl i Jan Koudelka, účastník
právě skončeného miniEura
v Černé Hoře. Ale pokud se mu
bude v jarní části dařit stejně
jako na evropském šampionátu
v malém fotbale, bude jej možná
v létě obtížné udržet...

Ke stávající osmnáctce by se
měla připojit pravděpodobně trojice starších dorostenců. Určitě
lze již jmenovat stopera s velkým
přehledem Marka Hlocha, který se
tak opět dostane do jednoho týmu
se svým starším bratrem Pavlem či
hbitého záložníka Michala Sečkáře.
Nejen odpověď na kardinální
otázku setrvání Kroupy budeme
hledat v rozhovoru se třetím
nejlepším kanonýrem MSFL,
který bude součástí tradičního
hodnocení podzimní části
v podání 1.SK Prostějov. Sumář
pro vás redakce Večerníku
v těchto dnech již připravuje
a bude součástí příštího vydání!

Na evropském šampionátu v malé kopané měl Prostějov své zastoupení
Prostějov/tok – Od středy do
konce týdne probíhal za účasti
čtyřiadvaceti týmů evropský
šampionát v malé kopané.
Naši byli vylosováni do základní skupiny E spolu se Španěly,
Angličany a Turky. Turnaj se
hrál poprvé v historii v hale,
protože Černá Hora byla náhradní destinací místo Izraele.
Kvůli zvýšení atraktivnosti byly
zvětšeny branky na rozměr 4x2
metry, což se pozitivně projevilo
na počtu vstřelených branek. Zápasy malé kopané se hrají na dvakrát dvacet minut hrubého času,
střídá se hokejovým způsobem.
Naši jako jediní točili pravidelně
celé dvě pětky, ostatní týmy střídaly pouze jednotlivce. To nám samozřejmě v některých případech
zaručovalo výhodu v taktice.
Na úvod jsme ve středu pozdě
večer, pár hodin po slavnostním
zahájení, nečekaně hladce podlehli Španělům 0:3. V našem
týmu byl od počátku nejaktivnější Jan Koudelka, žádnou ze
svých šancí ale neproměnil.
Naopak Španělé se v prvním
poločase trefili z přímého kopu a
výhodu prvního gólu, v malé kopané obzvlášť důležitého, strhli

na svou stranu. Po přestávce
přidali další dvě a jednoznačně
vyhráli.
Střelecká bezradnost a v některých případech až smůla pokračovala i ve druhém utkání s Anglií. Až nějakých čtyřicet sekund
před vypršením 40. minuty našel
Novák u pravé tyče Maříka, a
protože v malém fotbale neplatí
ofsajd, premiérový gól byl na
světě. Výsledek pečetil v nastavení střelou z ostrého úhlu Fitzel. Naši si tak uchovali reálnou
naději na postup do osmifinále.
V rozhodujícím zápase ve skupině se naši zejména po přestávce
otevřeli střelnici. Právě v tomto
utkání byl Koudelka nejproduktivnější, z jeho dvou rohových
kopů si dali Turci vlastní gól,
třetí přidal už čistě sám.
V sobotu dopoledne bylo na programu „federální“ osmifinále,
které otevřel Koudelka nesmírně
důležitým, navíc parádním gólem. Do přestávky jsme získali
slušný dvougólový náskok, a
přestože Slováci vstřelili kontaktní gól, drama jsme nepřipustili.
O to infarktovější bylo večerní
čtvrtfinále s posledním vicemistrem Chorvatskem. To se dostalo
do dvougólového trháku a s našimi to nevypadalo vůbec dobře.
Koudelkův „kolega“ z MSFL,

ˇ

´

břeclavský Paděra ale snížil a pak
znovu vyrovnával na konečných
3:3. V malé kopané se utkání play-off neprodlužují, kopou se přímo
penalty, které rozhodl poslední penaltou „náš“ Koudelka. Cíl hrát o
medaile tedy byl splněn.
Nedělní semifinále s úřadujícími
šampiony z Rumunska už bylo
nad naše síly. Přesto motivace
do závěrečného souboje o bronz
byla obrovská. Až pět minut
před koncem se na naše barvy
konečně pousmálo štěstí: Turtenwaldova tečovaná střela skončila za zády německého gólmana. Definitivu pak dal bronzové
radosti střelou z úhlu Paděra,
Eversova dorážka v nastavení už
na vítězství nic nezměnila.

´

PRedvAnoCnI
´
dArek:
vždy v pondělí a ppátek
átek jjakákoliv
akákoliv
REKLAMA jen za polovic

50 % SLEVA

na plošnou a sloupcovou prezentaci vaší
firmy i soukromou řádkovou inzerci
volejte
pište
582 333 433
608 960 042
774 960 042

reklama@vecernikpv.cz
reklama@
inzerce@
inzerce
@vecernikpv.cz

6
5
6
6
6
5
6
5
6
5
5
5

6
4
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0

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

28:10
32:16
19:6
22:24
25:12
21:17
14:22
12:14
12:22
12:18
11:22
12:37

18
12
12
10
9
9
9
7
6
4
1
0

2.TŘÍDA

sobota 29. listopadu 2014, Nezamyslice:

AC ZAVADILKA 2000 „B“ – POBŘEŽÍ KOCOVINY 2:1, MEDVĚDI – FC VRAHOVICE 4:0,
POBŘEŽÍ KOCOVINY – MEDVĚDI 7:2, FC VRAHOVICE – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 1:4,
AC ZAVADILKA 2000 „B“ – MEDVĚDI 3:1, FC VRAHOVICE – POBŘEŽÍ KOCOVINY 2:0,
RELAX „B“ – FC MENPHIS 3:0, SEXMERALDA „B“ – GALACTICOS 4:7, FC MENPHIS –
SEXMERALDA „B“ 2:5, GALACTICOS – RELAX „B“ 1:6, RELAX „B“ – SEXMERALDA „B“
6:3, FC MENPHIS – GALACTICOS 2:2.

Průběžná tabulka:
1. GALACTICOS
2. FC RELAX Prostějov „B“
3. TORPEDO Prostějov
4. AC ZAVADILKA 2000 „B“
5. FC VRAHOVICE
6. FC ORANGE
7. FC MENPHIS Prostějov
8. FK VRBÁTKY
9. POBŘEŽÍ KOCOVINY
10. SEXMERALDA Prostějov „B“
11. MEDVĚDI Prostějov
12. ATLETICO Smržice
13. SPORTBAR Bedihošť
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Liga veteránů

neděle 30. listopadu 2014, Kostelec na Hané:

POKOP – RELAX 1:6, Koudela – Spáčil Michal 4, Macourek, Bárta, SEZAKO – AC ŠTIKA
8:1, Spáčil Karel 5, Bílý 2, Směšný – Frňka, RELAX – MORAVSKÁ MODELÁRNA 3:4, Spáčil
Michal 2, Ohlídal – Kaprál 3, Rus, AC ŠTIKA – POKOP 0:5 kontumačně, mužstvo POKOP Domamyslice nenastoupilo k zápasu, RELAX – SEZAKO 7:4, Spáčil Michal 3, Bárta,
Voráč, Ohlídal, Macourek – Přikryl, Směšný, Trávníček, Bílý, AC ŠTIKA – MORAVSKÁ MODELÁRNA 2:5, Pospíšil, Roba – Kaprál 3, Spiller, Rus.

Průběžná tabulka:
Bronzový. S čerstvě získanou medailí mohl bezprostředně po slavnostním ceremoniálu zapózovat i Jan Koudelka (s číslem 12). Foto: Facebook

Výsledky:

Skupina E:
ČR – Španělsko 0:3 (0:1)
Branky: 12., 35. Fuentes, 40. Doalto
ČR – Anglie 2:0 (0:0)
Branky: 40. Mařík, 40.+1 Fitzel
ČR – Turecko 7:1 (2:1)
Branky: 4.A. Ilikoba (vl.), 11., 34. Uhlíř, 24. Ögünc (vl.),
30. Koudelka, 37. Paděra, 39. Demeter – 15. M. Ilikoba
Osmifinále:
Slovensko – ČR 1:5 (0:2)
Branky: 34. M. Žízdik – 14. Koudelka, 15., 36.
Fitzel, 25. Novák, 28. Paděra

ˇ

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

Čtvrtfinále:
Chorvatsko – ČR 3:3 (2:0), penalty 0:2
Branky: 2. Rančič, 6. Lukavečki, 31. Karamatič
– 28., 35. Paděra, 29. Demeter
Penaltu proměnili Turtenwald a Koudelka
Semifinále:
Rumunsko – ČR 2:1 (1:0)
Branky: 12. Radu, 28. Craciun – 40. Demeter
o 3. místo:
ČR – Německo 2:1 (0:0)
Branky: 36. Turtenwald, 39. Paděra –
40.+1 Evers

1. SEZAKO Prostějov
2. FC RELAX Prostějov
3. BEXIM PALETTEN
4. FC LITRPŮL
5. MORAVSKÁ MODELÁRNA
6. AC ŠTIKA Prostějov
7. KRUMSÍN
8. POKOP Domamyslice
9. AC ZAVADILKA 2000
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V čase předvánočním i vánočním
VŽDY JE DOBRÉ VĚDĚT...
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Fotbal

K ONICKO

PODZIMNÍ TABULKY
SOUTĚŽÍ

12. FC Sparta Brno
13. 1.HFK Olomouc
14. SK Líšeň
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S
33:10
38:16
32:14
27:13
30:25
28:22
24:20
19:19
22:26
18:33
12:31
7:29
14:22
15:39

+/B
33 (12)
28 (7)
28 (10)
25 (7)
24 (6)
21 (3)
20 (2)
20 (-1)
18 (-3)
12 (-9)
9 (-9)
9 (-12)
8 (-13)
4 (-14)

P
0
1
3
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4
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5
7
7
6
10
10
11
11
11
13
13
15

S
81:13
56:10
80:15
44:10
56:20
40:22
41:23
29:31
28:31
27:26
27:65
23:48
17:37
20:38
19:64
20:50
28:63
14:84

B
49
46
42
37
33
32
32
22
22
21
19
17
16
12
12
12
10
6

+/(25)
(22)
(15)
(13)
(9)
(8)
(8)
(-5)
(-5)
(-3)
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(-10)
(-8)
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(-15)
(-17)
(-18)
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S
90:15
71:15
58:29
52:18
75:22
81:25
34:28
33:53
29:49
41:57
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26:34
17:42
16:48
21:65
13:67
11:49
13:56

B
47
43
40
40
39
38
28
26
23
22
21
17
14
12
11
9
7
6

+/(23)
(19)
(13)
(13)
(15)
(14)
(1)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-10)
(-13)
(-15)
(-13)
(-18)
(-17)
(-21)

MSDL - U17:

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
SK Sigma Olomouc
FC Vysočina Jihlava
MFK OKD Karviná
SFC Opava
FK Fotbal Třinec
SK HS Kroměříž
MFK Frýdek-Místek

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.HFK Olomouc
1.SC Znojmo FK
FC Hlučín
MFK Vyškov
RSM Hodonín
1.SK Prostějov
SK Líšeň
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MSDL - U16:

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

Mužstvo
SK Sigma Olomouc
FC Vysočina Jihlava
MFK Frýdek-Místek
1.FC Slovácko
FC Zbrojovka Brno
FC Baník Ostrava
SFC Opava
1.SK Prostějov
SK Líšeň
MFK OKD Karviná
FC Fastav Zlín

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MFK Vyškov
FC Hlučín
FK Fotbal Třinec
1.SC Znojmo FK
1.HFK Olomouc
SK HS Kroměříž
RSM Hodonín
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MSDD, SK. „E“, STARŠÍ:

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

Mužstvo
SK Uničov
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
MFK Havířov
FK Krnov
FK Jeseník
FC Vsetín
1.BFK Frýdlant nad Ostravicí
TJ Valašské Meziříčí
FK Slavia Opava
TJ Sokol Čechovice

12.
13.
14.
15.

FK SAN-JV Šumperk „B“
MFK Vítkovice „B“
FK Nový Jičín
SK Sulko Zábřeh

Z
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U RČICKO

P LUMLOVSKO

dvoustranu připravil: Jiří Možný

MSDL - U19:
Mužstvo
SK Hanácká Slavia Kroměříž
FC Slovan Havlíčkův Brod
1.SK Prostějov
MFK Frýdek-Místek
MFK Vyškov
1.SC Znojmo FK
FK Fotbal Třinec
FK SAN-JV Šumperk
RSM Hodonín
MFK Vítkovice
MSK Břeclav

K RALICKO

P
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S
69:22
42:15
40:17
61:31
49:28
37:35
16:29
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14:49
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4
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(9)
(-4)
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(-6)
(-4)
(-12)
(-16)
(-14)
(-14)

MSDD, SK. „E“, MLADŠÍ:
S
44:4
58:3
60:14
33:33
36:22
26:27
27:20
33:36
40:44
26:39
24:27

B
38
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26
24
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P ROSTĚJOVSKO

a další...

ohlédnutí za fotbalovým podzimem z pohledu vyslanců prostějovského regionu

MLÁDEŽNICKÝCH
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10.
11.

Mužstvo
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
TJ Valašské Meziříčí
MFK Vítkovice „B“
FK SAN-JV Šumperk „B“
FK Nový Jičín
SK Uničov
FK Krnov
FK Jeseník
SK Sulko Zábřeh
FC Vsetín
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1.BFK Frýdlant nad Ostravicí
MFK Havířov
FK Slavia Opava
TJ Sokol Čechovice

14
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14
14

3
3
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1

1
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10 20:47 10 (-11)
11 18:65 9 (-15)
11 17:44 7 (-14)
11 9:46 5 (-13)
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Nejvíce se daří mládeži „eskáčka“, Čechovicím, Určicím, Konici a Smržicím
Fotbalové týmy z Prostějovska patří také tuto sezonu mezi nejlepší v krajských i vyšších soutěžích

Mládežnických celků napříč regiony ubývá a tento
trend stále pokračuje. Projevilo se to na počtu účastníků prostějovských okresních soutěží, kdy například
dorosteneckých družstev je pět a starších žáků devět. V tomto lokálním zápolení si zatím vedou nejlépe
dorostenci Nezamyslic, starší žáci Hané Prostějov,
mladší žáci Němčic nad Hanou, starší přípravky Kostelce na Hané a mladší přípravky Kostelce
a Mostkovic. Optimistický pohled se ale skýtá pohledem do vyšších sfér, hned několik regionálních celků
totiž patří na špičku svých soutěží.

MSDL: „Eskáčko“ bojuje
o první ligu
Rovnoměrně rozvrstvené je umístění tří dorosteneckých výběrů 1.SK
Prostějov. Starší dorost je účastníkem souboje o první místo a dělá oddílu
největší radost, nejmladší z mladšího dorostu je v polovině osmnáctičlenné tabulky, a „sedmnáctka“ je až v moravskoslezské skupině nejvyšší
ligy předposlední.
„Devatenáctka“ prožila výtečnou podzimní část. První čtyři kola skončila vítězstvím, mezi porážkami s Frýdkem-Místkem a Havlíčkovým
Brodem přišlo zdolání Třince a následovaly i další úspěchy proti Šumperku, 1.HFK Olomouc, Spartě Brno, Vítkovicím a na konci Hodonínu. Nevyšla jen přímá bitva o první místo s Kroměříží, které se podařilo
v Prostějově vyhrát.
A právě díky tomuto výsledku 0:1 je Hanácká Slavia po polovině soutěže
na čele o pět bodů před „eskáčkem“, v případě opačného výsledku by
na čele přezimoval právě výběr 1.SK. Kromě této dvojice ještě usiluje
o absolutní čelo Havlíčkův Brod, Frýdek-Místek a Vyškov.
U17 se naproti tomu pohybuje na opačném pólu. Ročník sice začala zdoláním Líšně 7:1, pak ale sedmkrát v řadě prohrála a další tři body přišly
až proti Znojmu. A do konce půlsezony se už podařilo přidat jen remízu z
Hlučína a následně porazit Vyškov. Výsledkem je tak deset bodů a devětatřicetibodové manko na vedoucí Zbrojovku.
Mezi osmnácti týmy jsou to ale jen dva body na čtrnáctý Hlučín a v případě vydařenější druhé poloviny ročníku by se mohlo zdařit i atakování
Znojma, Holice a Frýdku-Místku.
Stejně daleko na první i poslední pozici to má momentálně výběr U16.
Díky výhrám nad Líšní, Zlínem, Karvinou, Kroměříží, Znojmem, Hlučínem, Holicí i Hodonínem a nerozhodným výsledkům s Vyškovem
a Třincem má Prostějov šestadvacet bodů a nachází se rovných dvacet
bodů před posledním Hodonínem a přesně jednadvacet bodů za vedoucí
Sigmou Olomouc. Právě Sigma jako jediná ještě neprohrála, i díky tomu
si vypracovala drobný náskok před Jihlavou, Slováckem, Frýdkem-Místkem a dalšími pronásledovateli.

O celkovém triumfu Lipníku nad Bečvou není pochyb už nyní, tento celek ještě neztratil ani bod a má k dispozici jedenáct bodů na Želatovice,
s nimiž to byla vyrovnaná bitva a výsledek jen 2:1. Držel se i Protivanov,
jenž padl pouze 0:2.
Přesně dva body za druhým celkem tabulky jsou třetí Chomoutov
a čtvrté Smržice. Zejména díky kvalitnímu útoku se nováčkovi podařilo
nastřádat přesně deset výher a k nim přidat i dvě remízy, nejjasnější výsledek nastal v duelu se Šternberkem „B“. Ten si na cestu zpět odvezl
příděl 18:1.
Němčicím patřila uplynulá sezona, v níž dokázaly uhájit svůj náskok
a staly se vítězi I. třídy, v aktuálním ročníku se ale družstvu až tolik nedaří. Pět výher a dvě remízy stačí na desáté místo, na dostřel jsou ale
osmé Hustopeče, které disponují pouze jednobodovým náskokem. Lépe
se Němčickým vedlo paradoxně venku, kde získaly devět bodů, doma
oproti tomu jen osm.
A navlas stejné hodnocení patří i pro devátý Protivanov, jenž je před
svým regionálním rivalem jen o skóre. Podařilo se jim totiž vstřelit o pět
branek více a naopak o tři méně dostat. Přispěl k tomu hlavně výsledky
KP dorostu: Určice hlavním
13:0 nad Šternberkem „B“, naopak od Chomoutova dostal předminulý
král okresu 1:8 a od Želatovic 2:7.
pronásledovatelem Přerova
Právě Šternberk „B“, pravděpodobně tým složený z mladších dorostenců, je tak vinou již zmiňovaných a také dalších přídělů se skóre 10:148
Již v loňském ročníku při celkovém triumfu Čechovic přesvědčovali do- a žádným bodem poslední, třináctý Kojetín je na tom o sedm bodů lépe.
rostenci Určic, že patří k tomu nejlepšímu, co může současný krajský
přebor nabídnout. A v právě probíhajícím ročníku to platí ještě víc, tento
tým ztratil jen osm bodů za remízu s pátým Černovírem a porážky od
Okresní přebor dorostu:
třetí Mohelnice a vedoucího Přerova.
Určice dokázaly na podzim hned dvanáctkrát zvítězit, když v prvních
pěti i posledních pěti utkáních trvala jejich nepřerušená vítězná série. Nejvýraznější vítězství se zrodilo při derby s Kostelcem, které líheň divizního účastníka mezi muži ovládla výsledkem 18:2. A týden nato dostala Dlouho nejasná byla budoucnost dorostenecké okresní soutěže. Pokračuje totiž klesající tendence a ročník 2014/2015 obsahuje pouze pět týmů.
Litovel 0:8.
Nejlépe umístěný celek z Prostějovska v této soutěži se mohl spolehnout Rekordně nízký počet účastníků tvoří jmenovitě Nezamyslice, Brodek
na vyrovnanou bilanci doma i venku, v těchto dílčích tabulkách mu patří u Prostějova, Plumlov, Pivín a Kralice na Hané.
třetí a druhá pozice. A v závěsu se drží jen Mohelnice, čtvrté Opatovice Z této regionální bitvy zatím vychází nejlépe Nezamysličtí, základem
již ztrácejí šest a pátý Černovír sedm bodů.
byla domácí stoprocentní bilance. Tamější čtyři výhry doplnili dalším
V případě šestých Velkých Losin je to už dokonce čtrnáct bodů, takže je vítězstvím, penaltovou porážkou a prohrou po devadesáti minutách
pravděpodobné, že z toho i v případě mírného jarního výpadku nebude z trávníků soupeřů.
horší než páté místo mezi absolutní krajskou elitou. Lze tak očekávat mi- Druhý flek si i díky dvěma bodům proti Nezamyslicím přisvojil Brodek
nimálně vyrovnání posledního umístění v konečné tabulce.
u Prostějova, třetí Plumlov se čtvrtým Pivínem disponuje stejným poNa počátku dolní poloviny, přesně na osmém místě ze čtrnácti, se nachá- čtem bodů i vyrovnaným skóre, v průběžné tabulce tak zatím rozhodl
zí šestnáctibodová Konice, pomohla jí k tomu série tří výher nad Štern- vyšší počet nastřílených gólů v podání Plumlova.
berkem, Chválkovicemi, Černovírem a remíza s Novými Sady. Stala se A minitabulku uzavírají Kraličtí, kteří k pěti bodům dospěli díky výhře
tak součástí napěchované skupiny rvoucí se o sedmou až třináctou příč- 2:1 nad Plumlovem a stejnému výsledku, ale až po penaltách s Pivínem.
Do úplného odehrání první poloviny soutěže scházejí ještě dvě dohrávky.
ku, sedmé až jedenácté místo navíc dělí jediný bod.
Ještě o kousek hůře je na tom Kostelec, konkrétně mu zatím třináct bodů V nich souboj Nezamyslic s Plumlovem určí, jestli si vedoucí tým polepstačí na dvanácté místo, ovšem jen o dva body před Nemilany. Stejně ší až na šest bodů, či se naopak na prvních dvou místech budou nacházet
tak se ale může posouvat i dopředu, díky již zmíněné vyrovnanosti dolní celky se stejným bodovým ziskem.
poloviny tabulky. Na sedmé Chválkovice jsou to totiž pouze tři body. O nízkém počtu střetnutí i poměrné vyrovnanosti svědčí i pohled na poVyloženě zle je tak na tom zatím jen poslední Litovel, která získala jediný řadí kanonýrů, jemuž vévodí sedmigóloví střelci Pivína a Plumlova Zdeněk Blumenstein s Robinem Ciganem. Třetí Denis Soldán z Nezamyslic
bod za remízu ve Velkém Týnci.
se trefil šestkrát, čtvrtý Jan Typner pak s pěti brankami zastupuje Brodek
u Prostějova.

druhými Hranicemi. Z cizích trávníků si pak Čechovičtí přivezli dvě remízy za nerozhodné výsledky 2:2 v Šumperku a 0:0 ve Vsetíně.
Jedenácté místo z patnácti celků a zisk čtrnácti bodů umožňuje relativní
klid, poslední Zábřeh totiž ztrácí deset bodů a předposlední Nový Jičín
sedm. Naopak Opava je na tom jen o jeden bod lépe, do horní poloviny
tabulky je to šest bodů.
Mladším dorostencům se zatím výsledkově tolik nedaří. Na podzim získali celkem pět bodů, k remízám s Vítkovicemi „B“ a Krnovem totiž
v posledním kole přibyla výhra 1:0 v Uničově. Všechny body tak nováček soutěže získal na půdě protivníků. Naopak doma se až tolik nedařilo
a výsledkem byly porážky s Novým Jičínem, Zábřehem, Opavou, Valašským Meziříčím, Hranicemi a Frýdlantem nad Ostravicí.
Tabulka je ale stále poměrně vyrovnaná, na dosah je předposlední Opava, třináctý Havířov i dvanáctý Frýdlant. A na čele si to v pár bodech
rozdávají Hranice, Přerov a Valašské Meziříčí.

I. třída dorostu: Smržický
nováček prohání nejlepší

MSDD: Čechovice se drží
poblíž středu
Na konci jara slavili fotbalisté Čechovic historický postup do dorostenecké divize a ani ve vyšší soutěži není výběr Jaroslava Lišky žádným
otloukánkem. Celý ročník načali výhrou 2:1 nad Novým Jičínem, na níž
posléze navázaly další domácí triumfy nad Zábřehem, Slavií Opava i nad

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:

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

Mužstvo
SK Sigma Olomouc
MFK Frýdek-Místek
FC Zbrojovka Brno
1.SK Prostějov
1.FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
FC Baník Ostrava
MFK OKD Karviná
FC Fastav Zlín
SFC Opava
MFK Vítkovice
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S
64:10
35:15
35:13
34:30
30:27
23:29
32:40
14:40
12:25
15:49
18:34

+/B
40 (19)
33 (9)
31 (7)
24 (0)
22 (-2)
20 (-4)
20 (-1)
17 (-4)
13 (-11)
12 (-12)
11 (-13)

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:

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

Mužstvo
FC Baník Ostrava
FC Zbrojovka Brno
MFK Frýdek-Místek
SK Sigma Olomouc
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
MFK Vítkovice
MFK OKD Karviná
FC Vysočina Jihlava
SFC Opava
1.SK Prostějov

Z
16
15
16
15
15
15
15
16
15
16
16
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2
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0
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1
3
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4
7
9
12
11
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13

S
37:13
47:7
38:14
41:21
31:26
12:24
28:26
21:40
26:46
11:35
19:59

+/B
41 (20)
36 (12)
31 (7)
29 (8)
27 (3)
20 (-4)
18 (-6)
12 (-9)
12 (-12)
11 (-13)
9 (-15)
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MSŽL: Tři výběry 1.SK
patří na špici

Z regionálního tria v jediné skupině druhé nejvyšší krajské dorostenecké
soutěže je na tom nejlépe vítěz posledního ročníku okresního přeboru
této věkové kategorie – TJ Smržice. Tento tým získal za patnáct podzimních zápasů téměř tolik bodů jako Němčice s Protivanovem dohromady Nejvyšší žákovskou soutěž v republice absolvují i v tomto ročníku čtyři
a za suverénním Lipníkem bojuje o druhou pozici.
týmy 1.SK Prostějov. Nejvíce se zatím daří „dvanáctkám“, které jsou třetí, „patnáctkám“ patří po podzimu čtvrtá pozice a jen o jedno místo hůře
na tom mladší žáci U13. Naopak družstvu U14 se zatím přechod
MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U13: jsou
mezi starší žáky moc nedaří a je z toho úplně poslední místo.
Nejstarší z žáků „eskáčka“ sedmkrát vyhráli, třikrát remizovali a šestkrát
+/Z
V R P
S
B
 Mužstvo
prohráli, i navzdory tomu přezimují těsně pod pomyslnými stupni vítězů
1. FC Zbrojovka Brno
13 13 0 0 265:42 39 (21)
za suverénní Sigmou Olomouc i o trochu úspěšnějšími Frýdkem-Míst2. FC Vysočina Jihlava
13 12 0 1 259:57 36 (18)
kem a Zbrojovkou Brno. Z tohoto trojlístku se Prostějovu podařilo zdolat
3. FC Fastav Zlín
13 11 0 2 216:73 33 (12)
druhý Frýdek, na zbytek nestačil.
4. 1.FC Slovácko
13 10 0 3 204:90 30 (12)
Mladší ze starších žáků mají výrazně jiné starosti. Vyhráli jen tři ze šest5. 1.SK Prostějov
13 9 0 4 106:77 27 (6)
nácti soubojů a méně bodů než osmi nenashromáždil v jedenáctičlenné
6. FC Sparta Brno
13 7 1 5 129:102 22 (1)
tabulce nikdo. I skóre 19:59 není na velké chlubení. Ty jediné body se
7. SK Líšeň
13 6 2 5 135:120 20 (-1)
zrodily po výsledcích 3:0 proti Zlínu, 4:1 proti Sigmě Olomouc a 3:0
8. MSK Břeclav
13 5 0 8 97:142 15 (-6)
proti předposlední Opavě. K ní se tak výhrou v posledním kole dotáhli
9. RSM Hodonín
13 4 0 9 82:100 12 (-6)
jen na dva body, o další bod vpředu jsou Karviná s Jihlavou.
10. SK Fotbalová škola Třebíč 13 4 0 9 134:216 12 (-6)
Starším z mladších žáků, tedy kategorii U13, patří páté místo s malou
11. SK Hanácká Slavia Kroměříž 13 3 0 10 80:208 9 (-9)
ztrátou na čtvrté Slovácko. Na čele je s plným počtem třinácti výher
Zbrojovka, druhá Jihlava prohrála jen s ní, třetí Zlín pak ztratil právě
12. FC Slovan Havlíčkův Brod
13 2 1 10 70:175 7 (-11)
s výše postavenou dvojicí.
13. 1.SC Znojmo FK
13 2 0 11 58:242 6 (-15)
Nejblíže k první pozici mají ti nejmladší žáci. Prostějovský výběr zví14. MFK Vyškov
13 1 0 12 55:246 3 (-18)
tězil celkově jedenáctkrát a prohrál jen s první Spartou Brno a druhou

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U12:

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

Mužstvo
FC Sparta Brno
FC Zbrojovka Brno
1.SK Prostějov
1.FC Slovácko
1.SC Znojmo FK
FC Vysočina Jihlava
FC Fastav Zlín
OFS Třebíč
MFK Vyškov
RSM Hodonín
SK Hanácká Slavia Kroměříž

12. SK Líšeň
13. FC Slovan Havlíčkův Brod
14. MSK Břeclav
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13
13
13
13
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13
13
13
13
13
13
13
13
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0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
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0
0
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1
1
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2
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8
9
11
12
13

S
210:42
276:65
244:50
256:107
206:74
151:145
110:116
135:157
65:128
101:171
69:141
53:282
59:237
26:246

+/B
36 (15)
34 (16)
33 (12)
33 (15)
28 (7)
22 (4)
18 (-3)
18 (0)
15 (-6)
15 (-3)
10 (-8)
6 (-15)
3 (-15)
0 (-21)

Zbrojovkou Brno, naopak nad ostatními včetně čtvrtého Slovácka slavil tamější žáci jen jednou ze šesti případů namále, když třetí Bedihošť zdovítězství. A jaro ještě bude hodně zajímavé, druhé místo je totiž jen o bod lali nejtěsnějším poměrem 1:0. V ostatních případech naopak nadělovali
mnohagólové dárečky, ten největší v podobě výsledku 15:2 obdržela také
výš a na první jsou to tři body.
právě Bedihošť.
Není tak divu, že na čele tabulky střelců jsou právě zástupci Brodku.
Nejvíce se činil Patrik Rakáš, který už stihl dvacet branek, o dalších osm
KP žáků: Čechovice i Konice
tref se zasloužili Lukáš Kaláb s Petrem Sedlákem. Vměstnat mezi ně se
tvoří absolutní špici
podařilo jen devítigólovému Pavlu Šmídovi z Bedihoště.
Již na podzim se všichni stihli utkat dvoukolově každý s každým.
Z bitvy o druhé místo vyšly nejlépe Klenovice, které si poradily dvakrát
Velice hrdí na současný výběr starších žáků mohou být v Čechovicích s Přemyslovicemi a jednou s Bedihoští. Jí se naproti tomu podařilo uzmi Konici, jediných dvou zástupců Prostějovska v nyní už jediné krajské out body jen jednou proti Klenovicím a Přemyslovicím. A také poslední
soutěži této věkové kategorie. Díky dvaatřiceti bodům totiž ztrácí druhé z celého kvarteta již dokázal bodovat, Přemyslovice totiž uspěly doma
Čechovice na vedoucí Jeseník pouhé dva body, jen o další tři bodíky zpět proti Bedihošti.
je čtvrtá Konice. A pak už se to začíná více trhat.
Čechovické úspěchy pramení z výborné domácí bilance, konkrétně pěti
výher a jediné ztráty dvou bodů za remízu v derby proti Konici. A venku
Okresní přebor mladších žáků:
to není o nic slabší, z pěti výher vyčnívá zejména zdolání lídra tabulky
Němčice zatím nemají větší konkurenci
2:0. Druhé místo tak není náhodné, dokládá to i druhá nejlepší obrana,
druhý nejlepší útok a druhé nejaktivnější skóre.
Nejvyšších vítězství Čechovičtí dosáhli na počátku října při výsledku 11:0
nad Slavonínem, na konci srpna při zdolání Želatovic 8:0 a v polovině Rovná desítka celků se zapojila do okresní soutěže mladších žáků.
října 7:0 proti Lipníku. Jediná porážka se naopak udála v osmém kole na Jednoznačným vládcem této kategorie jsou zatím Němčice nad Hanou,
půdě Kozlovic, když domácím stačila jediná branka. A hned první ztráta které jako jediné dokázaly neztratit ani bod. A o jejich velké jízdě svědčí
nastala po remíze 2:2 v Nových Sadech hned v úvodním kole. Naopak i poměr branek 69:1, když jediný gól obdržely tamější děti v Brodku
posledních pět kol skončilo pouze a jedině čechovickým vítězstvím.
u Konice při vítězství 3:1.
Spokojeni mohou být i v Konici, jíž se daří především venku. Na To byla také nejtěsnější výhra, jinak Němčice víceméně nadělovaly.
trávnících soupeřů vyhrály vše kromě již vzpomínaného remízového Smržicím nasázely osmnáct branek, Kralicím deset, Pivínu devět
boje v Čechovicích, doma to naopak bylo trochu slabší. Konkrétně ve a Výšovicím osm. Ve výsledné tabulce to však činí jen čtyřbodový násčtvrtém kole Pod Kučerákem slavil Jeseník a v dohrávaném druhém kok, druhé Čechovice „B“ totiž kromě prohry 0:6 s Němčicemi ztratily
dějství se obdobně vedlo Mohelnici. Nerozhodně pak skončil souboj jen bod za penaltovou výhru nad Kostelcem.
s Novými Sady, kdy se urodila divoká remíza 3:3.
Množství výher získali na své konto také mladší žáci Kostelce a Brodku
Poslední čtyři souboje přinesly Konici maximální počet dvanácti u Konice, o střed tabulky usilují Brodek u Prostějova, Pivín a Držovice.
bodů, jednalo se o zdolání Šternberku 7:0, Kozlovic 2:0, Černovíru Posledním Smržicím se podařilo zdolat Kralice, ty jsou ovšem přes dvě
2:1 a Zábřehu 1:0. Mezi dva okresní celky na druhé a čtvrté pozici se remízy před nimi. Pomohlo jim k tomu totiž nové pravidlo o pokutových
vměstnala jen třetí Mohelnice, která má o dva body více než Konice kopech při nerozhodných výsledcích. S Držovicemi v této činnosti
a o jeden méně než Čechovice. A v kádru i suverénně nejlepšího střelce, sice padly, Výšovice ale v závěrečném podzimním kole zdolaly a díky
již padesátigólového Vojtěcha Cikryta. O páté místo se dělí čechovický lepšímu skóre při shodném počtu bodů šly na deváté místo.
Daniel Černý s Martin Paš z Konice, oba se trefili jedenáctkrát.
Podobně dramatické je to i na opačném konci, poslední Slavonín, patnáctý Brodek u Přerova, čtrnácté Želatovice a třináctý Šternberk totiž dělí
Okresní přebor starších přípravek:
jen tři body. A právě Šternberk jako jediný doma ještě nebodoval, naopak
Kostelec neztratil ani bod
venku vše prohrály Želatovice.
Veselé z čechovické strany je to i mezi mladšími žáky. Důvod k optimismu dává devětadvacet bodů a třetí místo, jen kousek za Jeseníkem
i vedoucím Zábřehem, navíc jedenáct plusových bodů v tabulce pravdy Navýsost úspěšný podzim se zdařil starší přípravce Kostelce na Hané.
dává naděje i na lepší post. Doma ztratily Čechovice opět jen s Konicí, Tomuto mládežnickému týmu se podařilo vyhrát všech svých jedenáct
i tady se zrodil výsledek 1:1. A venku přišly ztráty jen v Nových Sadech, střetnutí a disponuje o více než sto gólů aktivním skóre – 129:16. To také
Zábřehu a Mohelnici, i mladším žákům se totiž podařilo vyhrát v Je- znamená nejnebezpečnější útok a nejpevnější obranu.
Nikdo z deseti soupeřů nedokázal čelit ofenzivní síle Kostelce, bodově
seníku, konkrétně 6:3.
Mladším žákům Konice se naopak až tolik výsledkově nedaří, ale se se jim nejvíce přiblížily celky Konice, Němčic a Hané Prostějov, které
třinácti body to má jen kousek do čistého středu tabulky. Poslední jsou se perou o druhé až čtvrté místo. Uprostřed tabulky se zatím pohybují
suverénně Velké Losiny a Koničtí tak reálně svádějí bitvu o osmé až Mostkovice, Nezamyslice a Olšany, pod nimiž se podařilo zvítězit i další
trojici Určice, 1.SK Prostějov a Lipová.
třinácté místo.
Výsledkově tak nejvíce tápou Klenovice, které především získávají zkušenosti. Vyšlo z toho tak zatím jedenáct porážek a jedenáct
nastřílených branek.
Okresní přebor žáků:

Bezkonkurenční Haná Prostějov

Pouhých devět družstev se přihlásilo do klasického okresního
přeboru starších žáků. V takto okleštěném počtu si zatím nejlépe vede
prostějovská Haná, o jejímž prvním místě nebylo od počátku pochyb.
Začalo to výhrou 13:0 ve Hvozdě, po níž přišly výsledky 9:1 v Brodku
u Konice a 31:0 nad Protivanovem. Druhou polovinu podzimu pak
hladká cesta pokračovala výhrami 11:0 v Plumlově, 7:0 v Kralicích i nad
Určicemi, vše uzavřelo vítězství 21:0 nad Dobromilicemi.
Mnohem napínavější je tak boj o další pozice. Druhé Určice a třetí Pivín
dělí jediný bod, stejná vzdálenost je mezi čtvrtým Plumlovem a pátým
Brodkem u Konice i šestým Hvozdem a sedmými Kralicemi. Pohodlně
osmé jsou Dobromilice, jedna vstřelená branka a bezbodový stav
přisoudily poslední místo Protivanovu.

Celkem šestnáct družstev se zapojilo do tohoto ročníku okresního
přeboru nejnižší věkové kategorie. Pořádající OFS Prostějov je tak
rozdělil do dvou osmičlenných skupin, v nichž se každý turnajovým
způsobem utkal s každým.
Ve skupině „A“ se zatím nejvíce daří dětem Kostelce na Hané, které
šestkrát zvítězily a nestačily jen ve svém hned úvodním utkání na 1.SK
Prostějov „A“. Zbývající šestici soupeřů už Kostelečtí porazili, byť třeba
třetí Olšany mají lepší skóre a v souhrnu dostaly o patnáct branek méně.
Právě výše zmíněná trojice týmů tvoří pomyslné stupně vítězů, bodovat se
ale podařilo i všem dalším účastníkům. Aktuálně poslední FKM Konice
porazila druhé „eskáčko“, předposlední Kralice si poradily právě s Konicí.
Ve skupině „B“ si ještě suverénněji počínají Mostkovice. Všemi sedmi duOkresní přebor žáků 7+1: Prvním
ely prošly jako nůž máslem a úctyhodné je i jejich aktuální skóre 103:13,
půlmistrem Brodek u Prostějova
což značí také nejvíce nastřílených a nejméně inkasovaných branek.
O druhé místo se v těsném souboji přetahují Čechovice s Nezamyslicemi, stejně jako v „A“ skupině se ale již všem podařilo zvítězit. SedNovinka na poli okresních soutěží zatím nejvíce sedla Brodku mým Klenovicím se to podařilo proti posledním Němčicím, kterým se
u Prostějova. V nakonec pouze čtyřčlenném uskupení, když se dodatečně podařilo zdolat Hanou Prostějov „B“, navíc se v tomto střetnutí blýskly
i za cenu šestitisícové pokuty odhlásily celky Olšan a Otaslavic, měli deseti nasázenými brankami.

RELAX CENTRUM KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU:

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

Mužstvo
KMK Zubr Přerov
TJ Sokol Určice
FK Mohelnice
FKM Opatovice-Všechovice
TJ Slovan Černovír
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
SK Chválkovice
Sokol Konice
FC Šternberk
FK Nové Sady
TJ Sokol Velký Týnec

12. TJ FC Kostelec na Hané
13. FK Nemilany
14. TJ Tatran Litovel

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

V
14
12
12
10
9
7
5
5
5
4
4
3
3
0

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

4
2
1

P
S
0 55:15
2 77:30
3 53:15
4 56:30
3 43:17
6 43:30
9 43:36
9 35:41
9 22:51
8 31:27
8 29:36
8 34:65
10 26:35
14 7:126

+/B
43 (22)
37 (16)
36 (15)
31 (10)
30 (9)
23 (-1)
16 (-8)
16 (-8)
16 (-8)
15 (-9)
15 (-9)
13 (-8)
11 (-13)
1 (-20)

Okresní přebor mladších přípravek:
Nejvíce se baví Mostkovice a Kostelec

LION SPORT KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU:

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

Mužstvo
FK Spartak Lipník nad Bečvou
FC Želatovice
TJ Sokol Chomoutov
TJ Smržice
TJ Sokol Tovačov
SK Slatinice
TJ Sokol Doloplazy
TJ Sokol Hustopeče
TJ Sokol Protivanov
FK Němčice nad Hanou
FK Brodek u Přerova

12. SK Náměšť na Hanou
13. FK Slavoj Kojetín-Koválovice
14. FK Šternberk „B“

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

V
15
11
10
10
9
8
6
6
5
5
4
3
1
0

R P
0 0
1 3
2 3
2 3
1 5
1 6
4 5
0 9
2 8
2 8
1 10

2
4
0

S
63:9
60:23
46:16
54:26
39:27
53:28
56:40
38:37
36:36
31:39
38:61
10 33:51
10 30:52
15 10:148

+/B
45 (21)
34 (10)
32 (8)
32 (11)
28 (7)
25 (4)
22 (-2)
18 (-6)
17 (-4)
17 (-4)
13 (-8)
11 (-10)
7 (-17)
0 (-24)

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU:

1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo
FK Jeseník
TJ Sokol Čechovice
FK Mohelnice
Sokol Konice
FK Nové Sady
TJ Slovan Černovír
FK Kozlovice
FK Spartak Lipník nad Bečvou
SK Sulko Zábřeh
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FK Šternberk

12. FC Želatovice
13. FK Brodek u Přerova
14. TJ Sokol Slavonín

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

R P
1 1
2 1
1 2
2 2
5 1
1 4
1 6
0 7
2 7
2 8
1 10

3
2
1

S
53:8
59:10
84:12
34:16
45:12
54:22
17:32
35:37
38:25
9:54
19:69
9 10:72
10 7:36
11 4:63

B
34
32
31
29
26
25
19
18
14
11
7
6
5
4

+/(13)
(14)
(10)
(11)
(5)
(7)
(1)
(-3)
(-7)
(-7)
(-11)
(-12)
(-16)
(-17)

Mužstvo
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol v Pivíně
FC Kralice na Hané

Z
7
8
7
7
7

V
5
3
2
2
1

R
1
3
2
3
1

P
S
B VP +/1 16:7 16 0 (4)
2 15:11 13 1 (0)
3 18:18 10 2 (-1)
2 16:16 10 1 (0)
5 6:19 5 1 (-8)

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ:

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

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

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
8
6
5
4
4
1
3
1
0

R
0
1
1
1
0
4
0
1
0

P
0
1
2
3
4
3
5
6
8

S
107:1
53:14
23:19
24:22
23:27
16:25
29:26
12:66
1:88

B VP +/24 0 (12)
19 0 (10)
17 1 (4)
13 0 (1)
12 0 (-3)
10 3 (-8)
9 0 (-3)
4 0 (-8)
0 0 (-9)

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

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

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Držovice
FK Výšovice
FC Kralice na Hané
TJ Smržice

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
7
6
5
3
3
2
2
0
1

R
0
1
2
2
3
1
2
1
2
0

P
0
1
1
2
3
5
5
6
7
8

S
69:1
36:14
53:10
57:14
28:30
14:30
21:27
18:51
12:61
17:87

B VP +/27 0 (12)
23 1 (7)
21 1 (5)
18 1 (5)
13 1 (-3)
11 1 (-2)
9 1 (-4)
7 0 (-8)
3 1 (-10)
3 0 (-9)

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ 7+1:

1.
2.
3.
4.

Mužstvo
TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Sokol Klenovice na Hané
Sokol Bedihošť
TJ Sokol Přemyslovice

Z
6
6
6
6

V
6
3
2
1

R
0
0
0
0

P
S
B VP +/0 45:5 18 0 (9)
3 17:30 9 0 (0)
4 16:29 6 0 (-3)
5 15:29 3 0 (-6)

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKY:

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

Mužstvo
FC Kostelec na Hané
Sokol Konice
FK Němčice nad Hanou
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Mostkovice
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Určice
1.SK Prostějov
SK Lipová
TJ Sokol Klenovice na Hané

Z
11
10
10
10
9
10
9
10
10
10
11

V
11
8
8
7
5
4
4
3
2
1
0

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

P
S
B VP +/0 129:16 33 0 (27)
2 72:36 24 0 (0)
2 80:28 24 0 (18)
3 73:21 21 0 (9)
3 48:29 16 0 (1)
4 52:39 14 0 (2)
5 24:47 12 0 (-6)
7 40:55 9 0 (-15)
8 31:69 6 0 (-9)
8 29:81 4 0 (-26)
11 11:168 0 0 (-3)

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKY, SK. „A“

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

Mužstvo
TJ FC Kostelec na Hané
1.SK Prostějov „A“
TJ Sokol Olšany
1.SK Prostějov „B“
TJ Smržice
TJ Haná Prostějov „A“
FC Kralice na Hané
FKM Konice

Z
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
5
5
4
3
2
1
1

R
0
1
0
0
0
1
0
0

P
1
1
2
3
4
4
6
6

S
B VP +/67:40 18 0 (3)
56:43 16 0 (7)
57:25 15 0 (15)
50:55 12 0 (-3)
35:54 9 0 (-3)
36:44 7 0 (-2)
38:53 3 0 (0)
36:61 3 0 (-18)

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKY, SK. „B“

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

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ:

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

www.vecernikpv.cz

Mužstvo
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Čechovice
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Určice
TJ Haná Prostějov „B“
1.SK Prostějov „C“
TJ Sokol Klenovice na Hané
FK Němčice nad Hanou

Z
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
5
5
3
2
2
1
1

R
0
1
0
1
2
0
0
0

P
S
B VP +/0 103:13 21 0 (9)
1 77:36 16 0 (7)
2 53:26 15 0 (12)
3 31:34 10 0 (-2)
3 31:43 8 0 (-4)
5 28:70 6 0 (-15)
6 28:96 3 0 (-12)
6 34:67 3 0 (3)

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

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

Mužstvo
SK Sulko Zábřeh
FKJeseník
TJ Sokol Čechovice
FC Želatovice
FK Kozlovice
FK Mohelnice
TJ Slovan Černovír
FK Šternberk
FK Spartak Lipník nad Bečvou
Sokol Konice
FK Brodek u Přerova

12. TJ Sokol Slavonín
13. FK Nové Sady
14. TJ Sokol Lázně Velké Losiny

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
11
10
9
9
8
7
6
5
4
3
4
3
2
0

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

2
3
1

P
S
1 50:24
3 78:28
2 63:27
4 52:38
3 39:31
6 55:29
6 58:52
6 40:38
7 44:57
6 27:46
9 30:80
8 40:61
8 18:33
12 19:69

+/B
34 (13)
30 (9)
29 (11)
27 (9)
26 (8)
21 (0)
19 (1)
17 (-1)
14 (-7)
13 (-5)
12 (-9)
11 (-10)
9 (-12)
1 (-17)

Lední hokej

7
1

3:0

Jestřábům se podařilo ukončit debakly a brousí drápy na poslední Havlíčkův Brod
RYTÍŘI KLADNO

PROSTĚJOVU POPRVÉ POMOHL KOMPLETNÍ ÚTOK Z TŘINCE

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:1

Na cestě je mladý obranný pár z Vítkovic, klub dostal pokutu za duel s Motorem

2:0

Branky a nahrávky: 5. Klouček, 7. Hlaváč (Pitule), 8. Růžička (Hořava, Stach), 26.
Stach (Hlaváč, Růžička), 32. Dalecký (Melka, Strnad), 48. Eberle (Dragoun), 51. Horna
(Růžička) – 39. Cienciala (Skřivánek). Rozhodčí: Bejček – Guth, Rittich. Diváci: 1716.

Sestava KLADNA:

Chábera (33. Lukáš) – Klouček, Kolářík, Lukáč, Růžička, Gutwald, Kužel
– Hořava, Dragoun, Eberle, Redlich, Stach, Horna, Hlaváč, Pitule, Rudovský, Dalecký, Melka, Strnad. Trenér: Jiří Čelanský.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Jedlička, Roupec, Malý, Husák,
Řezáč, Skřivánek
Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

9
3

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. prosince 2014

Kindl, Meidl, Kajaba
Indra, Stejskal, Luňák
Cienciala, Duba, Moučka
Sršeň, Černý, Kovařík.

Po pěti výrazných porážkách se prostějovští hokejisté opět dočkali i bodového zisku. V pondělí
na Kladně ani ve středu v Jihlavě to ještě nevyšlo,
Jestřábi se dočkali až před nepočetným publikem
proti třebíčské Horácké Slavii. Díky této výhře zvýraznili svůj náskok na poslední Havlíčkův Brod již
na osm bodů a právě na ledě Rebela se představí
již dnes od osmnácti hodin. Proti dlouho vedoucímu celku první ligy nastoupil premiérově nejen
Radek Meidl, ale i Radim Matuš, jenž tak vytvořil
kompletní ocelářský útok s Davidem Ciencialou
a Denisem Kindlem.
Prostějov/jim

HC DUKLA JIHLAVA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Branky a nahrávky: 8. Zeman (Kaláb), 15. Důras (Seman, Melenovský), 16. Kaláb
(Štebih, Semorád), 22. Mocek (Seman), 27. Schejbal (Čáp), 37. Zeman (Diviš, Kaláb),
50. Zeman (Kaláb), 50. Semorád (Šidlík), 56. Melenovský (Mikeš) – 37. Meidl (Jedlička), 43. Kovařík (Černý), 56. Indra (Kindl). Rozhodčí: Šutara – Černý, Moravec.
Vyloučení: 3:10, navíc Kuřítko (J) 5 minut a do konce utkání, Husák (P) osobní trest 10
minut. Využití: 4:0. V oslabení: 0:1. Střely na bránu: 51:24. Diváků: 1372.

Sestava JIHLAVA:

Sáblík – Mocek, Dobrovolný, Kaláb, Štebih, Čáp, Schejbal, Šidlík –
Čachotský, Zeman, Diviš – Důras, Melenovský, Seman – Prokš,
Semorád, Vysloužil – Kuřítko, Mikeš, Anděl. Trenér: Petr Vlk.

S Českými Budějovicemi a Kladnem inkasovali Jestřábi sedmkrát, s Chomutovem čtyřikrát,
s Litoměřicemi osmkrát a s Jihlavou dokonce devětkrát. O to překvapivější a pro všechny fanoušky
i samotné hráče příjemnější byl
výsledek sobotního utkání proti
Třebíči, kdy se Prostějovu poprvé
po návratu do první ligy podařilo
udržet čisté konto a znovu po dvou
a půl týdnech z toho byly body.
„Důležité to je, protože jsme si
zvedli sebevědomí, ale musíme
to potvrdit v dalších zápasech
a bodovat, abychom se dostali na
delší sérii. Je to klíčové, hlavně
psychicky,“ oddechl si po utkání
hlavní kouč Jestřábů Petr Zachar.
Myšlenkami už byl ale také trochu
u dnešního souboje, neboť na řadě
je potvrdit výsledek proti největší-

mu konkurentovi. „Je to pro nás
nejzásadnější soupeř, ale jak víme,
mají tam dva brankáře na střídavé
starty z Vítkovic, nového obránce,
to může přinést čistý vítr. My musíme odehrát zápas tak, jako jsme jej
zvládli dnes. Očekávám, že v naší
hře zůstane obětavost a nasazení,
kdy kluci padají do střel, neuhýbají
a rázem vybojují spoustu osobních
soubojů,“ věří lodivod prostějovských hokejistů v maximální přístup.
V sobotním souboji mohl
k Ciencialovi s Kindlem zařadit Matuše, čímž se podařilo
dosáhnout toho, po čem toužil
ještě bývalý kouč Tomáš Sršeň
- k dispozici totiž byl celý útok
z Třince. A jejich sehranost byla
znát, Oceláři v dresu s jestřábem
na hrudi se dostávali do šancí
a důkladně prověřili Martina Faltera v bráně soupeře. „Ve chvíli, kdy

jsme hráli na tři pětky, tak třinecká
formace se udržela na puku. Bylo
vidět, že Radim Matuš jim tam dal
jistotu, dával jim puky, to je to, co
my potřebujeme. Nepanikařit, udržet se na puku, odbruslit si, zvednout hlavu a nejen kotouče zahazovat,“ užíval si pohledu na hru lajny
z kádru současného extraligového
lídra Petr Zachar.
Nechybělo přitom mnoho a neklaplo to. „Byla to honička, Radimův příchod jsme dotáhli až půl
hodiny před zápasem! Třinci se
vrací několik hráčů do sestavy, tak
těmto klukům momentálně hledají
větší vytížení. V extralize by totiž
dostal šanci na čtyři až šest minut,
oni jsou ale mladí a potřebují hrát.
Bylo na nich vidět, že přišli z týmu,
který dominuje extralize. Jsou šikovní, troufají si jeden na jednoho
i na přihrávky pod hokejkou, mezi
bruslemi soupeře,“ chválil posily ze
Slezska sportovní manažer Jestřábů
Jiří Vykoukal.
Jestli ale budou k dispozici
i v tomto týdnu, to zatím není jisté. „Hrají dnes (v neděli – pozn.
autora) na Spartě a pak až v pátek. Rádi bychom je tedy využili
v pondělí i ve středu,“ přeje si.
Právě s vedoucím týmem nejvyšší domácí soutěže se tak Prostějovu podařilo navázat největší
spolupráci a do jeho kádru patří i
obránce Jakub Matyáš a útočník
Radek Meidl. „Je to tak, Třinec je
naším největším dodavatelem hráčů.
A kdyby se nám podařilo první ligu
udržet, stálo by možná za to tuto

Dočkali se. Opětovně po dvou a půl týdnech se Jestřábi dočkali
vítězství, podařilo se jim zdolat Třebíč.
Foto: Jiří Možný
spolupráci ještě rozšířit. Jejich hráči
totiž kvalitu mají,“ nastínil.
Naopak zcela jistě by měl být opět
k dispozici Radek Meidl, jenž si
poprvé v kariéře zahrál v jedné formaci se svým bratrem Václavem.
„Měli jsme pospolu třineckou lajnu,
máme druhou lajnu, která ani minulé zápasy neodehrála špatně, takže
poslední možností byla první pětka.
Venkrbec totiž hrává s Indrou, hrává
se Stejskalem, Třinečáci spolu trénovali, takže jedinou možností bylo dát
je spolu do první pětky,“ vysvětlil
Petr Zachar.
Ten nyní zřejmě bude mít i větší
výběr při skládání obrany, již
v neděli totiž s mužstvem trénovali Michal Jonáš s Adamem Hawlíkem. „Jedná se o kluky ročníku
1994, kteří prošli starším dorostem
a juniorkou Vítkovic pod jedním z

našich nejlepších mládežnických
trenérů Kubou Petrem. Jsou sice
nezkušení, ale mají dobré návyky
a touhu přičichnout si k mužskému
hokeji,“ věří v přínos dvacetiletých
mladíků.
A další novinka dorazila přímo
z hokejového svazu. Dva týdny
staré hokejové střetnutí mezi prostějovskými Jestřáby a českobudějovickým Motorem, po němž
se domácí klub rozhodl vetovat
trojici rozhodčích Hrubý, Hejl
a Podrazil, mělo totiž dohru u Disciplinární komise Českého svazu
ledního hokeje. Ta po duelu 23.
kola první ligy a sáhla k finančnímu
postihu. Za vhazování předmětů na
ledovou plochu a napadání rozhodčích a funkcionářů dostal LHK Jestřábi Prostějov pokutu ve výši deset
tisíc korun.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch (16. Kocián)

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

2
0

0:0

Řezáč, Roupec, Husák,
Skřivánek, Malý, Jedlička
Kajaba, Meidl, Indra
Stejskal, Luňák, Venkrbec
Sršeň, Duba, Kovařík
Cienciala, Kindl, Moučka
Černý.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK HS TŘEBÍČ

1:0

1:0

Branky a nahrávky: 22. Stejskal (Matyáš), 54. Indra (Venkrbec, Matouš). Rozhodčí: Doležal – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 9:8, navíc Plášil osobní trest 10 minut. Využití: 1:3. V
oslabení: 0:1. Střely: 33:43. Diváků: 712.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Kolibár, Roupec, Matyáš, Husák,
Malý, Jedlička, Řezáč
Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

R. Meidl, V. Meidl, Coufal
Stejskal, Venkrbec, Indra
Matúš, Kindl, Cienciala
Sršeň, Duba, Moučka.

Sestava TŘEBÍČE:
Falter – Bilčík, Bartoň, Jaroš, Přibyl, Peroutka, Šaur – Beneš, Wasserbauer, Dolníček, Erat, Křivohlávek, Holec, Pekr, Čech, Raška,
Čuřík, Kadela, Juráň, Paták. Trenéři: Jiří Mička a Radek Novák.

Kam příště....
30. kolo, pondělí 1. listopadu: Piráti Chomutov - HC Dukla Jihlava, SK HS Třebíč
- HC Stadion Litoměřice, SK Kadaň - HC Slovan Ústí n/L, HC Most - HC Benátky
nad Jizerou, HC Rebel Havlíčkův Brod - LHK Jestřábi Prostějov, Salith Šumperk
- ČEZ Motor České Budějovice, Rytíři Kladno - HC AZ Havířov 2010.
31. kolo, středa 3. listopadu: HC Benátky nad Jizerou - Piráti Chomutov, HC
Dukla Jihlava - SK HS Třebíč, HC Slovan Ústí n/L - HC Most, HC AZ Havířov
2010 - SK Kadaň, LHK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk, HC Stadion Litoměřice - HC Rebel Havlíčkův Brod,ČEZ Motor České Budějovice - Rytíři Kladno.
32. kolo, sobota 3. listopadu: Rytíři Kladno - LHK Jestřábi Prostějov, HC Benátky nad Jizerou - HC Slovan Ústí n/L, Salith Šumperk - HC Stadion Litoměřice, HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Dukla Jihlava, SK Kadaň - ČEZ Motor
České Budějovice, HC Most - HC AZ Havířov 2010, Piráti Chomutov - SK
Horácká Slavia Třebíč.

Hlavní důvod návratu z Polska se jmenuje Petra Kvitová

Prostějov/jim, pk - Novou útočnou posilu
mohli do sobotního zápasu proti Třebíči
nasadit prostějovští trenéři Petr Zachar
a Jiří Vykoukal. Na střídavé starty z extraligového Třince totiž přišel zdejší rodák
Radek Meidl, jenž krátce předtím ukončil
své angažmá v polské Bytomi. Potvrdily
se tak spekulace, s nimiž na počátku uplynulého týdne přišel jako první PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Byl to pro mě speciální pocit. Navíc jsem
poprvé v životě hrál v jedné lajně s bráchou,“ usmíval se po víkendové výhře čerstvě šestadvacetiletý forvard, jehož přímo
z hlediště podporovala jeho přítelkyně
Petra Kvitová. Jak se Večerník dozvěděl

ze svých důvěryhodných zdrojů, právě
její přání spustilo lavinu jednání o Meidlově transferu. Za vším totiž stál manažer
dvojnásobné wimbledonské vítězky a šéf
prostějovského tenisového klubu Miroslav Černošek.
Po vypovězení kontraktu v Polsku nastala
jednání mezi Olomoucí, jíž Radek Meidl
v Česku patřil, a extraligovým Třincem,
za nímž zase stojí další tenisový bohatýr
Tomáš Chrenek. „Věděli jsme, že se Radka snaží získat pod svá křídla Třinec, tak
poté přišla řeč i na něj, že by mohl po svém
návratu do republiky hrát tady. Je z Prostějova, má tady bráchu, tak se to všechno sešlo,“ usmíval se sportovní manažer

a současně asistent u prvního týmu Jestřábů Jiří Vykoukal.
Co na to sám forvard, hrála v jeho návratu
roli i přítelkyně Petra Kvitová? „Chceme být
spolu, takže to byla super zpráva,“ potěšilo
Meidla, jak vše dopadlo. A také to, že mu
nejlepší česká tenistka mohla osobně fandit
přímo v hledišti kousek nad střídačkou. „Je
to veliká podpora. Soustředím se na zápas,
člověk to ale trošku vnímá,“ přiznal.
Účastník juniorského světového šampionátu
se do českých soutěží vrací po roce a půl,
naposledy tu na jaře 2013 hájil barvy Šumperku. Poté zamířil do polské Bytomi, kde
v pětačtyřiceti utkáních zaznamenal šestnáct
branek a osmnáct asistencí.

Foto: Jiří Možný

„Chceme být spolu, takže to byla super zpráva,“
ozřejmil Radek Meidl svůj návrat na rodnou hroudu

Prostějov/jim - Před očima své
přítelkyně Petry Kvitové prožil
v sobotu svůj comeback do prostějovské sestavy místní rodák
Radek Meidl. A byl to návrat
vítězný, díky jedné brance ve
druhé a třetí třetině se totiž domácím Jestřábům podařilo v sobotu večer zdolat favorizovanou
Třebíč, po dlouhou dobu vedoucí tým celé první ligy.
„Bylo to super, hráli jsme dobře
jako kolektiv. Řekli jsme si s klukama, že do toho musíme jít naplno, protože tým měl nějakou
krizi, a jsem rád, že jsme to dotáhli
do vítězného konce,“ radoval se
bezprostředně po skončení utkání
a děkovačce s diváky, kteří tentokrát ani zdaleka nezaplnili stadion.
Prostějovský dres oblékl znovu
po dvou sezonách, tehdy se na
Hané ještě hrála jen druhá liga.

„Byl to pro mě speciální pocit.
Navíc jsem poprvé v životě hrál
v jedné lajně s bráchou,“ upozornil šestadvacetiletý útočník na sestavení lajny v podobě R. Meidl V. Meidl - Coufal, v níž navrátilec
do českých soutěží obsadil své
typické místo na pravém křídle.
Na něm tradičně nastupoval i jeho
o dva a půl roku starší sourozenec,
jenž se ovšem v Prostějově přesunul na pozici centra. Bratrské duo
se v jednom týmu sešlo po sedmi letech, naposledy se tak stalo
v roce 2007 ještě v dresu tehdy
prvoligové Olomouce. „Byly tam
náznaky, měli jsme šance, o nás to
ale není. Je to o týmu, takže jsem
rád za tři body. Budeme se snažit, abychom k tomu co nejvíce
přispěli, a budeme pracovat jako
tým,“ je přesvědčen Radek Meidl.
Před týdnem krátce po svém

konci v Polonyi Bytom ještě
nechtěl příliš spekulovat o své
budoucnosti, dlouho totiž nebylo jasné, jak vše dopadne...
„Všechno bylo v jednání, moc
jsem toho nevěděl. Nechtěl jsem
nic pouštět ven, dokud to nebude
oficiální. Jsem tady zatím dva dny,
mám tu střídavé starty z Třince.
Zatím jsem jen trochu potrénoval
s klukama,“ zmínil trochu opatrně. S osobním výkonem ale mohl
být spokojen, byť se bodově i přes
několik slibných akcí neprosadil.
„Bylo to všechno rychlé, chyběl
tomu jen gól. Je potřeba chvilka,
než si sedneme, pak už tyto koncové situace třeba dotáhneme do
gólu. Byl to ale náš první zápas
a hlavní je, že jsme vyhráli. Doufám, že to bude ještě lepší a budeme vyhrávat dál,“ pousmál se
vytáhlý hokejista.

Někdejší hráč Prostějova, Olomouce, Přerova, Sparty Praha,
Seattlu, Tri-City, Šternberku,
Michalovců, Berouna, Šumperku a Bytomi byl sice nejlepším
střelcem polského týmu, přesto
se po šestnácti odehraných
zápasech dohodl s tamějšími
funkcionáři na ukončení spolupráce a vrátil se zpět do vlasti.
„V Polsku to nemá budoucnost
a chtěl jsem se posunout dál, víc
na sobě pracovat, takže do budoucna pro mě super. Naskytla se
tato možnost, tak jsem za ni hodně rád,“ vysvětlil své rozhodnutí.
A nevzdává se ani možnosti průniku do sestavy Ocelářů, kteří na něj
získali již zmíněná práva od Olomouce. „V Třinci je hodně silný
tým a nezbývá mi nic jiného než
čekat na šanci, makat tady a dávat
tomu všechno,“ uvědomuje si.

I proto je rád, že se může vrátit do
známého prostředí, byť tu v minulosti coby hráč Olomouce zažil
napadení fanouškem a o Prostějovu se moc kladně nevyjadřoval.
„K tomu bych se nechtěl vracet, to
už je za mnou a já jdu dál. Znám
z tohoto mančaftu spoustu hráčů,
je zde super parta, skvělí kluci. Jen
tomu chybí, abychom více vyhrávali, potom se udělá ještě lepší tým
a přijde radost do šatny,“ těší se, že
pomůže k vzestupu.
Osobně příliš nezkoumal, proč to
Prostějovu nejde, hlavní pro něj je,
že se podařilo získat body. „Chtěli
bychom opět nabudit fanoušky,
aby zase chodili, aby nás podporovali. A je super, že jsme vyhráli.
Snad takto budeme vyhrávat dál
a posuneme se tam, kam patříme,“
věří Radek Meidl v úspěšné zvládnutí zbytku ročníku.

Přehled výsledků 1. ligy ČR
Dohrávka 19. kolo: Rytíři Kladno - LHK Jestřábi
Prostějov 7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Branky: 5. Klouček, 7.
Hlaváč (Pitule), 8. Růžička (Hořava, Stach), 26. Stach
(Hlaváč, Růžička), 32. Dalecký (Melka, Strnad), 48.
Eberle (Dragoun), 51. Horna (Růžička) – 39. Cienciala
(Skřivánek). Diváci: 1716.
28. kolo: SK HS Třebíč – ČEZ Motor České Budějovice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Branky: 22. Pekr (Čuřík, Kaut)
– 20. Nouza (Mucha), 29. Švihálek (Rob, Punčochář),
41. Nouza (Straka). Diváci: 1650 * HC Dukla Jihlava
– LHK Jestřábi Prostějov 9:3 (3:0, 3:1, 3:2). Branky:
8. Zeman (Čachotský, Štebih), 15. Důras (Seman, Melenovský), 16. Kaláb (Štebih, Diviš), 22. Mocek (Seman,

Důras), 27. Semorád (Schejbal, Čáp), 37. Zeman (Diviš,
Kaláb), 50. Zeman (Kaláb), 50. Semorád (Šidlík), 56.
Melenovský (Mikeš) – 37. Meidl (Jedlička, Moučka), 43.
Kovařík (Černý, Řezáč), 56. Indra (Kindl). Diváci: 1372
* SK Kadaň – HC Most 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Branky:
2. Chlouba (Ton, Stehlík), 4. Ton (Jíra, Chlouba), 31.
Hejcman (Kadlec), 34. Kadlec (Hecjman), 47. Hlava
(Mazanec, Pavlas), 48. Trefný (L.Novák). Diváci: 250.
Piráti Chomutov – HC Stadion Litoměřice 6:1 (3:0,
2:0, 1:1). Branky: 6. Rýgl (Dušek), 14. Hřebejk (Gajovský, Hovorka), 18. Růžička (Květoň, Sinisalo), 23.
Skinner (Hovorka), 36. McGregor (Dušek), 48. Kämpf
(Květoň) – 51. Dvořáček (Volek, Míka). Diváci: 2059 *

Salith Šumperk – HC Slovan Ústí n/L 1:3 (0:1, 0:1,
1:1). Branky: 46. Vrdlovec (Žálčík) – 16. Kloz (Vágner),
37. Roubík (Holomek), 60. Roubík. Diváci: 947 * HC
Rebel Havlíčkův Brod – AZ Havířov 2:4 (1:1, 0:2,
1:1). Branky: 2. Heřman (Tomek, Rousek), 44. Babka
(Kuchler, Maliník) – 11. Tomi (Hlinka, Šedivý), 22. Tomi
(Šedivý, Šenkeřík), 35. Jiránek (Foltýn), 48. Matějíček
(Jiránek, Loskot). Diváci: 424 * Rytíři Kladno – HC
Benátky n/J 1:2 po s.n. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0). Branky: 18.
Hořava (Eberle, Dragoun) – 50. Miškovský (Jonák, Skořepa), rozh. náj. Miškovský. Diváci: 1923.
29. kolo: Rytíři Kladno – HC Slovan Ústí n/L 3:1 (1:0,
0:1, 2:0). Branky: 8. Stach, 47. Rudovský (Hlaváč, Pitule),

51. Kaberle (Dragoun, Pitule) – 30. Kolafa (Rod, Roubík).
Diváci: 2502 * HC Stadion Litoměřice – HC Dukla
Jihlava 4:3 (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0). Branky: 13. Švagrovský, 23. Doležal (Kolář, Novák), 57. Doležal (Dvořáček,
Černoch), rozh. náj. Kalla – 4. Čachotský (Mocek, Diviš),
11. Prokš (Vysloužil, Štěpánek), 25. Zeman (Čachotský).
Diváci: 1250 * AZ Havířov – Salith Šumperk 6:3 (1:1,
3:0, 2:2). Branky: 11. Maruna (Šenkeřík, Šlahař), 30. Maruna (Jakúbek, Matějíček), 31. Šedivý (Hlinka, Bezuška),
34. Hlinka (Jiránek, Fořt), 50. Klimša (Sztefek, Pechanec),
53. Hlinka (Šenkeřík, Šedivý) – 15. Holík (Plášek, Velecký), 44. Sedlák (TS), 59. Vávra (Drtil, Vachutka). Diváci:
1920 * LHK Jestřábi Prostějov – SK HS Třebíč 2:0

(0:0, 1:0, 1:0). Branky: 22. Stejskal (Matyáš), 54. Indra
(Venkrbec, Matouš). Diváci: 712 * HC Benátky n/J –
SK Kadaň 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Branky: 51. Mikyska (Hrníčko, Plutnar) – 30. Kůs (Račuk, Trefný), 45. Mazanec
(Hejcman, Lehnert). Diváci: 290 * ČEZ Motor České
Budějovice – HC Rebel Havlíčkův Brod 5:0 (3:0, 2:0,
0:0). Branky: 13. Nouza (Heřman, Straka), 17. Pajič
(Rob), 18. Nouza (Heřman), 37. Kuchejda (Punčochář),
38. Rob (Vaniš). Diváci: 4452 * HC Most – Piráti Chomutov 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Branky: 2. Havlíček (Petruška,
Přeučil), 33. Petruška (Tauš, Písařík) – 12. Hovorka (Hřebejk, Skinner), 22. Dušek (Drtina), 27. Drtina (L. Květoň),
50. Rutta (Skinner, Hovorka). Diváci: 1575.
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Druhou stovku inkasovaných branek načali Rytíři Jsou tu další tři zápasy, již dnes hraje
Kladno, Prostějov/jim - Vývoj
ani výsledek z úvodního letošního setkání kladenských a prostějovských hokejistů se při odvetě neopakoval. Zatímco na
konci září se Jestřábům podařilo obrátit nepříznivý stav 0:2
a dočkali se první domácí výhry,
ve středních Čechách navázali
na předešlé nevydařené zápasy.
Nejenže tak počtvrté v řadě prohráli, navíc po pondělní dohrávce devatenáctého kola jako první
celek dosáhli trojciferného počtu
obdržených gólů.
Rytíři po důrazném napomenutí od
majitele Jaromíra Jágra mladšího,
které vyústilo v návrat jeho otce
do vedení klubu a doplnění kádru o zkušené hráče Jana Hlaváče,
Tomáše Kloučka i mladíky Jana
Lukáše s Janem Jaroměřským. Ke
zlepšení výkonů slavného oddílu
pomohl také comeback na zrekonstruovaný zimní stadion. Rytíři
zapnuli na plné obrátky a v posledních kolech naplňují vysoká očekávání. A nezastavili se ani při souboji dvou prvoligových nováčků.
Domácím se podařilo od úvodního

buly zatlačit soupeře do defenzivy
a bez problémů přečkali i brzké
oslabení. Chvíli po návratu Koláříka na ledovou plochu se navíc dostal před brankou k puku Klouček
a čtyřicetiletý obránce se zámořskými zkušenostmi nečekanou
náhodou nepohrdl - 1:0. O minutu
a chloupek později už byl kladenský náskok dvoubrankový, když
Pitulovu střelu doklepl bekhendem
za brankáře Hlaváč - 2:0. A sestupující z extraligy se tímto nezastavil, jen osmnáct sekund po čtyřminutovém trestu pro Luňáka využil
přesilovku David Růžička, jeho
ránu od modré zastavila až síť - 3:0.
Tříbrankový náskok domácí uklidnil a od této chvíle už nebyla jejich
trenérská dvojice s hrou až tolik spokojená, i přesto šance na jejich straně
neubývaly. Další góly ale přišly až
v prostřední části. S Kloučkovou tečovanou střelou si ještě Šimboch poradil, na přesilovkový pokus Stacha
z mezikruží už ale ani on nestačil 4:0. Těsně před polovinou střetnutí
se mohl o snížení postarat Stejskal,
neuspěl však z první střely ani dorážky. Naopak na druhé straně se
Dalecký nemýlil, po Melkově přihrávce pálil z vrcholu kruhů nechytatelně - 5:0. Utkání tak směřovalo
k debaklu a nic na tom nezměnilo
ani zranění Jana Chábery, kterého
v kladenském brankovišti vystřídal
Jan Lukáš.

JIŘÍ KOPECKÝ – asistent Rytíři Kladno:

„Trochu jsme tušili, že se nás bude Prostějov bát a chtěli jsme na něj
vlétnout, to se nám povedlo. Bohudík rychle jsme vedli 3:0, pak jsme
přestali hrát naši hru, začali jsme to tahat, byla to trošku holomajzna.
Postupně tam ale góly přibývaly a utkání mělo jednoznačný průběh.
Lze to z naší strany pochopit, už třetí týden hrajeme obden.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Myslím si, že po většinu utkání to mělo jednoznačný průběh. Projevila se větší kvalita kádru domácích a trochu větší respekt některých hráčů u nás. Bylo to jednoznačné utkání, v němž jsme od začátku do konce
tahali za kratší konec. Opakujeme stále stejné nedostatky a chyby.“
A pro Rytíře bylo ještě hůře, když
Pitule dostal dvakrát dvě minuty za
krvavou hru vysokou holí. Při početní výhodě byl nejnebezpečnější
Kajaba, ale ani při jednom ze svých
pokusů neuspěl. Hosté se dočkali až
při vyrovnaném počtu hráčů na ledě,
když Cienciala sebral puk Lukášovi,
jenž ho neměl pod kontrolou, a zametl pod víko – 5:1. Jestřábi se tak
dočkali alespoň jednoho úspěchu.
Kindl mohl při oslabení utkání ještě trochu zdramatizovat, několik
sekund před druhou sirénou ho ale
v úniku dva na jednoho vychytal
kmenový gólman Sparty, jenž sezonu začal v Benátkách nad Jizerou.
Ve třetí třetině se obraz hry příliš
nezměnil a také tuto část gólově
ovládli domácí. Jestřábi se snažili

o aktivnější pojetí, šance si ale vytvářeli domácí. Horna se jen těsně
nedostal k Růžičkově přihrávce,
Dalecký ve vyložené příležitosti
minul, Eberle však po přečíslení
dva na jednoho překonal na třetí
pokus Šimbocha – 6:1. A opět
k tomu nedošlo při hře pět na pět,
tentokrát se po strkanici Kovaříka
s Melkou hrálo ve čtyřech na obou
stranách. Krátce nato nabídl faulující Stach Prostějovu přesilovku,
o její druhou polovinu se však hosté připravili chybným střídáním
a při hře ve čtyřech Horna dorazil
mezi betony předchozí Růžičkovu
střelu - 7:1. A protože Meidl z bezprostřední blízkosti šancí pohrdl,
zůstal na světelné tabuli šestibrankový rozdíl.

Prostějov v Havlíčkově Brodu

Prostějov/jim - Podruhé v řadě
si vyzkouší hokejisté Prostějova
„extraligový“ týden v podobě
tří utkání během sedmi dnů.
A stejně jako na konci listopadu
bude jedním ze soupeřů Kladno. Ještě před sobotním soubojem ve středních Čechách se Jestřábi utkají v Havlíčkově Brodě
a následně doma se Šumperkem.
Nejdůležitějším soubojem bude
již ten dnešní na půdě Rebelu,
v Kotlině se totiž od 18.00 hodin
představí dva nejméně bodující
celky celé soutěže. Z lepší pozice
půjdou do tohoto střetnutí hosté, mají totiž nejen osmibodový
náskok, navíc se jim podařilo
zvládnout obě předešlá setkání
a zvítězili i v posledním utkání.
Mužstvo z Vysočiny již patnáctkrát v řadě nevyhrálo v normální
hrací době a uspělo pouze na nájezdy proti Českým Budějovicím,
Kadani a Benátkám nad Jizerou,
ve zbývajících dvanácti duelech
odešlo bez bodového zisku.
Tříbodového vítězství se v tomto
ročníku dočkali Havlíčkobrodští
jen dvakrát, nejprve na počátku října proti Šumperku, poté
v polovině měsíce proti Ústí nad
Labem. I proto se vedení klubu
rozhodlo výrazně posílit. Z extrali-

gových Vítkovic tak přišli na střídavé starty brankáři Filip Šindelář
s Danielem Dolejšem, z Českých
Budějovic obránce Jan Platil,
z Komety Brno vypomáhá útočník
Hynek Zohorna. Tyto hokejisty už
vede kouč Vladimír Jeřábek, jenž
nedávno nahradil na lavičce Miroslava Baruse. Seznam hráčů, kteří
již oblékli dres Rebelu, je tak velice početný, konkrétně obsahuje
pět brankářů, jednadvacet obránců
a devětadvacet útočníků. Z tohoto
počtu je nejproduktivnější sedmnáctibodový Roman Maliník,
nejlepším střelcem je sedmigólový
Tomáš Rousek.
Dva dny nato se potřetí v sezoně proti sobě postaví hráči
Prostějova i Šumperku, také
tento zápas začíná v 18 hodin.
Napoprvé uspěli na Hanéhosté, „Drakům“ se totiž podařilo
otočit stav 1:0 a 2:1 a nakonec
i díky příspěvku exprostějovského Tomáše Sedláka zvítězili 5:2.
A jeho tým se mohl radovat i na
severu Moravy, byť tento zápas
měli Jestřábi velice dobře rozehraný. Díky proměněnému
trestnému střílení Václava Meidla vedli až do poslední minuty
o gól, nakonec ale brali jen bod
za porážku 4:5 v prodloužení.

Tehdy padl jen jeden gól při hře
pět na pět, zato čtyři v přesilovce, dva v oslabení a dva z nájezdů. Šumperk patří mezi nejofenzivnější mužstva a blíží se hranici sta nastřílených branek, stejně
tak ale často inkasuje a brzy i v této
statistice překoná stejnou mez. Je
to znát i na hráčských číslech, zatímco nebezpeční obránci Sedlák
s Holíkem získali jednadvacet
a patnáct bodů a v útoku Moskal
dokonce dvaatřicet, v bráně inkasoval Koutský v průměru více než
třikrát na zápas a úspěšnost má
jen lehce nad devadesáti procenty.
A poté dojde znovu po dvanácti
dnech opět na duel Jestřábů na
Kladně. Minulé pondělí to skončilo neslavně, když si Rytíři v poklidu došli k vítězství 7:1. Již v osmé
minutě vedli 3:0 a výrazně se projevily zkušenosti Tomáše Kloučka,
Jana Hlaváče, Miloslava Hořavy,
Michala Dragouna, Tomáše Horny či Jana Chábery. V polovině
listopadu se Středočeši vrátili zpět
na svůj zrekonstruovaný stadion
a vrátili se tak opět na vítěznou
vlnu. Od té doby ztratili body jen
s Chomutovem a Benátkami nad
Jizerou, v sobotu již opět zvítězili.
I za přispění Tomáše Kaberleho
totiž zdolali Ústí nad Labem 3:1.

(dokončení ze strany 17)
Poslední dobou se někdejší
mládežnický reprezentant a vyhlášený technik dokonce vytratil ze
sestavy. Když už byl nominovaný
k zápasu, tak pouze sledoval snažení
svých spoluhráčů ze střídačky a plnil
roli třináctého útočníka, v sobotu
proti Třebíči se mezi vyvolenou

jednadvacítku jmen nedostal vůbec.
O jeho další budoucnosti by se
mělo rozhodnout v tomto týdnu,
jako pravděpodobné se z výše uvedeného jeví hostování v některém
z druholigových celků. Jestřábi úzce
spolupracují s Valašským Meziříčím,
když dres Bobrů oblékají pravidelně
či méně často Lukáš Vydržel, Marek

Kaluža, Michal Tomiga, Martin
Finkes a Patrik Kuchta, tento tým se
ale aktuálně propadl až na poslední
pozici v tabulce. Nabízí se tak spíše
nedaleký Přerov, u vedoucího týmu
soutěže by mohl obnovit fungující
spolupráci s Davidem Šebkem,
v kádru Zubrů jsou navíc rovněž Jiří
Polák, Radek Procházka či Jiří Osina.

Na Vysočině utrpěl Prostějov devítibrankový debakl Michal Černý je nadbytečný
Jihlava, Prostějov/jim - V posledních zápasech tlačí prostějovské
hokejisty bota zejména v defenzivě. A středeční souboj na ledě jihlavské Dukly to odhalil naplno, po
osmi gólech od Litoměřic a sedmi
na Kladně totiž obdrželi Jestřábi
na Vysočině plných devět kousků.
Prohlubuje se tak jejich pozice
nejvíce inkasujícího týmu, po
tomto utkání obdrželi průměrně
více než čtyři góly na zápas.
Bezgólový stav vydržel na zimním
stadionu nejúspěšnějšího československého mužstva, jež však naposledy hrálo nejvyšší domácí soutěž
v ročníku 2004/2005, jen necelých
osm minut, než na Šimbocha vyzrál Adam Zeman. Třiadvacetiletý
nevysoký útočník využil přihrávky
od Čachotského a poslal puk pod
gólmanův beton.
Ještě před tímto momentem dvakrát
zahrozili hosté v podání Stejskala
a Kindla, s těmito střelami si však
Sáblík poradil, stejně jako na opačné
straně neuspěl Zeman po povedené
kombinaci jihlavských. Úvodní trefa v podání druhého nejlepšího střelce domácích nebyla jedinou v první
třetině, v polovině patnácté minuty
zakončoval po Semanově křižné
přihrávce Důras do zcela prázdné
brány.

A přesně v čase 16:00 vyhnal prostějovského brankáře na střídačku
Tomáš Kaláb, jenž jako první využil prostějovské nedisciplinovanosti. Do modrého půlkruhu tak po
závaru před bránou velice rychle
nabruslil Ondřej Kocián.
Druhou třetinu zahájil svým nájezdem z levé strany Seman, práci
faulovaného střelce dokončil dorážející Petr Mocek. A už v sedmadvacáté minutě se domácí fanoušci dočkali vyvolávaného „búra“.
Osamocený Schejbal se těsně před
gólmanem dostal k přihrávce mezi
beky a dostal puk do sítě.
Do druhé přestávky to ovšem zdaleka nebylo vše. Hostující Moučka se první trefy v prostějovském
dresu nedočkal a mezi střelce se
na opačné straně nezapsali ani
Melenovský, Zeman, Čachotský či
Semorád. Stavu 6:0 se ale domácí
hráči i fanoušci dočkali. Podruhé
v utkání dopomohl kotouči za
brankovou čáru Zeman, když mu
puk po Kalábově bombě od modré
přiťukl pohotový Diviš.
Čestného úspěchu dosáhl za Jestřáby Václav Meidl, když starší
z bratrského dua tečoval mezi
Sáblíkovy betony Jedličkovo nahození od levého mantinelu. Poté
se o další ohrožení brány pokoušel
ještě před pauzou po Roupcově
pasu Kindl.
Hostům se kromě závěru prostřední
části vydařil rovněž vstup do posledního dějství. Z dálky napřáhl neatakovaný Kovařík, při akci dva na
jednoho se nerozpakoval, a přestože

PETR VLK – HC Dukla Jihlava:

„S výsledkem jsme velmi spokojení, protože v minulém zápase se nám
nepodařilo dát branku a dneska jsme si to trošku vynahradili. Samozřejmě na zápas koukáme i z defenzivní strany, soupeř byl nepříjemný z protiútoků, nebo když byl usazen u nás v pásmu. Prostějov má
v týmu spoustu šikovných hráčů a dali nám tři branky, takže zas taková
spokojenost být nemůže. Dostali jsme laciné góly, s čímž se potýkáme
od začátku sezony. Dnes si ale kluci vyhověli, dali si přesnou přihrávku
a připravili si příležitosti. V globálu musíme kluky pochválit a doufáme, že to bude odrazový můstek do dalších utkání.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Nezvládli jsme to. Opět jsme měli mnoho vyloučených a hned čtyři
góly jsme dostali v oslabení. Ke konci jsme sice dali góly, ale naše hra
se spíše zhoršovala, u některých už byla znát rezignace a frustrace. Poslední čtyři zápasy byly z naší strany tragické, jako přes kopírák, hrajeme nedůrazně a dopouštíme se těžkých chyb v obraně. Roli hraje počet
hráčů se zkušenostmi z první ligy, někteří navíc nedokáží zareagovat na
to, co se děje na ledě. Ukazujeme si to na videu, kreslíme to na tabuli,
ale chyby jsou stále stejné.“
jeho dělovku z levé strany gólman
viděl, na střelu do protější šibenice
nedosáhl.
Prostějov mohl utkání ještě více
zdramatizovat, své šance ale nevyužil, a když navíc dostal příležitost
zahrát si pětiminutovou přesilovku
po trestu do konce utkání za zákrok
do oblasti hlavy a krku, pokazil si
to dvěma vyloučeními, takže z toho
bylo oslabení tři na čtyři.
A přesně v něm se hattricku dočkal
Adam Zeman, jenž po Kalábově
pasu zakončoval do prázdné brány.
Na jehož trefu navíc o pouhých dvaatřicet sekund později navázal pře-

konáním přesouvajícího se gólmana
Semorád. Vše sledoval jen z trestné
lavice Michal Černý, jenž odpykával desetiminutový osobní trest místo zraněného Patrika Husáka.
Stále to nebylo vše, i v závěrečném
dějství totiž dosáhli domácí na
tři trefy. O tu celkově devátou se
postaral Marek Melenovský, jenž
dorazil puk za Kociána, jenž neudržel Mikešovu střelu. Alespoň
poslední slovo si vzali hosté, na
Indrovu ránu téměř od modré čáry
Sáblík nedosáhl. Diváci tak viděli
dohromady plný tucet branek, tří
čtvrtin z nich dosáhli domácí.

Jestřábi šokovali Třebíč a dočkali se výhry
Brankář Ondřej Kocián vychytal čisté konto

Prostějov/jim - Něco takového
bylo při soutěžním utkání na
prostějovském zimním stadionu
k vidění naposledy v polovině
března, kdy domácí tým rozehrál finálovou sérii druhé ligy
proti Přerovu. Tehdy Ondřej
Kocián vychytal všechny soupeřovy střelce a podpořil vítězství
čistým kontem, po osmi a půl
měsících si mohl třiadvacetiletý
gólman tyto pocity zopakovat.
Dopomohl totiž ke zdolání dlouho vedoucí Horácké Slavie, která
nyní prochází svou největší výsledkovou krizí v ročníku.
Hostující hráči měli ve všech třetinách mírnou střeleckou převahu
a na bránu Prostějova tak mířilo
dohromady o jedenáct pokusů
více než na tu třebíčskou. Prostějovské vítězství to ale neohrozilo,
jejich brankář totiž na rozdíl od
svého protějšku Martina Faltera
ani jednou neinkasoval a všech
sedmatřicet puků pochytal. Naopak kmenového gólmana Komety
v dresu Třebíče překonali Stejskal
s Indrou. Premiéra nové posily
Radka Meidla tak byla vítězná.
V sestavě Jestřábů se navíc objevil
i celý extraligový útok z Třince.
První třetina příliš vzruchu ne-

přinesla, ačkoliv se hned třikrát
vylučovalo. Nejprve dvakrát na
třebíčské straně, poté i jednou na té
domácí. Při Indrově trestu si do šance vybruslil Dolníček, na Kociána
si ale nepřišel.
Po bezgólové úvodní části rozjásal
prořídlé tribuny Vladimír Stejskal,
jehož vizitka od mantinelu propadla vítkovickému odchovanci
na konci dvaadvacáté minuty
až za čáru - 1:0. A chvíli po něm
mohl zvýšit Kindl, jenže Falter se
blýskl výtečným zákrokem. Do
několika možností se po spolupráci
s Coufalem a svým starším bratrem
Václavem dostal i Radek Meidl,
při svém obnoveném comebacku
v jestřábím dresu ale nakonec
neskóroval. Údernost formace
se projevila například v polovině
utkání, kdy starší z dvojice hledal
při prvním kariérním utkání sourozeneckého dua v jedné formaci
o dva a půl roku mladšího Radka,
o chvíli později ho skvěle před
brankovištěm našel Coufal a Radek pak následně ještě vracel puk
směrem k modré čáře. Třebíč se
ovšem nevzdávala a Kocián se musel mít stále na pozoru, jednou mu
dokonce pomohla jeho pravá tyčka.
Ze Sparty hostující brankář se ale
nenechal zaskočit ani nečekanými
chybami obránců při rozehře, což
dokumentoval třeba v závěru druhé
části Matyáš, a dodával týmu jistotu spolehlivými zákroky.
Na počátku poslední třetiny se
domácím podařilo ubránit zbytek

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Šlo o vyrovnané utkání, po celý zápas se obě mužstva tahala. My jsme
dali o dva góly víc, díky čemuž jsme vyhráli. Je potřeba říct, že takto musíme hrát celou sezonu, ne jen proti Třebíči. Zvedli jsme si sebevědomí,
ale musíme to potvrdit v dalších zápasech a bodovat, abychom se dostali
na delší sérii. Aby to nebylo jako minule, kdy jsme překvapivě vyhráli v
Havířově a pak schytali čtyři těžké porážky. Hráči si ještě ve středu večer
v Jihlavě sedli sami spolu, ve čtvrtek jsme jim dali volno a po většinu zápasu jsme hráli na tři pětky. Bylo tu pět hráčů, kteří poslední tři čtyři zápasy neodehráli, nebyla na nich deka debaklů, to možná bylo rozhodující.“

RADEK NOVÁK – SK Horácká Slavia Třebíč:

„Nedali jsme gól, dva dostali, takže nemůžeme pomýšlet na bodový
zisk... Právě kvůli předchozím prostějovským debaklům nám bylo jasné,
že si domácí k tomu něco řekli, že zápas neodevzdají, půjdou do toho na
sto procent. To se také stalo. Bojovali od první do poslední vteřiny, a když
nedáte branku, nemůžete zvítězit. Jsme v takové situaci, v jaké jsme, ale
nepanikaříme, i samotní hráči si uvědomují, že je potřeba v určitých fázích hodně přidat. Jak z toho ven? Prací. Pro nás ale momentálně není
tabulka prioritou, pro my potřebujeme stabilizovat tým a jít nahoru.“
oslabení a chvíli poté dostal Kocián
svým zákrokem exprostějovského
Čuříka na kolena, při dalším obléhání mu pomohli obětaví spoluhráči.
Zdálo se, že domácí se s postupem
času soustředí stále více na obranu a už nepodnikali moc výpadů,
v polovině dvaapadesáté minuty
jim ale přeseknutím hokejky pomohl Paták. A klid na domácí stranu v závěru přesilovky vnesl Marek
Indra, jenž dorazil do brány kotouč
po akci Matuše s Venkrbcem 2:0. Jestřáby tak nemuselo mrzet

několik předchozích nevyužitých
příležitostí, například po třinecké
spolupráci Matuše s Kindlem při
přečíslení dva na jednoho. Prostějov se již ve zbytku utkání ubránil
a dočkal se tak prvního čistého konta v sezoně, které současně přispělo
k pátému tříbodovému vítězství
v sezoně. Opět tak trochu poodskočil poslednímu Havlíčkovu Brodu,
jenž i navzdory zvučným posilám
padl 0:5 v Českých Budějovicích.
A právě dva zatím nejméně úspěšné celky se utkají v pondělí večer
na Vysočině.

V brance Třebíče se objevil ´Komeťák´ Martin Falter

„Bylo to o jednom gólu. Prostějov chtěl víc
než my,“ smiřoval se s porážkou gólman
Prostějov - V posledních dvou ročnících dostává
Martin Falter (na snímku) šanci především v prvoligové Třebíči. V posledním play off druhé nejvyšší domácí soutěže se jedenatřicetiletý někdejší mládežnický reprezentant dostal až téměř ke čtyřiadevadesáti
procentům, v dosavadním průběhu ročníku je na tom
ještě lépe, když se mu podařilo tuto hranici i výrazně
překonat. Navíc si drží průměr hluboko pod dvě inkasované branky na zápas. Na počátku sezony dostal
Falter šanci i v několika extraligových utkáních a po
předchozích vysokých porážkách se dočkal výhry
až nedávno na ledě pražské Sparty. Také uplynulou
sobotu proti Prostějovu svůj tým dlouho držel. Na body pro Třebíč to ale nestačilo. Po utkání pak poskytl
Večerníku tento exkluzivní rozhovor...
Jiří Možný
Pro Třebíč je to pátá porážka v řadě. Pozorujete
na atmosféře v mužstvu změnu?
„Tady je velká fluktuace hráčů, já
sám jezdím nahoru dolů, takže až
tak do hloubky to nevnímám. Bohužel nedáváme branky. Bylo to o
jednom gólu, jestli ho dáme a chytneme se, pak se to mohlo ubírat
jiným směrem. My jsme jej nedali
a někdy to tak je, že moc branek nepadá, rozhodne jediná střela. Myslím si, že Prostějov také mohl být
nervózní, protože to stále bylo na
distanc. Bohužel to dopadlo takto.“
Třebíč prostřídala za tuto
sezonu již šest gólmanů. Je
to nějak znát?
„U mě v tomto není žádný problém.
Já jsem tu působil již loni, takže to
nijak
j nevnímám.“
Co jste očekával od Prostějova, když se mu v poslední době moc nedařilo?
„Osobně výsledky ostatních až tolik nesleduji, jen jsem něco v šatně
zaslechl, že dostávali celkem ‚náklady‘. Tentokrát se jim to ale podařilo
uhrát vzadu na nulu, tak to v hokeji
prostě je a je zbytečné se zabývat
výsledky, které byly. Každý zápas
je jiný. Asi se od nás čekalo, že tady
vyhrajeme, holt nebyli jsme ale
schopni dát branku. Prostějov chtěl
dneska více než my...“
Jaká je to sezona pro vás
osobně, když pendlujete
mezi extraligou a první ligou?
„Aspoň jsem v nějakém zápasovém
tempu. V Brně jsem dostal nějaké
příležitosti na začátku sezóny, pak
nedávno na Spartě a snažím se,
abych stále chytal, a když se něco
ppřihodí, tak byl připraven.“
Na Spartě jste nastoupil
proti svému bývalému
klubu. Těšil jste se více než na jiné
utkání?

„Specifický
Specifický zápas to pro mě nebyl,
chtěl
htěl jsem ale, aby to nedopadlo
blbě
bě a abychom tam uspěli.
Byli
yli jsme na vítězné vlně a mrzelo
elo by mě, kdyby skončila se
mnou. Naštěstí se
mi šňůru podařilo
ařilo protáhnout
hnout
a jsem
zaa to
rád.
d.

tom, kdo byl volný. Teď má trest
Dlouhý v Olomouci, hodně kluků
od nás je zpátky v Brně, což se asi
hodně projevilo na výsledcích.“
V Brně je prakticky každý zápas vyprodaný, daří
se vám i v Třebíči takto pobláznit
lidi?
„Tak je to trochu specifické a více
lidí přijde jen na Jihlavu, jinak si
držíme průměr kolem patnácti osmnácti set lidí. Ale atmosféra bývá
výborná, je tam stadion s výbornou
akustikou.“
Nepřekvapilo vás, že fanoušků nechodí víc?
„Je to zajímavé, jde prakticky o stejdivácný počet lidí jako loni. Větší divác
ká základna tam asi není, chodí ty
stálice za každé situace. Ještě
na Kladno přišlo docela
dost lidí, jinak je to stále
stejné.“
j
Můžete přenášet dobrou
náladu, když se
jednomu týmu
nedaří a druhému ano?
„To asi
těžko. Tak
to asi ne-

Foto: Jiří Možný

„Samozřejmě bych chtěl chytat
extraligu stabilně, ale když je tato
možnost, tak jsem rád za to, že mohu
být v zápasovém tempu a být tady.“
MARTIN FALTER o svém zápasovém
vytížení v dresu Horácké Slávie Třebíč
Nijak speciálně jsem ale ten zápas
nebral, už je to asi třetí rok, co jsem
z Prahy
y pryč.“
Jak se smiřujete s tím, že
nyní dostáváte šanci převážně v první lize?
„Nevnímám to nijak zle, Třebíč
není daleko. Nemít dlouho odchytané utkání a pak být překvapen,
že nějaká příležitost přijde, to není
dobré. Samozřejmě bych chtěl
chytat extraligu stabilně, ale když je
tato možnost, tak jsem rád, že mohu
být v zápasovém tempu a chytat za
Třebíč.“
Šlo až donedávna využít
vítězné série Komety?
„Tady bylo taky dobře, zpočátku
jsme pouze vyhrávali a vezli se na
vítězné vlně. Je to hodně závislé na

funguje,
f
j na měě to
t moc nepůsobí.
ů bí
Bylo příjemné, když se vyhrávalo,
ale já nebudu ten nositel dobré nálady.
y (úsměv)“
(
Na počátku sezony se ozývala na vaše výkony kritika.
Jak se brankář vyrovnává s tím,
když se nějaký zápas nepovede?
„Není to příjemné a člověk se s tím
musí vypořádat. Pokud se mu to
nepodaří, tak je to špatné. Jsem v takovém věku, že už jsem něco zažil,
a vím, jak to ve sportu je, prostě nahoru dolů. (úsměv) Člověk si musí
počkat, věřit tomu, že pohoda přijde,
protože chytat nezapomněl. Je to
navíc hodně ovlivněno i výkonem
mužstva, s čímž je vše hodně spjaté.
A hlavně musíte se pořád hodně snažit, abyste byl co nejdéle nahoře.“

Basketbal

Prostějovští basketbalisté úspěšně hájili domácí pevnost, venku to pořád nejde
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poločas: 45:43

čtvrtiny: 32:23, 13:20, 20:15, 21:23
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

53/26:43/22
8:8
17/10:21/13
40:39

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:15
20:21
15:9
13:19

Rozhodčí: Hruša, Matějek, Kurz
Diváci: 800.

Sestava a body Prostějova:
Maarko Rooman
Tallleyy Dylann
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Trenér: Zbyněk Choleva

Slezák Pavel
Peterka Ondřej
Novák Martin

0
0
0

Sestava a body Pardubic:
Bohačík P. 21, Sanders 14, Pandula 11, Škranc 11, Příhonský 9, Půlpán 8,
Wall 7, Šoula 0, Potoček 0, Rubeš 0.

91
75
46/26:51/25
10:6
14/9:8/7
32:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

19:16
18:20
6:8
11:13

Rozhodčí: Lukeš, Hruša, Hošek
Diváci: 1100.

Sestava a body DĚČÍNA:
Bosák 22, Tucker 16, Vyoral 12, Stria 10, Jelínek 10, Jiříček 7, Landa 5,
Houška 5, Bažant 4, Linhart 0, Kroutil 0, Kaša 0.

Sestava a body Prostějova:
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Sehnal Marek
Slezák Pavel
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Trenér: Zbyněk Choleva

ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 33:41
47/19:29/18
5:7
21/16:16:11
39:31

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

11:12
21:23
5:4
9:15

Rozhodčí: Paulík, Kapl, Kapaňa
Diváci: 450.

22
11
10
8

Všechny tři soupeře Orli v první čtvrtině porazili. Při svých
výjezdech mimo Prostějov ale
tak úspěšní nejsou. Všichni li-

goví protivníci hájí vlastní haly
a každý úspěch venku musí
být podpořený maximálním
výkonem všech hráčů. „Ostrava jde po slabém začátku
nahoru. V Opavě se každému

Spolehnutí. Kouč prostějovských basketbalistů se bude moci
v následujícím období opřít o největší opory. foto: archív Večerníku
ně vrátil Martin Novák, který
může hrát na křídle i pod košem. V Děčíně a proti Turům
po dlouhé pauze nastoupil a
nevedl si špatně. „Každý hráč

do rotace je vítaný. Martin
navíc podal dobré výkony. Přinesl na palubovku energii, hrál
opravdu slušně,“ ocenil příspěvek hráče Choleva.

V Děčíně neseděla Prostějovu tvrdá hra soupeře
Děčín/lv - Každý zápas proti
severočeským Válečníkům
je urputnou válkou. Basketbalisté Děčína jsou pověstní agresivní a nepříjemnou
hrou, která je plná ostrých
soubojů. Střetnutí šestnáctého ligového kola nebylo výjimkou. Tentokrát přinesla
svěřencům Pavla Budínského
úspěch. „Děčín se lépe ztotož-

nil s posuzováním soubojů,“
uznal prostějovský kapitán
a pivot Orlů Radek Nečas.
Atmosféru na palubovce rozpumpovali i diváci. Více než
tisícovka bouřlivých fanoušků
vytvořila bojovnou atmosféru
téměř gladiátorského souboje.
V ní se Válečníci od prvních minut cítili patřičně silní. „Všechno
se nám to sešlo. Přijel Prostějov

a celý tým byl patřičně nehecovaný. K tomu jedenáct stovek
fanoušků v hledišti. Byl to jeden
velký kotel,“ liboval si děčínský
Pavel Bosák, s dvaadvaceti body
nejlepší hráč domácí sestavy.
Basketbalisté Ariete nabrali už
na začátku utkání velkou ztrátu
a i to přispělo k tomu, že Severočeši šlágr kola zvládli. „Ani
jednou jsme se nedostali do ve-
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body SVITAV:
Abercrombie 18, Votroubek 15, Špaček 10, Šotnar 8, Šindelář 7, Teplý 5,
Vaňák 3, Macela 2, Jurka 0, Bašta 0, Jaroš 0.

velká výhoda,“ všiml si křídelník Děčína Luboš Stria.
Sestava Prostějova bojovala
a v několika případech téměř vymazala průběžnou ztrátu. K vyrovnání jejich snaha nevedla.
„Několikrát jsme se dostali na
dostřel. Je škoda, že se nepodařilo alespoň vyrovnat. Mohlo to
být všechno jinak,“ posteskl si
kapitán Prostějova.

„Byl jsem na hraní už nadržený,“ usmíval se

po návratu na palubovku Martin Novák
vé soutěže Martin Novák, který před sezonou přestoupil do
Prostějova z Jindřichova Hradce. První stopku mu vystavilo
zranění kolene, pak premiéru v novém dresu odložilo poranění
nohy při tréninku. Do ostrého zápasu naskočil až v Děčíně a ve
včerejším duelu proti Svitavám už Orlům pomohl k těžce vydřenému vítězství. „Herně to nebylo ono, ale výhra se počítá. Příště
to bude lepší,“ doufá v interview pro Večerník basketbalista, který může hrát na křídle i pod košem.

Trenér Choleva vás po zápase
chválil. Přinesl jste na hřiště důležitou energii. To jste se tak těšil, až
si zahrajete?
„Pauza byla opravdu dlouhá. Na to,
abych si zahrál soutěžní zápas, jsem
čekal téměř čtyři měsíce a to není nic
příjemného. Když mám své pocity popsat jedním slovem - byl jsem na hraní
nadržený!“

Jak jste se cítil po příchodu do
nového prostředí? Místo získávání pozice v novém týmu přišlo zranění a pauza...
„Nebylo to nic příjemného. Přestoupíte
a chcete se ukázat. Zranění přišlo v nevhodnou dobu. Když už jsem se vracel,
přišel jeden souboj v tréninku a pauza
se prodloužila. Bylo to těžké, ale snad
už je to nejhorší za mnou...“
Máte dobrou náladu, smějete
se. Spadl vám kámen ze srdce?

„To víte, že ano. Žádný hráč nechce být na marodce nebo pouze
na střídačce. Ve dvou zápasech se
mi podařilo nasbírat nějaké minuty. Věřím, že přijdou další a celému týmu se bude dařit. A hlavně
doufám, že se mi budou zranění
nějakou dobu vyhýbat. (úsměv)“
Jak hodnotíte dosavadní výkony Prostějova v sezoně?
„Doma se nám daří zápasy vybojovat, i když se třeba někdy nedaří. To byl třeba případ posledního
zápasu se Svitavami. Venku je to
horší, zřejmě ještě potřebujeme
nějakou dobu, abychom se ještě více sehráli a podávali lepší
výkony.“
Předpokládáte, že se Orli
budou zlepšovat?
„Jsem o tom přesvědčený, při tréninku na tom pracujeme. Věřím,
že především v závěru sezony
budeme vyhrávat doma i venku.“

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 6. kolo: Děčín - Nymburk 62:94 (7:28, 35:58, 49:75). Nejvíce bodů: Tucker 14,
Bažant a Landa po 10 - Stutz 14, Hruban 13, Simmons 12, Bartoň 10. Fauly: 22:19. Trestné
hody: 22/18 - 25/18. Trojky: 6:8. Doskoky: 30:41.
Dohrávka 15. kolo: Prostějov - Pardubice 86:81 (32:23, 45:43, 65:58). Nejvíce bodů: Marko 20, Talley a Tomanec po 15, Mrviš 13, Šteffel 11 - P. Bohačík 21, Sanders 14, Pandula a
Škranc po 11. Fauly: 20:21. Trestné hody: 17/10 - 21/13. Trojky: 8:8. Doskoky: 40:39.
16. kolo: Ostrava - Svitavy 99:80 (33:15, 60:42, 86:60). Nejvíce bodů: Beaumont 28, Rohde
20, Číž a Dougherty po 14 - Votroubek 28, Šotnar 19, Abercrombie 8. Fauly: 16:18. Trestné
hody: 18/16 - 13/12. Trojky: 9:10. Doskoky: 29:22 * Děčín - Prostějov 91:75 (23:14, 41:32,
64:54). Nejvíce bodů: Bosák 22, Tucker 16, Vyoral 12, Jelínek a Stria po 10 - Talley 21, Marko
13, Mrviš 12, Tomanec 10. Fauly: 18:20. Trestné hody: 14/9 - 8/7. Trojky: 10:6. Doskoky:
32:32 * Jindřichův Hradec - Opava 81:78 (20:12, 45:34, 60:52). Nejvíce bodů: Robinson
16, Zuzák 15, Autrey a Vošlajer po 12, P. Novák 10 - Blažek 19, Klečka a Šiřina 13, Gniadek
12. Fauly: 22:24. Trestné hody: 23/22 - 19/17. Trojky: 5:7. Doskoky: 42:25 * USK Praha Ústí nad Labem 67:63 (17:12, 32:30, 50:47). Nejvíce bodů: Nikolič 13, Feštr a M. Peterka
po 12, Krušič 11 - Vette 12, Alič a Rahon po 10. Fauly: 21:16. Trestné hody: 13/9 - 14/10.
Trojky: 4:3. Doskoky: 34:30 * Brno - Kolín 57:76 (19:17, 29:37, 39:59). Nejvíce bodů: Krakovič 14, Šiška 12, Semerád 9 - Ličartovský 23, Field a Sýkora po 10. Fauly: 22:20. Trestné
hody: 17/9 - 19/10. Trojky: 4:6. Doskoky: 35:43 * Pardubice - Nymburk (10.1.2015).
17. kolo: USK Praha - Ostrava 76:78 po prodl. (24:22, 40:39, 54:56, 68:68). Nejvíce bodů:
Peterka 17, Feštr 16, Krušič 15 - Beaumont a Dougherty po 19, Rohde 12, Muirhead 11, Číž
10. Fauly: 27:23. Trestné hody: 22/14 - 27/19. Trojky: 8:7. Doskoky: 34:29 * Opava - Pardubice 101:77 (26:22, 53:47, 86:60). Nejvíce bodů: Blažek 24, Šiřina 20, Klečka 18, Gniadek
13 - Hezekiah 15, Pandula 14, Bohačík 12. Fauly: 23:25. Trestné hody: 24/18 - 28/17. Trojky:
13:6. Doskoky: 38:31 * Kolín - Jindřichův Hradec 84:86 (25:14, 47:34, 71:48). Nejvíce
bodů: Chán 19, Field 16, Horák a Hammond po 15 - Autrey 20, Robinson 18, Zuzák 14,
Novák 13. Fauly: 21:29. Trestné hody: 35/20 - 23/21. Trojky: 4:7 * Prostějov - Svitavy
69:68 (13:25, 33:41, 53:54). Nejvíce bodů: Talley 22, Mrviš 11, Slezák 10 - Abercrombie 18,
Votroubek 15, Špaček 10. Fauly: 21:23. Trestné hody: 21/16 - 16/11. Trojky: 5:7. Doskoky:
39:31 * Ústí nad Labem - Brno 99:94 (19:20, 48:45, 79:70). Nejvíce bodů: Alič 28, Vette
23, Laroche 11, Rahon 10 - Šiška 20, Dygrýn 17, Prášil 12. Fauly: 21:28. Trestné hody: 36/25
- 20/15. Trojky: 6:9. Doskoky: 40:35.

dení. Nedokázali jsme soupeře
znervóznit,“ litoval Nečas.
Jeden z nejlepších týmů soutěže chtěl Orlům oplatit porážku z prvního vzájemného
souboje v probíhající sezoně.
Postupně získávali jeho hráči
potřebné sebevědomí a nakonec
hned pět hráčů dalo deset a více
bodů. „Ukázalo se, že může střílet prakticky každý, což je vždy

Exkluzivní rozhovor s univerzálním talentem, jehož trápí zranění

Ladislav Valný

Sestava a body Prostějova:
Talley Dylylan
ann
Mrrviš Tomááš
Sleez
Sl
ezákk Pav
ezák
a ell
Maark
Mark
rkoo Ro
Romaan

Prostějov/lv

hraje dlouhodobě špatně a také
prostředí v Kolíně není příliš
oblíbené. Musíme hrát v každém případě lépe, než třeba v
posledním zápase proti Turům.
To by nestačilo,“ uvědomuje si
Choleva.
Trenéři Ariete musí řešit problémy se zdravotním stavem
některých hráčů. Proti Svitavám už se do sestavy vrátil
Pavel Slezák, další křídelníci
ale mají potíže. „Pavel vynechal dva zápasy. Pak už ale
sám řekl, že je připravený nastoupit. Docela se nám ulevilo,
protože Ondra Peterka má výron v kotníku a Marka Sehnala
trápí vykloubený prst na ruce,“
vypočítal potíže hráčů kouč.
Do sestavy se naopak koneč-

QUANTO TUŘI SVITAVY Prostějov - S několikaměsíčním zpožděním naskočil do ligo-

čtvrtiny: 13:25, 20:16, 20:13, 16:14
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

Až 17. prosince budou mít opět basketbalisté
Prostějova na své straně výhodu domácího prostředí. Do té doby se představí na palubovce Ostravy,
Opavy a sérii zápasů na půdě soupeřů zakončí
v Kolíně. „Bude to těžká šňůra. Chceme ale udržet
své postavení v tabulce. Budeme se snažit vyhrát
co největší počet zápasů,“ plánuje prostějovský
trenér Zbyněk Choleva. Sám však ví, že nepůjde
o procházku růžovým sadem. Na palubovkách
soupeřů se totiž Ariete zatím příliš nedaří. Změní
dosavadní nepříznivou bilanci nadcházející trip?

ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 41:32

Talley Dyllan
a
Marko Roomaan
Mrrvivš Toomáš
Tom
mane
neec Ja
Jn

ORLY ČEKÁ NÁROČNÁ SÉRIE ZÁPASŮ NA PŮDĚ SOUPEŘŮ

BK DĚČÍN

čtvrtiny: 23:14, 18:18, 23:22, 27:21
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 17. kole

vždy v pondělí a pátek
jakákoliv INZERCE jen za polovic
volejte 608 960 042 pište reklama@vecernikpv.cz



Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

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

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

1
4
5
5
6
8
8
10
10
10
11
14

651:549
1282:1177
1532:1414
1389:1307
1307:1235
1270:1297
1353:1389
1280:1356
1206:1215
1085:1128
1184:1257
1148:1363

85.7
75.0
70.6
68.8
62.5
50.0
50.0
41.2
37.5
33.3
31.3
12.5

KAM PŘÍŠTĚ
18. kolo, středa 3. prosince 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - Ariete Prostějov (17:30), QANTO Tuři Svitavy - ČEZ Basketball Nymburk 75:92 (21:21 40:48 61:71), BK Děčín - BK Opava (1.12.,
18:00), BK JIP Pardubice - GEOSAN Kolín, Lions J. Hradec - SLUNETA
Ústí nad Labem, MMCITÉ Brno - USK Praha (18:30).
19. kolo, sobota 6. prosince 2014, 17:30 hodin:
NH Ostrava - MMCITÉ Brno, USK Praha - Lions J. Hradec, SLUNETA Ústí
nad Labem - BK JIP Pardubice (7.12., 17:00), GEOSAN Kolín - BK Děčín
(17:45), BK Opava - QANTO Tuři Svitavy (18:00), ČEZ Basketball Nymburk - Ariete Prostějov (odloženo na neurčito).

Basketbal, házená
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SUPER! Mrvišova nečekaná trojka pokořila Pardubice Druhá liga házenkářů: podzimní část
Prostějov/lv - Ani rozjeté Pardubice nedokázaly uspět na
palubovce basketbalistů Ariete
Prostějov. Orli oplatili soupeři
porážku z první čtvrtiny základní části Kooperativa NBL
a vyhráli 86:81, když zvládli
dramatickou koncovku.
Do zápasu tradičních rivalů lépe
vstoupili hosté. Rychle získali
náskok pěti bodů a zastavil je až
nápor Hanáků vedený Romanem
Markem. Prostějovský rozehrávač
přeřadil na vyšší rychlostní stupeň
a pomohl k domácí šňůře dvanácti
bodů, která znamenala obrat na
22:15. Střelecky se přidali i další
hráči a po deseti minutách byl díky
tomu stav 32:23.

Další minuty už tak jednoznačné
nebyly. Východočeši se opírali
především o výkony Panduly
a Bohačíka a postupně ztrátu
snižovali. Hostující kouč Dušan Bohunický sestavu během
druhé desetiminutovky obměnil
a téměř dokonale se mu to vyplatilo. Do kabiny už Orli odcházeli
s náskokem pouhých dvou bodů
(45:43).
Po návratu hráčů na palubovku
vyrovnaná partie pokračovala.
Pardubice v jednom okamžiku po
trojce Panduly dokonce vyrovnaly
na 52:52. Do vedení ani tak basketbalisté Prostějova protivníka
nepustili a získali náskok devíti
bodů. V závěru třetí desetiminutovky se podařilo hostům snížit na
58:65 a na dramatickou koncovku
bylo zaděláno.
Ve 31. minutě bylo vyrovnáno
a o chvíli později šly Pardubice
dokonce do vedení. Orli najednou
prohrávali 65:72 a museli se bát

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Takové vítězství má velkou cenu. Pardubice mají ve svém středu
několik opravdu hodně nebezpečných hráčů. Byli jsme lepší na doskoku a udělali méně chyb. To se podepsalo pod konečný výsledek.
V závěrečné části jsme přesto měli strach o výsledek. Pomohly nám
překvapivé trojky Tomáše Mrviše. Dostaly nás opět nahoru a soupeře
naopak hodně zaskočily.“

Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:

„Přes oslabení na obou stranách se hrál dobrý basketbal. Utkání bylo
vyrovnané, proto rozhodovaly drobnosti. Limitoval nás velký počet
ztrát a menší úspěšnost při doskakování. Všechno se to sečetlo. Dlouho
jsme dotahovali ztrátu a to je vždy hodně nepříjemné. I přesto se nám
podařilo výsledek otočit, pak se ale Prostějov opět zlepšil ve vnitřním
prostoru a k tomu se přidala Mrvišova střelba. S tím už jsme nic nedokázali udělat.“
o výsledek. Naštěstí přišel úsek,
který domácí ovládli v poměru 10:3 a ten přinesl vyrovnání.
Hosté pak ještě jednou vedly po
pokusu Sanderse, závěr ale vyšel

domácím na jedničku. V poslední
minutě navýšil Mrviš trojkou vedení Orlů na čtyři body, vítězství
pak ještě pojistil z trestného hodu
Marko.

uzavře sobotní derby v Prostějově
Kostelec na Hané, Prostějov/
jim, tok – Až do posledního kola
první poloviny aktuální sezony
si museli házenkářští fanoušci
počkat na tradiční regionální
derby mezi Sokolem II Prostějov a Kostelcem na Hané. Stane
se tak až v sobotu 6. prosince od
17.00 hodin, kdy se oba celky
představí v tělocvičně Reálného
gymnázia ve Studentské ulici.
„Předpokládám, že derby v Prostějově bude mít podobné nasazení, jako zápas s Meziříčím.
Neočekávám nic vyostřeného,
svůj náboj to pochopitelně mít
bude a lepší zvítězí,“ těší se na
souboj kostelecký kouč Jiří Grepl.
Pro něj osobně se bude jednat

o první takové střetnutí po návratu
na trenérskou lavičku a je v očekávání, jak se duel bude vybíjet.
„Bude to sice specifický zápas, ale
do každého utkání jdeme s tím, že
chceme vyhrát. Věřím v podporu
našich fanoušků, Prostějov má
také dobrou diváckou kulisu, takže
věřím, že divákům předvedeme
utkání solidní úrovně,“ přeje si.
A podobně se k nejbližšímu souboji staví i jeho protějšek z prostějovského tábora Alois Jurík.
„Chceme bodovat a vyhraje ten,
kdo udělá méně technických chyb
a dříve se uklidní. Hráči se dobře
znají a věřím, že to nebudou žádná
jatka, ale pěkná házená. My se musíme zaměřit na obranu, abychom

neobdrželi tolik branek, soustředit
se a udržet stoprocentní nasazení,“
nabádá velezkušený lodivod.
Bodově jsou na tom obě mužstva stejně a Kostelec je výš díky
lepšímu skóre, roli favorita tak
Prostějov i navzdory domácímu prostředí odmítá. „Je to zavádějící, z Kostelce je to totiž co
by kamenem dohodil. Přijde tedy
i spousta fanoušků od nich a bude
plná hala. V derby se maže role
favorita, navíc na tom mohou být
psychicky lépe, protože porazili
vedoucí Velké Meziříčí a my jsme
prohráli v Brně, kde jsme měli
papírově bodovat,“ nechtěl Alois
Jurík příliš odhadovat, jak to dopadne.

Posílená rezerva Brna si v nevídané

vyšlápla na Prostějov
Ex-prostějovský Bosák dirigoval přestřelce
Handball KP Brno „B“
39:36

Děčín k posunu na druhé místo
Děčín/lv - Tvrdost děčínské palubovky naplno pocítili basketbalisté Ariete Prostějov v šestnáctém kole Kooperativa NBL.
Na severu Čech nedokázali čelit
tradičně agresivní hře domácího
týmu. Už od první čtvrtiny marně dotahovali bodovou ztrátu
a nakonec podlehli poměrně jasně 75:91.
Po vyrovnaném startu Válečníci
zlepšili obranu a v polovině deváté minuty vedli 20:9. Orli sice své
manko pěti body v řadě stáhli, ale
poslední slovo v první čtvrtině měl
Tucker, který stanovil výsledek
23:14 po deseti minutách.

Na začátku druhé čtvrtiny se
hosté dokázali díky Tomancově
trefě přes hlavu přitáhnout na
pětibodový rozdíl (21:26). Po
oddechovém čase děčínského
kormidelníka se ale průběh utkání vrátil do starých kolejí. Děčín
opět získal dvouciferný náskok
a v polovině 18. minuty na 37:27
zvyšoval dopichem Jakub Houška. Po úvodní půli nakonec zářil
na tabuli stav 41:32 pro domácí.
Vstup do druhého poločasu měli
lepší Orli, kteří postupně stahovali své manko. Po Mrvišově trefě
zpod koše platil ve 27. minutě
stav 52:48. Svěřenci Pavla Budínského však nesklopili hlavy
a na nastalou situaci zareagovali
šňůrou 10:2, natáhli svůj náskok
a do poslední části vstupovali za
stavu 64:54.
Dvouciferná ztráta byla pro hráče
Ariete neřešitelným problémem

Sokol II Prostějov

šestapadesáté minuty jsme prohráli 1:6. Dělali jsme technické chyby, neproměňovali jsme střelbu
a oni skórovali z rychlých útoků.
Soupeř nám tedy utekl naší nekázní,“ smiřoval se zkušený stratég
s nevydařeným závěrem.
Porážka Prostějova tak podle něj
byla zasloužená, ale zbytečná.
„Udělali jsme hned devatenáct
technických chyb a nezvládali
jsme návrat do obrany. Soupeři
jsme dovolili devětadvacet rychlých útoků, z nichž jsme devatenáctkrát inkasovali,“ zanalyzoval.
Body tak Sokolu II utekly mezi
prsty a neplatilo pravidlo, že by
šestatřicet branek mělo stačit na
výhru. „Obrany byly na obou stranách výrazně slabší, my i oni jsme
hráli rychlou, útočnou, moderní
házenou. Bojovali jsme a je to pro
nás krutý výsledek,“ komentoval.
Kromě celkem pětasedmdesáti nastřílených branek bylo zvláštností
duelu i pouhé jedno vyloučení,
které měl na svědomí hostující
Jiří Kosina. „Rozhodčí odpískali
velice dobré utkání a dali hráčům
důvěru. Brno je známé technickou házenou a my také nehrajeme sprostě, navíc obrany nebyly
důrazné a důsledné. Počet gólů je
nádherný, i když ne tak úplně pro
trenéry,“ pousmál se Alois Jurík.

(21:17)

Rozhodčí: Douda – Škroch. ŽK: 4:2. Vyloučení: 0:1. Sedmičky:
3/2:3/3. Diváků: 25. Pětiminutovky: 3:0, 7:2, 9:8, 15:11, 17:14,
21:17, 22:20, 24:24, 26:27, 30:30, 35:31, 39:36.

Sestava a branky Prostějova:

Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:

„V prvním poločase jsme dost hořeli na obranném doskoku. Prostějov
měl deset útočných doskoků a z druhých či třetích šancí dokončil akce
a nás tím dost trápil. Mluvili jsme o tom v poločasové přestávce, abychom odstavovali všechny hráče. To se po přestávce podařilo. Výrazně
nám pomohl Bosák, nejlepší hráč utkání. I s jeho pomocí jsme těžké
utkání nakonec zvládli.“

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 7, M. Jurík 2, T. Jurík 4, Jura, Bokůvka 3, Jurečka 2, Ordelt 3, Münster 1, Procházka 2, Mikulka 3,
Kosina 9. Trenér: Alois Jurík.

Brno, Prostějov/jim – Stává se
celkem běžně, že týmy překonají v házenkářském zápase třicetibrankovou hranici, ale aby
oba soupeři současně atakovali
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
čtyřicetibrankovou mez, to se
„Domácí hráli tvrdě jako vždycky, my jsme tomu asi trošičku podlehli.
děje pouze výjimečně. A přesně
Je pravda, že tomu jsme se chtěli vyvarovat jako prvnímu, což se nepotakový obrázek se naskytl celdařilo. Největší rozdíl byl v procentu střelecké úspěšnosti Děčína, který
kem pětadvaceti divákům, kteří
velmi dobře střílel. Je pravda, že velmi dobře nacházel pozice. Když už
si v sobotu odpoledne udělali
jsme mysleli, že jsme ubránili, tak našli volného střelce nesobecky na
čas, aby zhlédli druholigový soutrojce, a ten proměňoval. To asi rozhodlo.“
boj domácího Králova Pole „B“
a hostujícího Prostějova.
i v poslední části. Válečníci byli Bosák a Stria, jejichž body roz- „Před začátkem utkání jsem měl
naopak v euforii a v závěru už bouřily téměř vyprodanou halu při pohledu na střídačku domáLanda zvyšoval na 81:68. Vý- a pomohli „Válečníkům“ k postu- cích zatmění, v sestavě se totiž
objevili fluktuanti z extraligy
hru Děčína pak ještě korunovali pu na druhé místo v tabulce.
Weintritt, Koubek, Zima a bratři
Musilové a jejich přítomnost byla
znát ve všech situacích. Tvrdili
muziku a my jsme z nich měli
velký respekt,“ zamrzelo hlavní

Tuři dlouho vedli, hráči Ariete přesto domácí tvrz uhájili

kouče poražených Aloise Juríka.
Hostům se nepodařilo zvládnout
vstup do utkání, rychle prohrávali
1:7 a nebylo tak divu, že si Jurík
musel vzít hned v deváté minutě
oddechový čas. „Nastalo částečné
zlepšení, stejně jsme ale první poločas prohráli o čtyři branky. Těžce
nás uzemnilo, že hned dvanáctkrát
jsme inkasovali z rychlého útoku,“
upozornil na velkou zbraň soupeře.
Po přestávce se ale Prostějovu podařilo vrátit do utkání a výsledkem
tak bylo vyrovnání na 22:22 hned
v sedmatřicáté minutě, o chvíli
později se dokonce dostali i do
vedení. Vypadalo to tak, že by se
navzdory posílené domácí sestavě
mohly body přesunout na Hanou.
„Do padesáté minuty jsme měli
utkání pod kontrolou, pak ale nastal rozhodující moment a úsek do

vali 11:25 a do konce čtvrtiny ze
svého manka vymazali pouze dva
body (13:25).
V podobném duchu probíhala také
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
další část střetnutí. Prostřídaná sestava zastavila rostoucí propad, „Vítězství bylo vydržené. Utkání hodně poznamenala strašidelná první
k velkému obratu ale nedošlo. čtvrtina. Nedařilo se nám ani na jedné polovině palubovky. Zlepšilo
Tuři se snažili držet své vedení se to až po přestávce. Ve chvíli, kdy se nám podařilo výsledek otočit,
a využívali především své podko- přišlo další polevení. Zbytečně jsme závěr zdramatizovali. Potvrdilo
šové hráče. S jejich podporou měli se, že liga je vyrovnaná a nejde nikoho podcenit. Svitavy mají kvalitní
v poločase k dobru náskok osmi sestavu a výhry si hodně cením.“
Kostelec na Hané - Byl jeden z nejlepších hráčů
bodů.
Stanislav PETR - Quanto Tuři Svitavy:
Druhý poločas začali svěřenci
Kostelce, na něhož trenér Grepl hodně spoléhal.
trenéra Cholevy za stavu 33:41 „Jsem zklamaný, protože jsme měli výkon Prostějova potrestat a vyMilanu Varhalíkovi (na snímku) perfektně vyšel
hrát.
Měli
jsme
dobrý
začátek
a
domácí
se
zlepšili
až
po
přestávce,
kdy
zlepšenou obranou a po čtyřech
úvod utkání, kdy svými střelami vypracoval primární
minutách snížili na rozdíl jediného přidali v obraně. Udělali jsme některé hloupé chyby v rozehrávce, které
náskok, z něhož tým těžil až do samotného závěru.
bodíku. O tři minuty později se po nás srazily dolů. Přesto jsme měli šanci na vítězství. O úspěch tým přidlouhé době skóre otočilo a Slezák šel pod vlastním košem. Prostějov měl šestnáct útočných doskoků a to
toho nevyužít. Pak samozřejmě vyTomáš Kaláb
upravil na 48:47. Tuři se nevzdali. je hodně vysoké číslo.“
táhli osobní obranu. Škoda faktu, že
Až do konce čtvrtiny se soupeři
V počátcích zápasu jste po- zápas byl trochu vyhrocený, a to na
střídali ve vedení a do poslední pe- mácí hráči odskočili ve 36. minutě štěstí se na druhé straně ze stejné
mohl soupeři gólově odsko- obou stranách, přestože si myslím,
riody se šlo za stavu 54:53 pro Tury. na 62:56, Svitavy však odpověděly vzdálenosti trefil Marko a náskok čit, jak utkání celkově hodnotíte? že rozhodčí nepískaly špatně.“
Vítěze určily poslední minuty. Do- trojkami Šotnara a Votroubka. Na- čtyř bodů hráči Ariete uhájili.
Odehráli jste poměrně
„Soupeř nedůsledně bránil a nechádobrou partii. Souhlasíte?
val nám dostatek prostoru, tak proč
„Až na pět, osm minut, kdy jsme
si soupeře pustili zbytečně moc
Foto: Tomáš Kaláb
k tělu, jsme měli zápas relativně
pod kontrolou. Doufám, že se di- obou stranách jsou hráči, kteří buvákům zápas líbil, kluci jej poctivě dou na toto derby hodně nabuzení,
odmakali, od gólmana až po stří- takže zápas bude trochu vyhrocedačku. Škoda některých zákroků, ný, ale na druhou stranu se hodně
známe, takže si myslím, že bude
které byly zbytečně vyhrocené.“
(14:11)
Věříte si na nadcházející férový. Těším se na super házenou
a doufám, že to bude zážitek pro
derby s Prostějovem?
Rozhodčí: Kummerová – Macharáčková. ŽK: 2:4. Vyloučení: 7:9. „Na Prostějov určitě máme. Na obě dvě strany.
ČK: Smékal – Necid, Bezděk. Sedmičky: 2/2:2/2. Diváků: 80. Pětiminutovky: 3:2, 5:5, 9:6, 11:6, 14:8, 14:11, 16:14, 19:16, 21:19,
25:22, 26:25, 29:27.
výsledkový servis 2. ligy, skupiny Jižní Morava

Milan Varhalík: „V Prostějově se těším

Prostějov/lv – Nepovedené vystoupení s dobrým koncem. Tak
se dá zkráceně přiblížit průběh
zápasu basketbalistů Ariete
Prostějov se svitavskými Tury.
Domácí sice nakonec vyhráli
69:68, radost ale měli především
z výsledku. Soupeř dlouho vedl
a pomohl Orlům několika chybami pod vlastním košem.
Už začátek zápasu naznačil, že
domácí čeká těžký zápas. Svitavy
se dokázali prosadit v útoku a Votroubkova trojka v průběhu páté
minuty znamenala hostující vedení
19:9. O chvíli později už prohrá-

na výbornou házenou“

Házenkáři Kostelce si VYŠLÁPLI NA LÍDRA TABULKY
BYLI JSME
U TOHO!

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
TJ Sokol Velké Meziříčí

29:27

Sestava a branky Kostelce:
Mayer, P. Navrátil – Přikryl 5, Smékal 7, M. Frélich, Grulich 2, Švec
1, Vymětal 4, Varhalík 7, Zapletal, T. Frélich, Palička, Dostál 1, Humpolíček 2. Trenér: Jiří Grepl.

„Jiří GREPL - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:

Válečná porada. Kouč Jiří Grepl našel správný recept na Velké Meziříčí a jeho hráči tak zdolali lídra
driuhé ligy.
Foto: Tomáš Kaláb
Kostelec na Hané/tok - Po týdenní pauze se kostelečtí házenkáři
na soupeře z čela tabulky řádně
připravili. Velké Meziříčí se dostalo do vedení pouze jedinkrát
v sedmé minutě utkání. Domácí
hráli disciplinovaně v obraně
a nenechali se vyprovokovat
nervózním a často diskutujícím
soupeřem. Po zaslouženém vítězství se teď všichni těší na následující derby v Prostějově.
Domácí začali aktivně a zejména
v úvodní fázi zápasu se střelecky
dařilo Varhalíkovi. Těsné kostelecké vedení se dočasně otočilo
mezi sedmou a desátou minutou,

kdy hosté měli dvakrát branku
navrch. Domácí ale kontrovali
šňůrou pěti branek a odskočili na
9:5, v této době se k parádnímu
výkonu rozchytal brankář Mayer.
V jednu chvíli až šestibrankový
náskok ale v poslední pětiminutovce první půle roztál jak letos
ještě nenapadlý sníh.
Ještě hůře bylo po změně stran,
kdy se v prvních sedmi minutách
Horáci dostali až ke kontaktní
brance. Hosté ovšem ke své smůle
měli problémy s psychikou, kterou neudržel na uzdě ani jejich
kouč Vaverka, jehož musela sudí
napomínat žlutou kartou. Domácí

„Jsem velmi spokojený. Věděli jsme, co nás čeká, soupeř byl těžký a předvedl
unásvelicekvalitníházenou.Klukymusímpochválitzavýkon,kterýpředvedli,
za bojovnost a nasazení, které do tohoto utkání dali. S výškově disponovaným
soupeřem jsme se vypořádali dobře. Věděli jsme o Večeřovi, který je levák
a kvalitní spojka, na druhé straně operoval rovněž kvalitní Matušík, ale ideálně se nám je odbránit nepodařilo. Snad až po přestávce, kdy jsme nasadili na
Večeřu osobní obranu, tak se situace mírně zlepšila, ale jejich krajní spojky
nám dělaly po celý zápas velký problém. Ve druhé půli jsme očekávali variantu osobního strážení Varhalíka. Řekli jsme si s Milanem, co po něm chci
a řekl bych, že to splnil. Jeho zásluhou jsme zápas dobře rozehráli. Dokázal se
prosadit střelecky, ale tvořil i hru, takže odvedl super výkon. Stejně lze hodnotit
i výkon brankáře Mayera, kterému se zase naopak nepovedl začátek, ale měl
důvěru a ta se vyplatila, protože nás v rozhodujících fázích zápasu podržel.
Svou roli sehrály zkušenosti. Varhalík, Grulich, Přikryl, Dostál, ti všichni už
mají něco za sebou, což se pozitivně projevilo. Spoléhal jsem na tyto tahouny a jsem rád, že splnili mé očekávání. Jakmile hosté prohrávali, znervózněli
a začali diskutovat, byl to jejich problém a nevinil bych z toho rozhodčí.“

zůstali v klidu a trpělivě si vybudovali tříbrankový náskok, o nějž
ovšem pět minut před koncem
zase přišli. Tříbrankový trhák mezi
28. a 30. minutou pak definitivně
rozhodl. Samotný závěr byl poznamenán diskusemi a vylučováním, zasloužené vítězství si už ale
Kostelečtí nedali vzít.
„Házená se moc nehrála, pod takovým vedením to prostě nejde,“
reagoval bezprostředně po zápase
pln emocí hostující trenér Vlastimil Vaverka. „Na Kostelec jsme
sice byli připravení, ale v poločase
ká í otočit,
či ale
l nešlo
šl to, protože
ž ných
ý h rozhodnutích,“
h d í h “ žžehral
h l na sudí
dí
jsme museli změnit taktiku a osob- utkání
ně hlídat Varhalíka. Zkoušeli jsme se topíme ve vylučováních a zcest- Vaverka.

10. kolo: Maloměřice – Hustopeče 29:25, Brno „B“ – Sokol II Prostějov
39:36, Juliánov – Napajedla 35:29, Kuřim – Telnice 28:27, Ivančice –
Bohunice „B“ 35:20, Kostelec na Hané – Velké Meziříčí 29:27.

Průběžná tabulka

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

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

Z
10
10
9
10
10
9
10
10
10
9
9
10

V
8
7
7
5
5
5
3
5
3
3
1
1

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

P
2
2
2
4
4
4
3
5
6
6
7
8

S
283:224
294:263
278:242
294:264
297:286
246:228
292:290
277:276
258:314
276:291
200:250
239:306

B
16
15
14
11
11
10
10
10
7
6
3
3

KAM Příště ...
11. kolo, sobota 6. prosince: Napajedla – Kuřim (16.00), Sokol II Prostějov – Kostelec na Hané (17.00), Telnice – Brno „B“ (17.00), Velké
Meziříčí – Ivančice (17.00), Bohunice „B“ – Maloměřice (neděle 7.12.,
15.00), Hustopeče – Juliánov (neděle 7.12., 17.30).

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova prožily křest ohněm: v Champions League bojovaly, domácí šlágr urvaly

0
3

VK AGEL PROSTĚJOV

SOUBOJ V LIZE MISTRYŇ SLEDOVALA NEJVĚTŠÍ NÁVŠTĚVA

CHEMIK POLICE

Čas: 1:18 hodin
Rozhodčí: Van Gompel (Nizozemsko) a Gaupp (Francie).
Diváků: 1500
1. set: 23:25 25 minut 2. set: 22:25 27 minut
3. set: 19:25 26 minut
minu
mi
minu
nutt

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Kossányiová
Markevich

Borovinšek

Prostějov/son

Karg
W
We
isss
Weiss

Simon

Trenérská dvojice: Střídala: Soares.
Připraveny byly: Gambová, Bogdanovic,
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ Zatloukalová, Adamčíková.

SestavA chemiku police:
Werblinska, Veljkovic, Bjelica, Glinka-Mogentale, Bednarek-Kasza, Ognjenovic, libero Zenik. Střídaly: Jagielo, Kowalinska. Připraveny byly: Malagurski,
Gajgal-Aniol, Rabka. Trenér: Giuseppe Cuccarini.

1
3

Sportovní cestou přímo na hřišti sice hráčky VK
AGEL ve středečním duelu Champions League
s polským gigantem Chemikem Police prohrály, ale
jedno cenné vítězství mohl prostějovský klub přesto
slavit. Týkalo se fanoušků, kterých do hlediště haly
Sportcentra DDM dorazilo nejvíc za poslední tři sezóny, a to rovných patnáct stovek. Nutno podotknout,
že svojí troškou do mlýna k tomu přispěli i příznivci
hostujícího celku, kterých dorazila z Polska takřka
celá stovka. Atmosféra ve středečním podvečeru tak
byla pořádně bouřlivá, což bylo jedině dobře.

PVK OLYMP PRAHA

Podobně vysoké divácké návštěvy
dosahující půldruhé tisícovky příznivců či ještě hromadnější masy
provázely některé zápasy prostějovského „vékáčka“ v prvních letech
jeho působení na evropské pohárové scéně. Pamětníci si jistě vybaví,
jak přeplněné byly ochozy například
v roce 2008 při souboji s Dynamem
Moskva, o dva roky později se zaplnila hala na Scavolini Pesaro či
v roce 2011 proti Rabitu Baku, kdy
slavnému triumfu 3:2 v úvodním
kole play off aplaudovaly téměř dva
tisíce nadšených fandů.
Od té doby však zájem lidí a tím
i návštěvnost přece jen poklesly,
což je u většiny sportovních oddílů
poměrně běžný jev spojený také

s ekonomicky těžkou dobou nejen
v české společnosti. Přesto nenechával vedení VK AGEL Prostějov
tento stav věcí chladným a jedním
z jeho hlavních přání bylo přivést
příznivce na volejbalové šlágry zpět.
Ve středu 26. listopadu 2014 se
to povedlo. Počet přítomných diváků byl určen na rovných 1500,
přičemž tolik jich za uplynulé tři
roky od výše zmíněné památné
bitvy s Rabitou nikdy nedorazilo.
Navíc během střetnutí panovala velmi dobrá a místy až bouřlivá atmosféra, k čemuž vydatně přispěla více
jak padesátka hlučných, leč naštěstí
slušných fans Police. Ti přijeli do
České republiky jedním autobusem
a po skončení pohledného souboje
divoce slavili vítězství. Uznalého
potlesku od všech přítomných se

ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY

Zaplněné hlediště. Na souboj Agelek s Chemikem Police dorazila půldruhá tisícovka diváků, díky
čemuž byla prostějovská hala Sportcentra DDM plná jako už dlouho ne.
Foto: Josef Popelka.
ale dočkaly též „Agelky“, neboť za
enormní snahu zaskočit favorita si ji
věru zasloužily.
„Mít co největší množství fanoušků
v hledišti a tím zajistit důstojnou kulisu domácím utkáním v Lize mistryň je jedním z našich dlouhodobě
stěžejních cílů. Proto mám velkou
radost, že se ve středu na Chemik
Police přišlo podívat tolik lidí a byli

i náležitě slyšet. Naší výhry se sice
nedočkali, nicméně věřím, že si užili
oboustranně kvalitní volejbal plný
krásných výměn a celý zápas se
pro ně stal hezkým sportovním zážitkem. Za vydatnou podporu moc
děkujeme a věříme, že na další duely v základní skupině Champions
League desátého prosince s Rabitou
Baku a osmadvacátého ledna příští-

ho roku proti Dynamu Kazaň se jí
v podobné míře dočkáme zase,“
uvedl předseda správní rady VK
AGEL Petr Chytil.
Letošní silně složený tým prostějovských volejbalistek zkrátka táhne,
což je vidět i na návštěvnosti při
„běžných“ extraligových soubojích. Snad tenhle potěšitelný trend
vydrží!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:38 hodin.
Rozhodčí: Záhorcová a Kovařík.
Diváků: 300
1. set: 24:26 27 minut 2. set: 25:20 26 minut
3. set: 17:25 22 minut 4. set: 19:25 23 minut
SestavA olympu praha:

Kurková, Hodanová, Trnková, Škrampalová, Mlejnková, Mudrová,
libero Dostálová. Střídaly: Nová, Šimáňová. Připraveny byly: Kopecká,
Jančaříková. Trenér: Stanislav Mitáč.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Kossányiová
Markevich

Bogdanovic

Borovinšek
ekk
Weiss

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

UNIQA EXTRALIGA žen ČR

11. kolo: Olymp Praha - Prostějov 1:3 (-24, 20, -17, -19). Nejvíce bodů:
Trnková 17, Hodanová 14, Mlejnková 10 - Simonová 18, Kossányiová
a Markevičová po 15, Bogdanovičová 13 * Ostrava - Frýdek-Místek 3:0
(23, 29, 23). Nejvíce bodů:: Zedníková 17, Nachmilnerová 12, H. Kojdová
9 - Závodná a Kubová po 13, Jordanská 9 * Přerov - SG Brno 3:1 ((-21,, 17,,
20, 22). Nejvíce bodů:: statistiky nehlášeny * Šternberk - KP Brno 2:3 (17,
-22, -12, 18, -15). Nejvíce bodů: Oborná 25, Janečková 13, Sochorcová 10 Fieldová 20, Vyklická 17, Toufarová 11 * Olomouc volný los.

Průběžná tabulka po 11. kole
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

9

27:3

747:522

27

2. PVK Olymp Praha

10 7 0 0 3 22:13

809:709

21

3. TJ Ostrava

10 6 0 0 4 21:14

789:732

18

4. Sokol Frýdek - Místek 10 5 0 1 4 19:16

801:781

16

5. VK Přerov Precheza

10 5 0 1 4 19:18

832:835

16

6. SK UP Olomouc

9

4 0 0 5 15:16

630:693

12

7. VK Královo Pole

10 3 1 0 6 14:21

752:768

11

8. TJ Sokol Šternberk

9

1 1 1 6

9:23

631:750

6

9. VK SG Brno

9

0 1 0 8

4:26

527:728

2

9 0 0 0

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 - 12. kolo sobota 6. prosince, 17.00 hodin:
Olomouc - Olymp, Prostějov - Ostrava, Frýdek - Místek - Přerov, SG
Brno - Šternberk, KP Brno volný los.

Sonda do statistik utkání Prostějov vs. Police
Prostějov/son - Pohled do statistických čísel po zápase Champions League mezi volejbalistkami
VK AGEL a Chemiku jasně
potvrzuje hodnotící slova prostějovského kouče Miroslava Čady
o tom, že hostující tým byl jasně
lepší v ofenzivní úspěšnosti. Kromě toho měl o dost vyšší procenta rovněž v kvalitě přihrávky,
zatímco v absolutních bodových
hodnotách jednotlivých herních
činností členky polského družstva nijak nevyčnívaly. U Police
totiž platilo, že celková síla byla
rozložena mezi víc plejerek sestavy, zatímco z domácího kolektivu
častěji bodovaly jen dvě hráčky.

Nejvíc bodů:

Nejvíc bodových bloků:

Nejvíc bodových útoků:

Andrea Kossányiová 4, Liannes
Simon 2, Sonja Borovinšek 1 –
Stefana Veljkovic 3, Anna Werblinska 2, Malgorzata Glinka-Mogentale 1.

Liannes Simon 16, Andrea Kossányiová 14, Tatsiana Markevich 8 – Malgorzata Glinka-Mogentale 15, Anna
Werblinska a Izabela Kowalinska 13.

Liannes Simon 12, Andrea KossáNejvíc es:
nyiová 10, Tatsiana Markevich
8 – Malgorzata Glinka-Mogentale Liannes Simon 2 – Anna Werblina Izabela Kowalinska 13, Stefana ska 3, Malgorzata Glinka-Mogentale a Aleksandra Jagielo 1.
Veljkovic 9.

Nejvyšší úspěšnost útoku:

Nejvyšší úspěšnost přihrávky:

Kathleen Weiss 75%, Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich 50%
- Agnieszka Bednarek-Kasza 80%,
Maja Ognjenovic 60%, Stefana
Veljkovic 56%.

Andrea Kossányiová 56%, Julie
Kovářová 55%, Tatsiana Markevich 52% - Aleksandra Jagielo
75%, Mariola Zenik 65%, Anna
Werblinska 64%.

„Dělali jsme maximum, co šlo...,“
žehral kouč VK Agel Miroslav Čada

Prostějov - Jsou tři možnosti, jak papírově slabší celek může dopadnout v souboji s favoritem. Buď jasně
podlehne a nedokáže vůbec vzdorovat, nebo svede
vyrovnanou bitvu a stejně prohraje, případně giganta
zaskočí a dosáhne senzačního vítězství. Pro volejbalistky Prostějova platil ve středečním podvečeru proti
Chemiku Police druhý ze tří uvedených případů, což
jejich trenér Miroslav Čada akceptoval. Byť samozřejmě ve skrytu duše toužil po naplnění třetí varianty...
Marek Sonnevend
V úvodních dvou sadách
prvního domácího vystoupení v Lize mistryň jste dlouho vedli a pokaždé rozhodovala až
těsná koncovka. Co tam hrálo
největší roli?
„Vypjaté závěry většinou rozhoduje
právě vyšší celková kvalita. Soupeř
se mohl opřít o vynikající útok, kterým spolehlivě bodoval i v těžších
situacích po ubráněných míčích.
My jsme naopak někdy nedokázali
složit balón na zem ani proti jednobloku, což bývá klíčové. Navíc
hostům vyšlo střídání, kdy Bjelicu
na univerzálu nahradila Kowalinska
a té se hodně dařilo.“
Nechyběla trochu zmíněná schopnost využít ubráněných míčů k vlastním bodům?
„Ano, v tomhle byl Chemik o dost

lepší. Balóny zvednuté v poli si dokázal kvalitněji připravit a hlavně
měl víc hráček, které následně dokázaly tyto situace úspěšně zakončit
i proti postavenému dvojbloku.
Těžko však můžu holkám něco vyčítat, když většinu času hrály velice
dobře na hranici svých možností
a silnější protivník je prostě předčil, byť ve dvou setech jen těsně.
Pokud ale třeba Glinka opakovaně útočí vysoko nad našimi bloky,
složitě se s tím něco dělá. Z mého
pohledu je důležité, že jsme pro
úspěch udělali maximum. A smutná realita je taková, že to nestačilo
ani na jednu získanou sadu...“
Po dvou utkáních máte
skóre 0:6. Co dál?
„Dopředu jsme věděli, jak těžká
skupina nás čeká a že v ní narazíme pouze na samé špičkové týmy.
Nemá smysl nad tím znovu naří-

Foto: Josef Popelka
kat, tak to prostě je. Radost naopak
máme z toho, že do hlediště přišlo
tolik diváků, kteří měli možnost na
vlastní oči vidět, nakolik silné družstvo Police má. A byť se nám nepodařilo zápas víc protáhnout, i během
těch tří setů mohli fanoušci také
naší zásluhou sledovat moc pěkný
volejbal. Totéž zkusíme zopakovat
v příštím duelu Champions League
doma proti Rabitě Baku, a třeba se
při dalším kvalitním výkonu dočkáme i výsledkové odměny. Jakkoliv
to opět bude nesmírně obtížné.“

Champions League

žen 2014/2015
výsledkový servis základních skupin - 2. kolo
Prostějov/son - Zápasovým šlágrem druhého dějství základních
grup v aktuální sezóně evropské Ligy mistryň bylo jednoznačně
utkání dvou medailistů z minulého ročníku. Bronzová Rabita Baku
v něm prohrávala s obhájcem titulu Dynamem Kazaň už 0:2na sety,
načež obrovskou bitvu otočila ve svůj prospěch a vydřeným vítězstvím zamotala situaci v „naší“ skupině A.
Co další zajímavosti? Megafavorit Fenerbahce Istanbul doma ztratil set s Azeryolem Baku, Dynamo Moskva si stejným poměrem 3:1
poradilo s výběrem Busto Arsizio, finský nováček soutěže LP Salo
urval svůj premiérový bod proti Drážďanům, Curych výsledkově
loupil v Omsku a další silně favorizovaný celek Vakifbank Istanbul
doslova zpráskal italského mistra z Piacenzy na jeho palubovce.
Základní skupina A
VK AGEL Prostějov (ČR) Chemik Police (Polsko) 0:3
(-23, -22, -19), Rabita Baku
(Ázerbájdžán) – Dynamo Kazaň
(Rusko) 3:2 (-22, -23, 26, 21, 9).
Základní skupina B
Fenerbahce Istanbul (Turecko)
– Azeryol Baku (Ázerbájdžán)
3:1 (21, 20, -19, 16), VB Nantes
(Francie) – Stiinta Bacau (Rumunsko) 3:0 (18, 25, 10).
Základní skupina C
Dynamo Moskva (Rusko) –
Busto Arsizio 3:1 (-22, 21, 15,
19), LP Salo (Finsko) – SC
Drážďany (Německo) 2:3 (20,
-18, -22, 23, -11).
Základní skupina D
Omička Omsk (Rusko) – Volero
Curych (Švýcarsko) 2:3 (-22,
-22, 24, 21, -11), Impel Wroclaw
(Polsko) – Eczacibasi Istanbul
(Turecko) 0:3 (-29, -16, -21).
Základní skupina E
Nordmeccanica
Piacenza
(Itálie) – Vakifbank Istanbul
(Turecko) 0:3 (-12, -14, -18),
Partizan Bělehrad (Srbsko) –
RC Cannes (Francie) 2:3 (-22,
18, 19, -20, -12).
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V čase předvánočním i vánočním
VŽDY JE DOBRÉ VĚDĚT...

Volejbal

„Agelky“ svedly s Chemikem Police vyrovnanou bitvu,

přesto v divácky atraktivním duelu jasně podlehly
Bodový vývoj - první set: 0:2, 3:2,
3:5, 5:6, 5:8, 7:10, 10:10, 10:13,
11:14, 16:14, 20:18, 20:20, 23:22,
23:25. Druhý set: 1:2, 3:2, 5:5, 7:5,
9:7, 9:9, 10:11, 12:13, 15:13, 16:16,
17:18, 18:20, 21:21, 22:22, 22:25.
Třetí set: 0:2, 1:3, 5:3, 5:5, 7:5, 7:8,
8:11, 9:12, 12:12, 12:15, 15:17,
15:19, 16:21, 17:24, 19:25.
Prostějov/son - Tohle fakt naštve!
Prostějovské volejbalistky se v utkání druhého kola základní skupiny „A“ evropské Champions
League 2014/2015 vybičovaly
k velmi kvalitnímu výkonu, jenže proti ambicióznímu Chemiku
Police to nestačilo na zisk ani jednoho setu. Ženy VK AGEL Prostějov sahaly po úvodní i druhé
části, bohužel rozhodující balóny
v závěrech obou sad vždy patřily úřadujícím mistryním Polska
a moc pěkný duel tak vyzněl po
výsledkové stránce až příliš hladce. Škoda, ale určitě je možné
najít též pozitiva: slibnou herní
produkci „vékáčka“ a hodnotný
sportovní zážitek pro početnou

návštěvu fanoušků. Jen nějaký ten
set, případně bod chybí...
Důležitý start do střetnutí zvládl
lépe hostující tým, byť rychlé vedení stejně rychle ztratil (z 0:2 na 3:2).
Vzápětí však šel znovu dopředu (3:5)
a lepší přihrávkou i útokem držel
mírný odstup. „Agelkám“ se moc nedařilo v obraně, což neplatilo o dvou
bodových šňůrách vedoucích nejprve
k vyrovnání ze 7:10 na 10:10 a následně dokonce k razantnímu obratu
z 11:14 na 16:14. V této pasáži dobře
podávala Simon, celé „vékáčko“ vystřihlo několik ukázkových defenzivních zákroků a do té doby suverénní
soupeřky najednou znejistěly. Slibně
rozjetou sadu měl domácí kolektiv
ve své moci do stavu 20:18, načež
Chemik vyrovnal, tudíž rozhodovala
dramatická koncovka. A tu zlomila ve
svůj prospěch i díky nechytatelným
smečím Glinky-Mogentale polská
družina, když třemi posledními výměnami otočila výsledek z 23:22 na
23:25 - 0:1.
Bez ohledu na momentální zklamání
si však ženy VK AGEL ověřily, že s
Policí lze vést rovnocenný boj, a divácky atraktivní mač mohl pokračovat. Oba mančafty se přitom tahaly
o každý míč, první drobnou výhodu
získaly zdravě rozpumpované mistryně ČR (5:5 - 7:5). Zanedlouho
o ni přišly několika chybkami z jinak
precizního výkonu, což hráčsky na-

Miroslav ČADA – VK Agel Prostějov:

„Odehráli jsme kvalitní utkání proti velmi silnému soupeři. Dobře se nám dařilo zvládat příjem kvalitního podání hostů, ovšem velký rozdíl mezi oběma
družstvy byl v útoku. Touto činností nás Chemik jasně předčil a právě zde se
nejvíc projevila jeho volejbalová síla. Sice jsme tak pro úspěch udělali maximum a ani příliš nechybovali, jenže na papírového favorita to stejně nestačilo.“

Giuseppe CUCCARINI - Chemik Police:

„Jsem velice spokojený s konečným výsledkem, neboť venku to zvlášť
v Champions League není nikdy jednoduché. Ani v Prostějově nebylo a ve
dvou setech ze tří jsme nehráli zdaleka ideálně tak, jak bychom si představovali. Přesto jsme celkově odvedli dobrou práci a kvalitním výkonem dosáhli
nejlepšího možného výsledku, což je skvělé.“
šlapaný protivník dokázal okamžitě
trestat (z 9:7 na 10:11). Jenže totéž
platilo o Čadově vyladěném souboru, který jen pár minut nato opět parádně zabral zvratem na 15:13. Byla
velká škoda, že při takovém průběhu
„Agelky“ nedotáhly k bodu několik
nadějně zvednutých výměn a tím
samy odmítly ještě víc zvýšit svůj
náskok. Naopak silné rivalky uměly
podobných příležitostí využít lépe
a právě díky tomu byly ve vypjatém
závěru zase o fous úspěšnější - 22:25
a 0:2.
Zopakování stejně krutého scénáře
mohlo na prostějovských děvčatech
logicky zanechat negativní stopy, ale
nestalo se. Z krátkého útlumu rázně

povstaly čtyřbodovým úderem z 1:3
na 5:3 a krásná volejbalová podívaná
běžela dál. Jenže: proti kvalitativně
nadupanému sokovi stačil i krátký
výpadek či ztráta koncentrace a hned
se to citelně projevilo. Jako například
ve stěžejní pasáži třetího setu, kdy
naše holky vyrobily sérii nepřesností
a místo šlechtění své převahy musely
rázem dohánět nepříjemné manko (ze
7:5 na 8:11). Ovšem jsou to bojovnice, takže nic nevzdaly, místo toho
bryskně vyrovnaly na 12:12. Přesto
však bylo cítit, že jim dochází předchozí entuziasmus, a sebejistý Chemik tentokrát už s přehledem dovedl
jak sadu, tak celé střetnutí k jasnému
triumfu - 19:25 a 0:3.

STEFANIE KARG: „Přijmout hladkou porážku

po tak dobrém výkonu je opravdu dost těžké...“
Prostějov - Celý tým VK AGEL se mohl přetrhnout,
aby srbskými a polskými hvězdami napěchovaný
Chemik dostal do úzkých jak herně, tak výsledkově.
To první se českým mistryním převážně dařilo, druhé už však nevyšlo. A německá blokařka prostějovského družstva Stefanie Karg se jen těžko smiřovala
s opticky jasnou porážkou.
Marek Sonnevend
Stefi, jak duel hodnotíte?
„V začátcích všech tří setů
jsme hrály dobře a místy předváděly
opravdu velmi kvalitní výkon, díky
tomu byl téměř celý zápas naprosto
vyrovnaný. Podle mě jsme si zasloužily získat alespoň jednu sadu, ale
bohužel to nevyšlo, když nám těsně
utekly dvě vyrovnané koncovky.
Dost jsme riskovaly, a proto někdy
dělaly dost chyb, avšak porážka 0:3 je
po ta
takovém průběhu až moc krutá.“
Je tedy složité skousnout
hladkou prohru po tak rovnocenném průběhu?

„Samozřejmě. Když dáte do těžkého
utkání naprosté maximum, bojujete
ze všech sil, dvakrát jste velice blízko zisku setu a ani jednou to nevyjde,
cítíte po takové porážce logicky zklamání, je to nepříjemný zážitek. Na
druhou stranu nám předvedený výkon potvrdil, že se v přípravě každým
dnem zlepšujeme, což budeme chtít
v dalších zápasech ukázat. A třeba
přijdou
p j i lepší výsledky.“
Souhlasíte, že v nabité skupině A by úspěch znamenal
každý urvaný set?
„Nemůžeme si dávat malé cíle, naopak do každého střetnutí je potřeba jít
s tím, že zvítězíme. I když na druhé

straně sítě stojí Dynamo Kazaň, Rabita Baku nebo podobně silný soupeř.
Na druhou stranu v takhle těžkých
soubojích se určitě počítá každý získaný set, od kterého se dá pokaždé
odpíchnout. A nikdy nevíte, co se
v tom konkrétním utkání může stát.
Překvapit zkusíme znovu hned v příštím zápase doma s Rabitou.“
Jak se vám zatím zamlouvá
prostějovské angažmá?
„Našla jsem tady po všech stránkách
výborné podmínky a velice dobrý
tým jak z volejbalového, tak lidského hlediska. I když jsem do přípravy
kvůli reprezentačním povinnostem
naskočila dost pozdě a navíc ještě
zraněná, vzaly mě holky okamžitě
mezi sebe a díky tomu se zde cítím
skvěle. Podstatné je, že na trénincích
neustále děláme maximum pro to,
abychom se všechny společně zlepšovaly. A já věřím, že se nám to vyplatí. Pro mě osobně je pochopitelně
velkou pomocí přítomnost parťačky
z německého nároďáku Katy Weiss.

Foto: Josef Popelka
Jednak se dobře známe a kromě toho
můžeme těžit ze vzájemné sehranosti. Přestup do Prostějova byl určitě
správný krok.“

Kouč i kapitánka Police se radovali, jak skvěle
rozjeli svou premiérovou účast v Lize mistryň
Prostějov/son - Aby nováček evropské Ligy mistryň měl po dvou
střetnutích plný počet šesti bodů
při stoprocentním skóre 6:0, navíc
v tak nabité skupině, to už o něčem
svědčí. V případě Chemiku Police
tenhle fakt umocněný hlavně cenným skalpem Rabity Baku pouze
dokládá, že úřadující polské šampiónky mají hodně silný mančaft
s jednoznačnými ambicemi na
postup do play off. A úvodní kolo
vyřazovacích bojů pro ně zdaleka
nemusí znamenat konečnou, což
i v Prostějově jasně ukázaly.
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„Mám velkou radost, že jsme po tak
vyrovnaném průběhu nakonec vyhrály hladce tři nula. Druhým vítězstvím
tímto poměrem jsme se výborně
nastartovaly do dalších zápasů ve
skupině A. V každém setu nám chvíli
trvalo, než jsme se dostaly k naší hře,
ale jakmile to přišlo, stoupl náš výkon
na potřebnou úroveň,“ viděla duel
podobně kapitánka Chemiku Anna
Werblinska.
Nad druhým triumfem bez ztráty
setové kytičky hostující výprava na
Hané nijak přehnaně nejásala, leč
důvod ke spokojenosti měla velký.

„My víme, že dokážeme předvádět
hodně kvalitní volejbal, ostatně vyhrát polskou ligu není vůbec jednoduché. Úroveň Champions League je
však pochopitelně ještě mnohem výš
a nemohli jsme dopředu vědět, na co
v ní budeme stačit. Proto se od začátku snažíme produkovat svou nejlepší
hru a je jasné, že hned první vítězství
3:0 nad Rabitou Baku nás nesmírně
potěšilo. Teď jsme stejný výsledek
zopakovali i tady v Prostějově, což je
výborné,“ pokýval hlavou Giuseppe
Cuccarini, lodivod ambiciózního polského celku.

Jak vysoko hodlá pevně semknutý klub z Polska v Lize mistryň
2014/2015 zamířit? „Nemáme
žádný konkrétní cíl v podobě toho,
kam přesně bychom chtěli postoupit. Naší touhou je hrát co nejlepší
volejbal a zatím se nám to v hodně
těžké základní skupině daří, mít šest
bodů ze dvou tak náročných zápasů
je úžasné. Další zkusíme získat hned
v příštím utkání na hřišti Kazaně,
i když zvítězit rovněž tam 3:0 se už
nejspíš nepovede. Každopádně znovu zkusíme odvést kvalitní výkon,“
ujistila Werblinska.

V sobotu PRVNÍ SE TŘETÍM

aneb přijede štika z Ostravy

Prostějov/son - O uplynulém
víkendu „Agelky“ šťastně
zvládly zápasový šlágr na
pražském Olympu, aby je
hned v dalším kole UNIQA
extraligy ČR 2014/2015 čekal
tak trochu nečekaně jiný duel
s přívlastkem tahák. Volejbalistky Prostějova totiž ve
dvanáctém dějství elitní české
soutěže přivítají dosud největší překvapení letošní sezóny, celek TJ Ostrava. Hraje
se tuto sobotu 6. prosince od
17.00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Tým ze severu Moravy prochází aktuálním ročníkem docela
nenápadně, ale tím účinněji.
Naposledy prohrál 6. listopadu na Olympu a od té chvíle

drží sérii pěti vítězství v řadě
za sebou, když postupně zdolal
KP Brno 3:1, Přerov stejným
poměrem, uspěl ve Šternberku
i na SG Brno shodně 3:0 a naposledy překvapivě porazil také
Frýdek-Místek opět 3:0. Jak napovídají výsledky jednotlivých
setů 25:23, 31:29 a 25:23, šlo
o velkou bitvu, kterou ostravské
družstvo zvládlo excelentně.
Díky této menší senzaci skočilo
až na třetí místo průběžné tabulky s osmnácti získanými body
právě před konkurenční Frýdek-Místek. Na druhé Pražanky přitom ztrácí jen tři bodíky, zatímco na svěřenkyně kouče Čady
již plných devět.
Prostějovské „vékáčko“ zatím
prochází současným extra-

ligovým ročníkem dost přesvědčivě, z dosavadních devíti
střetnutí vyhrálo šest hladce
3:0 a pouze ve Frýdku-Místku,
doma s Olomoucí i naposledy na
Olympu ztratilo po jednom setu.
Teď bude na vlastní palubovce
čelit štice od polských hranic.
„Ostrava během léta obměnila
svůj kádr a v trochu jiném složení se jí evidentně daří, skalp silného Frýdku-Místku má pro ni
určitě velkou cenu. My se však
v nadcházejícím utkání musíme
zaměřit hlavně sami na sebe, na
svůj co nejlepší výkon. Věřím,
že pokud jej podáme, tak se
o vítězství nemusíme obávat,“
uvedl před sobotním soubojem
Miroslav Čada, kouč volejbalistek VK AGEL.

Kadetky VK smetením Ostravy potvrdily své vedení
3:0

Prostějov/son – Osmé dvoukolo extraligy kaVK AGEL Prostějov
detek ČR 2014/15 zvládly prostějovské mladé
volejbalistky s přehledem. Výběru „Agelek“
TJ Ostrava
(18, 12, 13)
do 17 let sice chyběly některé hráčské opory,
přesto doma spolehlivě porazily v obou duelSestava Prostějova v prvním utkání:
ech předposlední Ostravu a samy dvěma hlad- Hubrová, Valášková, Kociánová, Baláková, Strkými triumfy upevnily svou vedoucí příčku nadlová, Boudová, libero Slavíková – Muzikantová, Dvořáčková.
v průběžné tabulce základní skupiny B.
Úvodní střetnutí mělo domácí družstvo pod konVK AGEL Prostějov
trolou zcela dominantním způsobem a soupeřkám
nedalo vůbec šanci. Odveta se poté nesla v přece
TJ Ostrava
(21, 12, 20)
jen trochu vyrovnanějším duchu, ale jakmile
hostující celek držel vyrovnanější krok, zapnuly
Sestava Prostějova v druhém utkání:
Hanačky na vyšší obrátky a protivnicím zdaleka Dvořáčková, Strnadlová, Kociánová, Valášková, Muzikantová, Boudová, libero Slavíková –
nedovolily ani zisk jedné čestné sady.
„Nám ani Ostravě se sice tyhle zápasy nebu- Hubrová, Baláková.
dou počítat do nadstavbové části, přesto jsme
Průběžná tabulka extraligy kadetek
doma chtěli hladce zvítězit. Holkám jsem proto
1. Prostějov
131 0 2 43:12 41
zdůraznil, aby do toho šly naplno, zbytečně nechy2. Šternberk
92 3 4
41:26 34
bovaly a zaměřily se hlavně na kvalitu obrany. Což
3. Přerov
84 1 3
38:23 33
se nám dařilo, hráli jsme přesně takový volejbal,
jaký jsme chtěli a potřebovali,“ těšilo šéftrenéra
4. Brno
61 2 7
30:31 22
mládeže VK a zároveň kouče prostějovských ka5. Ostrava
2 2 2 12 19:48 12
detek Jaroslava Matěje.
6. Frýdek-Místek 1 1 3 11 14:45 8
„I v trochu komplikovanějším zdravotním stavu
celého týmu děvčata nic nepodcenila, k oběma pojily i dvě žákyně, tudíž celkově tenhle dvojzáutkáním přistoupila zodpovědně a za dobrý výkon pas naprosto splnil naše představy,“ připojil Matěj
je můžu jedině pochválit. Navíc se do sestavy za- spokojeně.

3:0

ČESKÝ POHÁR: ve čtvrteční odvetě

čtvrtfinále stačí „Agelkám“ set

Prostějov/son - Úvodní duel čtvrtfinálové série Českého poháru žen
2014/2015 zvládly prostějovské
volejbalistky předminulý týden
na půdě TJ Sokol Frýdek-Místek
skvěle. Ve čtvrtek 4. prosince od
18.00 hodin čeká tým VK AGEL
v hale Sportcentra DDM domácí
odveta a tu hodlá odehrát na podobně vysoké úrovni.
„Agelkám“ díky venkovnímu jasnému triumfu 3:0 po setech 25:13,
25:19 a 25:17 sice stačí k postupu
do semifinále získat ve druhém
vzájemném střetnutí na vlastní
palubovce pouhou jednu sadu, či
v každém klání průměrně alespoň
sedmnáct míčů, ovšem to je prý
nijak neuchlácholí ani nesníží jejich nasazení. Obvyklým cílem je
vítězství co nejvyšším poměrem.
„Pro nás výsledek prvního vzájemné-

V Praze na Olympu se prostějovský tým dva sety trápil

ho zápasu ve Frýdku-Místku jakoby
nesmí existovat. Holkám zdůrazním,
že mě nezajímá vyhrát jeden set, ale
všechny tři. A to pokud možno jasně
a přesvědčivě. Bez ohledu na aktuální
situaci je naší povinností zvládnout
každé utkání na české i mezinárodní
scéně v maximální kvalitě, což se
bezezbytku týká rovněž tohoto pohá-

rového souboje,“ zdůraznil Miroslav
Čada, kouč volejbalistek Prostějova,
který útočí na osmý titul v řadě.
V případě očekávaného potvrzení postupové povinnosti narazí„vékáčko“
v semifinále na lepšího z dvojice KP
Brno - TJ Ostrava. Všechny čtvrtfinálové odvety ČP jsou na programu
uprostřed tohoto týdne.

Český pohár volejbalistek 2014/2015
čtvrtfinále

výsledky prvních utkání: TJ Sokol Frýdek-Místek – VK AGEL Prostějov
0:3 (-13, -19, -17), TJ Ostrava – KP Brno 3:2 (19, -21, -20, 21, 12), VK
Přerov – PVK Olymp Praha 0:3 (-17, -17, -14), SK UP Olomouc – TJ Sokol
Šternberk 3:0 (18, 18, 23)
odvetná utkání, čtvrtek 4. prosince, 18.00 hodin:
VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Frýdek Místek, KP Brno – TJ Ostrava, TJ
Sokol Šternberk – SK UP Olomouc (17.00 hodin), PVK Olymp Praha – VK
Přerov (středa 3. prosince, 17.00 hodin)

Juniorky VK čekají

Nakonec však hráčky VK Agel dokázaly naplnit roli favoritek tři dny extraligové pravdy
Bodový vývoj - první set: 2:0,
2:3, 5:6, 7:6, 7:8, 9:9, 9:11, 10:13,
11:15, 13:15, 14:18, 17:18, 17:20,
20:20, 23:21, 24:22, 24:26. Druhý
set: 6:0, 9:1, 9:4, 11:4, 12:6, 14:6,
16:7, 16:9, 20:12, 20:15, 21:19,
23:19, 25:20. Třetí set: 1:1, 3:1,
3:3, 6:4, 7:5, 7:9, 8:11, 9:13, 11:13,
13:15, 13:20, 16:20, 16:24, 17:25.
Čtvrtý set: 0:2, 1:4, 3:4, 5:7, 7:7,
9:8, 11:10, 11:12, 13:12, 13:14,
14:17, 15:19, 16:22, 19:25.
Praha/son - Málokdy volejbalistky
Prostějova zvítězí na hřišti PVK
Olymp Praha zcela hladce. Ani
v jedenáctém kole UNIQA extraligy ČR 2014/2015 se to ženám VK
AGEL nepodařilo, když v úvodních dvou sadách herně tápaly
a dobře šlapající rival je dost zlobil. Až ve druhé polovině utkání
favorizovaní hosté prokázali své
papírové kvality zlepšeným výkonem, který nakonec vedl i k výsledkovému úspěchu. Díky němu jsme

zvýšili náskok v průběžném pořadí
soutěže právě před sokem z české
metropole na šest bodů.
Očekávanou bitvu otevřela působivá, více než minutu dlouhá maratónská výměna. Napověděla, že to
v „minihale“ PVK jako obvykle asi
nebude jednoduché. A tohle pravidlo
v úvodní fázi zahajovací sady skutečně
platilo, když se oba týmy přetahovaly
o každý míč. Od stavu 9:9 však „Agelky“ přidaly k dobrému útoku i zlepšenou obranu a během chvíle utekly na
slibných 11:15. Soupeř na to reagoval
přitlačeným servisem, čímž rozhodil
prostějovskou přihrávku a vrátil se
zpět do setu (z 14:18 na 17:18). Čadův kolektiv navíc zachyboval též
v jiných činnostech, nepříjemným
výpadkem směřoval ke zbytečné
ztrátě prvního dějství (24:22). Naštěstí dokázal odvrátit oba setboly
a následně využít minel domácího
souboru – 24:26 a 0:1.
Do pohody ale měly prostějovské
ženy daleko, což ukázal mizerný start
do druhé části. „Agelkám“ totálně
odešel příjem, tím se jim rozpadla
celá hra a výborně rozjetý Olymp
dominoval. Teprve za hrozivého
skóre 9:1 se „vékáčko“ aspoň částečně vzpamatovalo, ovšem snížit obří
manko se mu podařilo jen na oka-

mžik (9:4). Zanedlouho znovu prohrávalo rozdílem osmi bodů a lodivod Čada si už v půlce setu musel vzít
druhý oddechový čas. Teprve po něm
začal hostující mančaft předvádět solidnější volejbal, což vedlo k postupnému ukrajování z markantní ztráty
16:7. Během podání Simon se úřadující mistryně dostaly velkým vzepětím dokonce na nadějných 21:19,
jenže vzápětí přišly další hrubky.
A ty již napravit nešlo - 25:20 a 1:1.
Že na obhájkyně titulu padlo nemalé
trápení, to dosvědčila i prvotní fáze
třetí sady, neboť do stavu 7:5 zkazily
těžko uvěřitelných pět servisů! Přitom jinak se po herní stránce zvedaly,
a jakmile dostaly podání na druhou
stranu sítě, jaly se konečně plnit roli
favoritek (7:9, 8:11, 9:13). Sice se ani
další průběh tohoto setu neobešel bez
dílčích problémů (11:13, 13:15), leč
volejbalistky Prostějova celkovým
zkvalitněním veškeré své produkce přece jen měly viditelně navrch.
Rozhodla přitom pětibodová šňůra na
13:20 sice následovaná tříbodovým
kontrem protivnic (16:20), ale pak už
nebylo co řešit - 17:25 a 1:2.
Za vytrvalého povzbuzování padesátky svých hlučných fanoušků získala
hanácká družina hned zkraje čtvrtého
dějství uklidňující náskok 1:4, avšak

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:

„Bylo to pěkné utkání, přišlo mnoho diváků. Měli jsme šanci vést 1:0,
ale bohužel neuhráli koncovku. Velmi dobře jsme pak začali druhý set
servisem Hodanové a dotáhli jej do úspěšného konce. V dalších sadách
byl už lepší soupeř. My o něco lépe blokujeme, ale hůře útočíme. Naopak
Prostějov si nesmírně pomáhá útokem a o tom je volejbal. Blahopřeji hostům, bylo to určitě nejlepší utkání naší soutěže.“

Miroslav ČADA - VK Agel Prostějov:

„Viděli jsme nejkvalitnější utkání tohoto ročníku extraligy. Olymp byl dva
sety vyrovnaným soupeřem a až potom rozhodl náš lepší útok. Domácí
dobře blokovali, zatímco nás chvílemi zrazoval servis. Naše kvalita se ale
nakonec projevila.“
Olympačky za daného vývoje zdaleka
nic nevzdávaly. Z útlumu se sebraly,
brzy otočily na 9:8 a drama pokračovalo dál. Převaha VK se rázem vytratila, duel byl najednou opět vyrovnaný.
Zlomový moment ale nastal, když na
ukazateli skóre svítilo nerozhodných
14:14. Od té chvíle plejerky Prostějova
zase zapnuly na plné obrátky, zbytek
střetnutí vzaly pevně do svých rukou
a z hlavního města přivezly sice komplikované, leč plnohodnotné vítězství
za tři body do tabulky - 19:25 a 1:3.
„Škoda prvního setu, který jsme
vlastními chybami ztratily. Určitě

jsme podaly lepší výkon než v minulém vzájemném utkání na hřišti
Prostějova. Proto mě mrzí, že jsme
dnes nezískaly alespoň jeden bod,“
zhodnotila utkání Eva Hodanová, kapitánka PVK Olymp Praha. Vůdkyně
prostějovského VK AGEL Solange
Soares k další vydobyté výhře poznamenala: „V prvních dvou setech
jsme nehrály dobře, špatně jsme
útočily a servírovaly. Musím uznat
i to, že Olymp předvedl velmi kvalitní
výkon. Nakonec jsme se však zlepšily a zápas dotáhly k vítězství,“ usmála
se ´Soli´.

Prostějov/son - Zatímco v uplynulém týdnu měly prostějovské volejbalové juniorky
zápasové volno, během toho
aktuálního absolvují v rychlém sledu hned čtyři klíčové
duely v extralize ČR své věkové kategorie. A je pravděpodobné, že tahle série střetnutí
rozhodne o tom, jestli tým VK
AGEL Prostějov „U19“ postoupí ze základní skupiny B
do horní nadstavbové grupy
o 1. až 6. místo, nebo spadne do spodní skupiny o 7. až
12. příčku.
Nejprve přijde na řadu z víkendu
odložené dvojutkání v Přerově,
kde mladé „Agelky“ nastoupí v úterý 2. prosince od 16.00
a 18.30 hodin. Poté bude následovat předehrávka dvojzápasu
v Ostravě ve čtvrtek 4. prosince
od 15.30 a 18.30 hodin. V obou
případech má přitom „vékáčko“
za soupeře přímé konkurenty
v boji o klíčovou třetí pozici v tabulce, která ještě zajišťuje výše
zmíněnou postupovou radost.
„Rozhodující může být hlavně

derby na hřišti Přerova, jenž má
teď o čtyři body méně než my
a kdyby se nám jej podařilo dvakrát porazit, získali bychom už
hodně slibný bodový náskok.
V opačném případě jedné či dokonce dvou našich proher by
to následně asi byla dramatická
bitva až do úplného konce základní části,“ odtušil Jaroslav
Matěj, šéftrenér mládeže VK
Agel Prostějov.
Dílčí úspěch v podobě průniku
prostějovských juniorek mezi
elitní sexteto českých družstev
do devatenácti let je podle něho
naprosto reálný. „Hráčský kolektiv je sice věkově pořád dost
mladý, ale má docela hodně
zkušeností z důležitých zápasů
včetně reprezentačních. A jsem
přesvědčen, že volejbalovou
kvalitou do finálové šestky určitě
patří, jen to musí potvrdit přímo
na hřišti. Jestli holky budou bojovat, táhnout za jeden provaz
a plnit taktické pokyny, tak stěžejní duely nejbližších dnů zvládnou. Byť pokaždé nastoupí venku,“ věří Matěj.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. prosince 2014
Exkluzivní interview s krasobruslařskou hvězdou, která nedávno pověsila závodní brusle na hřebík
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„PROGRAM MÁM NYNÍ DALEKO HEKTIČTĚJŠÍ, NEŽ KDYŽ JSEM ZÁVODIL!“
Tomáš Verner se podílí na spoustě sportovních projektů, které ho zavedly i do Ptení

Ptení - Během své dlouholeté sportovní kariéry si
Tomáš Verner získal spoustu fanoušků i fanynek po
celém světě, tudíž nebylo divu, že když předminulé úterý krátce před desátou hodinou ranní dorazil do budovy ptenské základní školy, čekal na něj zaplněný sál,
v němž se na něj těšily téměř dvě stovky žáků. A někdejší úspěšný krasobruslař, jenž spojil své síly s Českým
olympijským výborem, ani tentokrát nezklamal. Opět
sršel energií, vstřícností i úsměvy. Výsledkem tak byly přibližně dvě hodiny vyplněné výbornou atmosférou,
sportováním a také spokojeností i nevšedními zážitky
na všech stranách... Reportáž ze Ptení jste mohli najít
v předchozím vydání Večerníku, dnes přidáváme bonus
v podobě avizovaného rozhovoru pro Večerník.
Jiří Možný

Jako součást Olympijské
hlídky jste zpříjemňoval
celé dopoledne dětem ve Ptení.
Právě tuto lokalitu jste si vybral
sám, nebo jste sem jel tak trochu
„nuceně“?
„Ambasadorů je nás celkem deset,
takže se musíme nějak rozdělit do
různých škol, abychom se opravdu
všichni dostali mezi děti a užili si atmosféru. Není to tak, že bych řekl, že
chci jet sem, ani že bych někam jet
nechtěl. Vždy se to nějak rozdělí, já
se podívám, kam jedu, a zaraduju se.
Čím menší lokalita, tím pro mě lepší.
Nechci to paušalizovat, ale většinou
děti ve městech všechno ví, všechno
znají nejlíp a není u nich vidět takové
nadšení. Tady to bylo dneska super.
Nabíjí to energií mě, myslím si, že jí
tu dostávám daleko víc, než rozdávám. (úsměv)“
Překvapilo vás, že se tohoto
projektu účastní celá škola?
„To mě nepřekvapilo, ale až do té
chvíle, než jsem přijel před školu
a uviděl jsem budovu. Tato škola je
opravdu srovnatelná s Českými Budějovicemi, odkud sám pocházím
a kde jsem vyrůstal. Z toho jsem byl
doslova v šoku! Snad se valná většina
žáků dostala sem do malé tělocvičny
INZERCE

nebo divadelního sálu, jak bych to měl
nazvat. Velká účast mě samozřejmě
těší a čím více lidí se do toho zapojí,
tím lepší budoucnost český sport má.
Dopadlo to báječně.“
Ptát se tedy, jak se vám líbila
atmosféra, je asi zbytečné...
„Byla úžasná, přímo fantastická. Děti
se mě už dvakrát ptaly, jestli bývám
nervózní, já osobně jsem nervózní
při všech akcích, které beru zodpovědně a při kterých chci něco předat.
A je jedno, jestli je to sportovní výkon
nebo prezentace Sazka Olympijského
víceboje. Nervozita je spojená s tím, že
nevím, jak budou děti reagovat. Říkám
děti, ale tady už jsou skoro dospělí
lidé, přestože jsme teprve na základní
škole. Reakce ale byly tak fantastické, že po pár minutách z vás všechno

spadne a už se jen bavíte. Nadšení je
pak společné a nemusíme nikoho přesvědčovat, že sport je dobrý.“
Přes všechna pozitiva, zaskočilo vás něco?
„Nevím... Jedině snad, že jsme sice
na Sazka Olympijském víceboji,
ale většina dětí přišla k disciplínám
v bačkorách a džínách! (smích)
To bylo malinko podcenění, jinak by podali ještě lepší výkony.
O těch to ale tady zase až tak není.
Hlavní je motivovat se ke sportu
a zjistit, že sportovat se dá i v pantoflích. (úsměv) Není to asi ideální pro
vrcholový sport, když se ale člověk
chce hýbat, ať se tak klidně hýbe
i v domácí obuvi. To je úplně jedno.“
Při besedě s dětmi jste zmínil
svůj sportovní „důchod“. Jak
si jej prozatím užíváte?
„Řekl bych na sto procent. Díky tomu,
že jsem mohl zahodit závodní brusle, tak jsem mohl obout ty exhibiční
a sportem se bavím. Nemám čas si
moc stýskat po závodní kariéře, navíc poslední roky mě už ani tolik
nenaplňovala... Trénink ano,
xhibice ano, ale závod byl
exhibice
en takový stresový faktor.
jen
A po dvanácti letech ve
pičce už mě pomalu zašpičce
alo opouštět nadšení, takčalo
žee byl nejvyšší čas učinit
ásadní rozhodnutí. Jsem
zásadní
ád, že jsem se tedy přerád,

transformoval do důchodu a mohu se
sportem už jen ředevším bavit.“
Jak tedy nyní vypadá váš
klasický denní či týdenní program?
„Nerad bych o tom moc hovořil, protože by si pak lidi mysleli, že si vymýšlím. Ale program je daleko hektičtější, než když jsem závodil. Tam jsem
měl jasný plán, ráno trénink a pauza,
pak opět tréninková jednotka a odpočinek, večerní trénink a spánek.
Mezi tím další vložené věci jako regenerace, masáže. Teď lítám od jednoho projektu ke druhému a zapojuji
se do akcí, na nichž mám osobní zájem. Dělám věci s láskou, takže mě to
nevyčerpává, ale můj diář je strašidelný. Kdyby se do něj podíval někdo,
kdo si představuje sportovní důchod,
že si sednu na gauč a rozmýšlím, co
budu dělat za měsíc či dva, tak by
zjistil, že to tak nefunguje. (smích)“
Čemu se například věnujete?
„Velmi aktivně spolupracuji
s Českým olympijským výborem, a to nejen na tomto
projektu, ale i na dalších záležitostech.
Jsem pochopitelně
v úzkém kontaktu
s Českým krasobruslařským svazem, naší mezinárodní federací
i dalšími organizacemi. Věcí

„Pro mě je to věc, pro kterou žiju a dýchám.
Zatím to na pořadu dne není, ale někdy kolem
třicítky bych se už měl ohlížet po té správné
partnerce a potom do toho, jak se říká, praštit...“
čerstvý sportovní důchodce TOMÁŠ VERNER
přemýšlel, kdy asi bude chtít mít vlastní rodinu

Foto: internet

je spousta, takže času na to se někde
vyvalit a nic nedělat, moc bohužel
není. Ale na to ještě budu mít v životě
prostoru spoustu. Teď by to byla věčná
škoda, je čas pracovat. (úsměv)“
Čím vás vůbec zaujala myšlenka Sazka Olympijského víceboje, že jste se do ní aktivně zapojil?
„Už jen tím, že je do toho zahrnuta
celá Česká republika a není to selektivní jen pro velká města. Chceme vyburcovat nejen učitele a rodiče, ale hlavně
děti k tomu, aby ony našly zalíbení ve
sportu. Ale nenutíme je do toho, není
v tom žádný fanatismus, aby měly
sportovat, to určitě ne. Chceme jim
i pomoci s výběrem správného sportu,
aby se netrápily. Třeba někdo vysoký dva metry a vážící sto kilo, což je
k tomu tak adekvátní váha, by se neměl cpát na krasobruslení, zase by
mu bylo hej třeba jako zápasníkovi
či vrhači koulí. To je z mého pohledu
olympijský víceboj.“
Takže důležitý je právě individuální přístup?
„Ano. Jsme tady pro ně, aby se nás
zeptaly, jak na to, abychom jim poradili, jakou jsme třeba my měli
sportovní kariéru, jestli jsme dělali

více sportů a podle čeho si nakonec
vybrali ten svůj. Je to i proto, aby si
děti vyzkoušely více věcí a nebály
se. Důležité je, aby viděly, že i nám
olympionikům, kteří jsme ambasadory, nejde vše naplno, nejsme dobří
ve všem a taky se něco pořád učíme.
Nejsme tu jen jako tváře, ale kdokoli
ze školy s námi může mluvit otevřeně a zeptat se na cokoliv, tam nejsou
žádné limity. Mobilní čísla asi nebudeme rozdávat všude, ale kdyby se
vyskytl případ, že by opravdu byl
zájem, tak se dá navázat i užší spolupráce.“
Předpokládám, že v budoucnu budete chtít i vlastní děti
vést ke sportu. Začíná to už být na
pořadu dne?
„To zatím na pořadu dne není...
(úsměv) Přemýšlel jsem nad tím,
kdy asi budu chtít mít vlastní rodinu. Pro mě je to věc, pro kterou žiju
a dýchám, pro to asi na světě jsme,
abychom dali pokračování našemu
snažení. Takže rodina ano, ale teď
ještě ne. Někdy kolem třicítky bych
se už ale měl ohlížet po té správné
partnerce a potom do toho, jak se
říká, praštit... (smích)“

kdo je
tomáš verner
Osmadvacetiletý rodák z Písku začal s bruslením v pěti letech a postupně se propracoval
nejen do české, ale i kompletní světové špičky.
Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity debutoval na českém šampionátu stříbrem v sezoně 2000/2001, o rok později
už dosáhl na domácí zlato a zúčastnil se i svého premiérového mistrovství Evropy a také mistrovství světa, v roce 2006 se poprvé představil na
olympijských hrách, účast z Turína si zopakoval ještě ve Vancouveru
a Soči. Celkem desetkrát se stal králem českého šampionátu a v roce
2008 k tomu přidal i prvenství na mistrovství Evropy, o rok dříve se
ještě musel spokojit se stříbrem. A sbírku z kontinentálního šampionátu
zkompletoval bronzem v ročníku 2010/2011. Během své závodní kariéry
dokázal rovněž vyhrát závod Grand Prix juniorů i dospělých, Memoriál
Ondreje Nepely, Trofej Finska či Ice Challenge, cenný kov ze světového
šampionátu mu ale vždy unikl a nejlépe z toho bylo dvakrát čtvrté místo.
Sportovní kariéru uzavřel desátým místem na letošním mistrovství světa
v Tokiu, od té doby se již na ledě věnuje pouze exhibicím.

