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Majitel dvou penzionů v Prostějově:
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INZERCE

Sex narychlo. Michal Jelínek nepopírá, že lože v pokojích jeho dvou
prostějovských penzionů slouží často k rychlému pomilování. Například
se tak děje „U Paroháče“, - jak přiléhavý název... 2x foto: Michal Kadlec

eexkluzivní
exkl
xkluzivní
kluzivní reportáž o podhloubí
podhlouubí prostějovského se
sexu si můžete přečíst na straně 13 dnešního vydání
INZERCE
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UŽ NE TAK LEVNĚJI, ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!
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Krimi

168 hodin
s městskou policií
„Roztrhala“
Roztrhala“ přítele!

Minulý čtvrtek 4. prosince
v odpoledních hodinách přišla
do obchodu v centru města
řešit partnerské neshody přítelkyně prodavače. V hádce
mu roztrhla mikinu, kterou
měl na sobě. Při příjezdu
hlídky se již na místě nenacházela. Incident v obchodě
potvrdil jeden z přítomných,
způsobenou škodu na oděvu
odhadl poškozený na patnáct
set korun. V tomto případě se
jedná o návrhový přestupek,
neboť k incidentu došlo mezi
osobami blízkými. Muž má
možnost podat návrh k přestupkové komisi nejpozději
do tří měsíců pro podezření
z přestupku proti občanskému
soužití a proti majetku.
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Šílená kombinace: DROGY a OSM PIV!
Strážníci výtržníka odvezli v železech na záchytku

Pořádně horko bylo minulý čtvrtek večer v jednom z prostějovských barů. Totálně opilý muž,
který byl navíc pod silným vlivem drog, nejdříve
nesmyslně obvinil jednoho z hostů, že ho okradl,
pak začal ničit zařízení baru a nakonec se pustil
i do městských strážníků. S oděrkami na těle po
pádu na zem a s pouty na rukou skončil zcela vyřízený na „záchytce“...
Prostějov/mik
„Vypil osm piv a ani drogy mu
nebyly cizí, své jednání neovládal,“ zdůvodnila urychlený výjezd
strážníků ve čtvrtek 4. prosince večer k nezvladatelnému raubíři do
baru u centra města Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově. „Jedenatřicetiletý

muž nesmyslně obvinil z krádeže
hosta sedícího u baru a poté se jej
pokusil stáhnout ze židle na zem.
To se mu ale nepovedlo. Pak začal
cloumat dřevěnou zástěnou baru a
hlasitě nadávat. Přivolaní strážníci
se mu nejprve snažili vysvětlit,
že napadený mu nemohl odcizit
dva tisíce korun, neboť batoh, ze
kterého mu peníze měl vzít, má

a měl stále u sebe. Nato muž vyšel
před provozovnu, kde začal kopat
do dveří a verbálně napadat strážníky,“ popsala Adámková situaci
těsně po příjezdu hlídky do baru.
Další problémy s nezvladatelným chlapíkem nastaly venku
před provozovnou. „Výzvy k zanechání neurvalého jednání muž
nerespektoval, ba naopak se jeho
agresivita zvyšovala. Výsledkem bylo, že sončil v poutech
a posléze i na záchytné stanici
v Olomouci. Dechovou zkoušku
na alkohol u něj nebylo možné učinit pro jeho stav. Test na
drogy byl proveden s pozitivním výsledkem na amfetamin
a metamfetamin,“ uvedla dále
mluvčí prostějovských strážníků.
Při zákroku nedošlo u strážní-

Ilustrační foto
ků k žádné újmě na zdraví ani
poškození majetku, pouze zfetovaný muž měl drobné oděrky
v obličeji po pádu na zem, které
mu zdravotníci na místě ošetřili.

„Pro podezření z přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému
soužití a proti majetku byla celá
událost postoupena správnímu
orgánu,“ dodala Jana Adámková.

PŘEDPLAŤTE SI VEČERNÍK NA ROK 2015
Hodili po něm petardu!

Předminulý pátek 28. listopadu bylo po dvaadvacáté hodině nahlášeno na linku 156
hlučné chování tří osob, které
se zdržovaly v ulici Okružní.
Tři mladíci zde popíjeli pivo,
rušili hlasitým projevem noční klid a znečistili veřejné prostranství lahvemi i nedopalky.
Dva muži z této skupiny, ve
věku 22 a 23 let, slovně uráželi jednoho z bydlících, a to
značně hrubými výrazy, načež
vhodili petardu na balkón.
Tímto jsou dotyční podezřelí
z přestupků neuposlechnutí
výzvy, rušení nočního klidu,
vzbuzování veřejného pohoršení, znečištění veřejného
prostranství a porušením vyhlášky města, která zakazuje
v okruhu sta metrů od dětských hřišť konzumovat lihoviny. Celá událost byla postoupena správnímu orgánu.

Nebyla to blondýna?

Úsměvný případ řešili strážníci taktéž předminulý pátek
28. listopadu, kdy žena na
parkovišti nedopatřením odemkla cizí vozidlo. Měla od
svého nadřízeného za úkol
vyzvednout věci ze zaparkovaného vozu. Na místě stála
vedle sebe dvě zcela stejná
auta, dáma pověřená svým
šéfem ovšem záhadně odemknula klíčem to nepravé. Po
tomto zjištění chtěla automobil uzamknout, ale nepovedlo
se. Přivolaní strážníci sice vozidlo zamkli, ale zavazadlový
prostor zůstal odemknutý.
Proto bylo přistoupeno k nasazení „botičky“. Vzápětí se
však dostavil řidič, který byl
s celou událostí seznámen. Na
to si vůz v pořádku s úsměvem převzal...

Ležel na silnici

V noci z pátku 28. na sobotu
29. listopadu byla prostřednictvím linky 156 nahlášena
ležící zraněná osoba uprostřed
silnice v Olomoucké ulici.
Na místo byla
y ppřivolána záchranná služba i Policie ČR.
Strážníci po dobu činnosti složek IZS usměrňovali provoz.
Neznámý muž byl převezen
na ošetření. Pro jeho zdravotní stav nebylo možné zjistit
totožnost. Událost je v šetření
Policie ČR.

Nálezce neměl čas

Předminulou sobotu 29. listopadu v ranních hodinách se
dostavil na služebnu městské
policie muž s tím, že našel
peněženku s osobními doklady. Jakmile uslyšel o sepsání
nálezu, vzkázal „nemám čas“,
otočil se a místnost opustil.
Nalezené věci ale zanechal
u vchodu do budovy. Hlídka
vše vrátila majiteli.

nalistujte stranu 12

Majitel účtu si nechal peníze, DVAKRÁT OKRADL stejnou firmu
které mu NEŘÍKALY „PANE“! Zloději kovů hrozí až dvouletý kriminál
roku. Šestačtyřicetiletá žena
omylem zaslala postupně
částku v celkové výši jedenáct
tisíc třista korun na jiný účet,
než měla. Zatím neznámý
majitel si však peníze ponechal. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu
zatajení věci, na který trestní
zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na jeden rok,“
informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Hned dvakrát
si zasedl na stejnou firmu, kterou vždy okradl o vše, co bylo
ze železa či jiného kovu. Více
než rok od první krádeže po
něm policie pátrala, až konečně v minulých dnech zatkla
jednačtyřicetiletého chmatáka, který se k oběma krádežím u výslechu přiznal. A není
to poprvé, co tento chlapík
sklouzl na šikmou plochu...
„Prostějovští policisté objasnili
dva případy krádeže, ke kterým došlo od listopadu 2013 do
února letošního roku na Prostějovsku. V prvním případě tehdy
neznámý pachatel odcizil z areá-

lu jedné z prostějovských firem
mosazný, nerez a měděný materiál v celkové hodnotě pětatřicet
tisíc korun. Ve druhém případě
se jednalo o krádež nerezového plechu za tři tisíce korun ze
stejné firmy,“ popsala ještě do
uplynulého týdne neobjasněné
případy Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Pak ale konečně spadla klec.
„Policisté na případu pracovali
a na základě operativní práce,
vyhodnocených informací, poznatků a zjištěných skutečností
obě krádeže objasnili. Podezřelým z tohoto protiprávního

jednání je jednačtyřicetiletý muž
z Prostějovska, který se ke skutkům doznal. Odcizený materiál
prodal do sběrných surovin
a takto získané peníze použil pro
vlastní potřebu. Dalším šetřením
policisté zjistili, že muž byl již
v nedávné minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost
soudem odsouzen a potrestán,“
konstatovala mluvčí krajské policie.
Ve středu 3. prosince kriminalisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření
ze spáchání přečinů krádeže, za
které mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

EX-MANŽELA PŘEMLUVILA K ÚVĚROVÉMU PODVODU
Nasekala dluhy, do problémů dostala i bývalého muže...

Prostějov/mls - Nezvládáte
své dluhy? Vytloukáte klín
klínem? A už vám nikde nechtějí půjčit? Pak svoji situaci neřešte jako paní Eliška
Šimková. Šestačtyřicetiletá
dáma svého bývalého muže
přesvědčila, aby si na své
jméno půjčil tři sta tisíc korun. Slíbila mu přitom, že
peníze bude řádně splácet.
Jenže brzy se ukázalo, že
nemá z čeho, a místo rekonstrukce bytu použila finance
na splacení svých „rychlých
půjček“... Jeden z mnoha ta-

kových případů projednával
Okresní soud v Prostějově
a Večerník byl u toho!
Eliška Šimková pracuje jako
dělnice a její měsíční mzda
obyčejně nepřekročí devět tisíc
korun. Náklady ovšem poměrně vysoko převyšují její příjmy. Začala si tedy půjčovat,
kde to jen šlo. Po pár letech to
však už nikde nešlo... „Požádala jsem tedy svého bývalého
muže, aby si vzal úvěr od stavební spořitelny ve výši tři sta
tisíc korun s tím, že jej budu
splácet já. Finanční prostřed-

ky měly být využity na rekonstrukci bytu, nicméně většinu
z nich jsem použila na splacení svých předchozích dluhů.
Banka po mně později chtěla,
abych doložila stavební práce, na které jsem měla peníze
použít. K tomu jsem využila
fiktivní faktury, které jsem si
sama vytvořila na počítači,“
doznala se ve čtvrtek u prostějovského soudu zcela upřímně
Eliška Šimková.
Podvodnice tak na banku „nevyzrála“, jak si původně přála,
naopak do velkých trablů do-

stala nejen sebe, ale i ostatní
členy své rodiny. „Už jen tím,
že její bývalý manžel při sjednávání úvěrové smlouvy zamlčel podstatné údaje a půjčku si
vzal na své jméno, přestože věděl, že ji nebude splácet on, tak
tím se dopustil trestného činu
podvodu,“ upozornil státní zástupce Jiří Jančík.
O vině obžalovaných přitom
nemohlo být pochyb. Vzhledem k tomu, že se oba k činu
přiznali a v minulosti nebyli
nikdy trestáni, odešli od soudu
s podmínkou. Eliška Šimková

dostala dva roky s odkladem
na třicet měsíců, její exmanžel pak „vyinkasoval“ osmnáct měsíců rovněž s odkladem na dva a půl roku. „Jisté
je, že závažnější bylo jednání
paní Šimkové, která svého
druha k úvěrovému podvodu
přemluvila. Navíc to byla ona,
kdo z něho měl prospěch,“
zdůvodnila výši trestů soudkyně Ivona Otrubová.
Jelikož se obě procesní strany
na místě vzdaly práva na odvolání, rozsudek je už pravomocný.

po kvartetu hledaných

Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý
pachatel, který v době od úterý 2. do čtvrtku 4. prosince
po překonání uzavřené brány vnikl na dvůr rodinného
domu na ulici J. V. Myslbeka
v Prostějově. Z dílny objektu odcizil vodoinstalatérský
materiál v hodnotě kolem
8 400 korun a řetězovou pilu. Celkově majiteli způsobil
škodu přes dvanáct tisíc korun.

Straka ve stavebninách

V noci z neděle 30. listopadu
na pondělí 1. prosince došlo
k vloupání do jedné z prodejen stavebnin v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel do
prodejny vnikl po rozbití
výlohy a odcizil z ní elektrickou brusku. Poškodil také
dva průmyslové vysavače.
Celková škoda odcizením
byla vyčíslena na šestnáct
tisíc, poškozením na téměř
sedmnáct tisíc korun.

Opilý „profík“

Minulé pondělí 1. prosince krátce po deváté hodině
ráno kontrolovali ppolicisté
v Čechovicích řidiče nákladního vozidla. U čtyřicetiletého muže provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní
s hodnotou 0,38 promile alkoholu v dechu. Po poučení
se profesionální řidič dobrovolně podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Policisté mu na
místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu.

Pokladnička je fuč

Od úterý 2. prosince prověřují policisté oznámení
o krádeži, ke které došlo
v pondělí v odpoledních
hodinách v jednom z objektů na Olomoucké ulici
v Prostějově. Zatím neznámý pachatel vnikl do jedné
z kanceláří, odkud odcizil
pokladničku s jedenačtyřiceti tisíci korunami. V případě
zjištění pachatele mu za přečin krádeže hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Z Polské zmizel Golf

Ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v noci z úterý
2. na středu 3. prosince odcizil osobní motorové vozidlo
Volkswagen Golf, které bylo
zaparkované na ulici Polská
v Prostějově. Majitelce způsobil škodu za třicet tisíc
korun. V případě zjištění pachatele mu za výše uvedený
přečin hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Po pachateli
i vozidle policisté pátrají.

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.

Okradena
Ok
d
u školky
šk lk

Stačí chvilka a kabelka je
pryč. O tom se mohla ve středu 3. prosince ráno přesvědčit
osmatřicetiletá žena, která
během necelých deseti minut
přišla o kabelku ponechanou
ve vozidle na parkovišti u jednoho z předškolních zařízení
na Prostějovsku. Když se za
malou chvíli vrátila k autu,
zjistila, že je na něm rozbité
jedno z oken a z vnitřních
prostor jí zmizela kabelka.
Měla v ní osobní doklady,
dva mobilní telefony, peníze,
platební kartu, flash disc a fotoaparát. Neznámý pachatel jí
způsobil celkovou škodu za
téměř patnáct tisíc korun.

Vykradl dílnu

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU A MŮŽETE VYHRÁT
POUKAZ 500 KČ PRO DÁREK ZE ZLATNICTVÍ!

Prostějov/mik - Hospodářská kriminálka se zabývá
ne zrovna obvyklým případem. Žena z Prostějova si
spletla účty a tak zcela na
jiné konto poslala celkem
přes jedenáct tisíc korun.
Problém je v tom, že neznámý majitel účtu si tyto peníze ponechal...
„Prostějovští policisté od
pondělí prvního prosince prověřují oznámení o zatajení
nálezu finanční hotovosti, ke
kterému mělo dojít v období
od června do srpna letošního

ČERNÁ KRONIKA

PAVEL SEKANINA

RADEK TRUNDA

JIŘÍ ČERVENKA

ONDŘEJ GREGOR

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. prosince 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří 179 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědošedé vlasy a knír a bradku.

se narodil 21. prosince 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. listopadu 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří 178 centimetrů, má hubenou postavu, zelenohnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 22. června 1965
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 24. října
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 45 do 50 let, měří asi
180 centimetrů, má střední postavu a hnědé krátké vlasy.

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

Zpravodajství
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Prostějovský Večerník, pondělí 8. prosince 2014

UŽ NE TAK LEVNĚJI, ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY

OBJEDNÁVEJTE CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU

Soudní proces kolem OP Prostějov napsal další díl

Tuhý jiným bral STOVKY,

sobě dával MILIONY

strana
12

RAUBÍŘ Z PRVNÍ TŘÍDY
MLÁTÍ SVÉ SPOLUŽÁKY

Před senátem promluvila i šéfka odborů Helena Vyroubalová

Brno/mls - Titanik Oděvního podniku
Prostějov narazil v roce 2008 na ledovec. Ztráty a dluhy se valily do podpalubí, textilní kolos zatěžovaly den ode
dne čím dál více. O dva roky později
poslala červená čísla společnost definiU TOHO! tivně ke dnu. Kdo všechno v té době
stál na kapitánském můstku? A jak
velký z toho měl prospěch? Bylo možné dlouholetý symbol Prostějova coby
„města módy“ zachránit?
I to jsou klíčové otázky, které člověka
napadají při sledování soudního procesu s Františkem Tuhým, který je
obžalován ze zpronevěry šestadvaceti
milionů korun, za což mu nyní hrozí
až deset let vězení. Zatím poslední díl
seriálu Večerník jako jediné médium
Nebála se. Odborářka Helana Vyroubalová potvrdila, že odměny k Tuhému i ostatním směsledoval v úterý u Krajského soudu
řovaly i v době, kdy platy řadových zaměstnanců byly vzhledem k výsledkům OP škrceny, jak
v Brně.
to jen šlo...
Foto: archiv Večerníku
Přímou reportáž najdete na straně 13!

BYLI JSME

„Nešťastná babička jednoho z žáků:
„Mrzí mě, když se nám vnuk vrátí
ze školy s monoklem pod okem...“
Prostějov/mls - Potvrdí to snad všichni učitelé: problémy s agresivními dětmi rostou víc
a víc. Čas od času se holt objeví na každé škole. Aktuálně jeden takový případ řeší vedení ZŠ a MŠ na Skálově náměstí v Prostějově. U jednoho z prvňáčků se totiž projevují pravidelné návaly vzteku, který si vybíjí na svých
spolužácích. Mlácené děti se ho bojí, jejich rodiče už
začínají být netrpěliví a celkově stoupá napětí. Sama
ředitelka školy se ovšem snaží celou situaci zklidnit,
byť problémy připouští...

více se dočtete
na straně 6

MĚNÍ SE PRAVIDLA: POLOVINA Z NÁJEMNÉHO DO OPRAV DOMŮ
„Aspoň teď lidem můžeme říct, kdy na ně přijde řada,“ libuje si šéf Domovní správy V. Průša

Poté, co byly desítky bytových jednotek prodány do soukromého vlastnictví, počet domů v majetku města se během posledních let v Prostějově rapidně snížil. Magistrát k onomu masovému výprodeji vedla hlavně snaha ušetřit co nejvíce peněz za
náročné opravy nemovitostí, z nichž mnohé byly doslova a do
písmene v havarijním stavu. Prostějovská Domovní správa se
tak v současnosti stará už pouze o zhruba stovku komplexů
a na starosti má rovněž oba Domy služeb v Olomoucké ulici
i ve Vrahovicích. Ve fondu oprav je však oproti vybranému nájemnému drasticky málo peněz. Vědí to nejen sami obyvatelé, kteří si stěžují na různé závady, ale také prostějovští radní.
Ti tak v blízké budoucnosti hodlají na opravy vyčlenit více financí,
než tomu bylo doposud. Konečně...
Prostějov/mik
„Začínáme řešit dlouhodobý problém, kterým
je změna pravidel fondu
oprav Domovní správy. Ta
na nájemném z bytových
domů vybírá v průměru
osmatřicet milionů korun
ročně, přičemž zpátky do
oprav a rekonstrukcí se
vrací zatím jen pouhá třetina. Tato částka k nutným
zásahům především ve
starší či přímo historické
zástavbě naprosto nestačí,“ souhlasil s nelichotivou skutečností Zdeněk
Fišet, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov. „Pak se skoro kaž-

dým rokem stává to, že
náročnější rekonstrukce
musíme hradit z běžných
stavebních investic, což
nadměrně zatěžuje rozpočet města a tyto finanční
prostředky bychom mohli
směřovat na jiné účely,“
dodal.
Prostějovští konšelé tak
chystají od roku 2015
zásadní změnu, která
jednoduše
představuje navýšení limitu pro
fond oprav. „Poroste až
na polovinu sumy, která
se vybere od občanů na
nájemném. Podle nás se
tak zabrání škodám na
domech v majetku města,
které by normální běž-

nou údržbou nenastaly.
K tomu ale Domovní správa samozřejmě potřebuje
více peněz. Zářným příkladem je dnes například
dům v Kravařově ulici,
kde zrovna provádíme
nákladnou výměnu oken.
Kdyby se ale v dřívějších
letech pravidelně natírala
a opravovala se těsnění, rozhodně by nebyla
tak poničená jako dnes,“
zkonstatoval
náměstek
Fišer.
Zvýšení rozpočtu pochopitelně vítá i jednatel Domovní správy v Prostějově
Vladimír Průša. „Fond
oprav, se kterým hospodaříme a za který opravu-

jeme i udržujeme domy
v majetku města, je vlastně součástí rozpočtu města. Já už asi čtyři roky
usiluji o to, aby částka
určená na opravy byla závislá na sumě, která se vybere na nájemném a byla
přesně určena. Jsem rád,
že nazrála doba, kdy politické vedení s uvedeným
souhlasí a stanovilo určitý limit, že zhruba padesát
procent z nájemného se
bude vracet zpět do majetku města formou oprav
a rekonstrukcí. Zatím
bylo zvykem, že rada
města stanovila finanční
částku na fond oprav tak,
jak uznala za vhodné.
Teď bude pro tento účel
přesné procento z nájemného jasně deklarováno.
Jednoznačnou výhodou
tohoto nového opatření
je možnost plánování,“
konstatoval pro Večerník
Vladimír Průša. „Mohu
tak na nejbližší čtyři roky
naplánovat opravy bytových domů v Prostějově,
protože už teď mohu předběžně odhadnout, kolik na
revitalizaci budu mít peněz. A dobré je to i pro samotné nájemníky, kterým
nyní můžeme říct, kdy na
rekonstrukci jejich domu

Radnice řešila pořádný TRAPAS:

EXEKUCE na chlapce z dětského domova!
Prostějov/mik - Na jedné straně
vstřícné gesto směrem k občanům
v souvislosti s povinností platit za
svoz komunálního odpadu, na straně
druhý jeden pořádný trapas. Na něj
dokonce upozornila i reportáž České
televize. Prostějovská radnice totiž pomocí exekutora vymáhá poplatek za
odpad po čtrnáctiletém chlapci, který
je chovancem dětského domova. A ti
jsou od podobných povinností podle
zákona osvobozeni!
„V pořadu Události komentáře na České televizi se objevila reportáž o dětech
z dětských domovů, po kterých jsou
exekučně vymáhány poplatky za odpad,
které neuhradily. V tu chvíli jsem si při
sledování televize řekla, že v Prostějově
máme tento problém vyřešen, neboť
u nás chovanci dětských domovů za
odpad platit nemusí. Jenomže redaktorka hned vzápětí pokračovala v reportáži
a jako jeden z odstrašujících případů
uvedla právě Prostějov,“ svěřila se Ve-

černíku Alena Rašková, náměstkyně
primátora pro sociální oblast.
Jak je to tedy možné, že Prostějov,
který se kasá tím, že po dětech z ústavů nevymáhá peníze za odpad, se
dostal do takového trapasu? „Jakmile jsem se dozvěděla, že tady posíláme
exekutora na čtrnáctiletého chlapce
z dětského domova, hned druhý den
ráno jsem po šéfovi finančního odboru
magistrátu chtěla vědět, jak se vůbec
něco takového může vůbec stát?! Bylo
mi řečeno, že od prvního ledna minulého
roku skutečně dodržujeme literu zákona
v tom, že po dětech z ústavů nepožadujeme poplatky za odvoz komunálního odpadu. Problém je ale v tom, že musíme
vědět o umístění dítěte s trvalým pobytem v prostějovském dětském domově.
A pokud se to nedozvíme, respektive
jestliže to ředitel ústavu nenahlásí, nemáme jinou možnost tuto informaci získat,“
objasnila Rašková. „Ihned jsme tedy učinili opatření, aby nám ředitelé či vedoucí

dětských domovů, kojeneckých i dalších ústavů péče o děti okamžitě poskytli
veškeré informace,“ nastínila možnost
zamezení podobných trapasů náměstkyně primátora. „Pokud exekuce na zmíněného čtrnáctiletého chlapce byla již
nařízena, okamžitě ji zastavíme!“
Co se ale týká placení odvozu komunálního odpadu, má Večerník pro Prostějovany mnohem příznivější zprávu.
Magistrát totiž v tomto ohledu přiznal
úlevy i dalším lidem. „Doposud měl
občan, který v daném roce dosáhl věku
sedmdesáti a více let, slevu na poplatku
za odpad ve výši sto osmi korun. Od nového roku dochází ke změně, kdy nárok
na tuto slevu budou mít Prostějované
už od pětašedesátého roku. Navíc pro
dítě narozené v příslušném kalendářním roce nebude povinnost hradit poplatek za odpad platit vůbec,“ popsala
nové úlevy zakotvené ve vyhlášce města
první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov Alena Rašková.

konečně dojde řada,“
mnul si ruce šéf prostějovské Domovní správy.
Když přišla řeč na opravy bytových domů v majetku města, Večerník se
nemohl nezeptat na ten
v nejdezolátnějším stavu.
Ubytovna pro sociálně
slabší spoluobčany na
Šárce, které Prostějované neřeknou jinak než
„parlament“, je skutečně
odstrašujícím příkladem
dlouho nerealizovaných
oprav. „U této budovy bude
muset jednou skutečně dojít
k zásadnímu rozhodnutí.
Jistou vizi již mám, ale bude
to otázka dalšího jednání
s politickým vedením města, na němž pohovoříme
o způsobu provozování
i o nutné rekonstrukci. Ta
podle mě v tomto případě
spolkne okolo třiceti milionů korun, což samozřejmě
navozuje otázku, zda se taková investice vyplatí. Podobné problémy máme ale
s další sociální ubytovnou,
kterou je dům v Zrzavého
ulici, kde v letošním roce
probíhá zásadní výměna
oken a v tom příštím nás
čeká nákladná investice na
zateplení celého panelového domu,“ prozradil závěrem Vladimír Průša.
INZERCE

Dojde i na „parlament“? Do fondu oprav Domovní správy v Prostějově má z vybraného
nájemného proudit více peněz. Vladimír Průša už tak přemýšlí, co udělat s domem hrůzy
na Šárce...
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku

Vybrané nájemné a částka určená pro opravy městských domů
60 000 000

vybráno za nájemné (v Kč)

50 000 000

opravy (v Kč)

Zdroj: Domovní správa Prostějov
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Přežili
Př
žili jjsme to!! Prostějov
P ěj
byl
b jedním
z měst, které ledová kalamita v České
Nechal
republice postihla takřka nejvíce. Magissi cizí. Na svůj
trát zatím sčítá škody, s odškodněpořádný omyl doním se na něj obracejí lidé, kteří
platila šestačtyřicetilese zranili při pádu na kluzkém
tá žena z Prostějova, která
chodníku. Za své vzapostupně na jiný účet než měla,
ly i desítky stromů
poslala přes jedenáct tisíc korun.
ve městě.Ale snad
Majitel účtu si peníze, které mu nepatří,
už je to za
„samozřejmě“ ponechal. Jelikož je zanámi...
tím neznámý, policie po něm stále pátrá.

-

500 000

Přesně o takovou částku v rámci mimořádné veřejné finanční
podpory požádal prostějovský
Volejbalový klub. Konšelé vzhledem k náročnosti cestování
volejbalistek k utkáním Ligy
mistryň žádosti částečně vyhověli, zastupitelům navrhují ke
schválení třísettisícovou sumu.

Osobnost týdne
LUDĚK MAŘÁK

V prostorách zámku na Pernštýnském
náměstí se minulé úterý 2. prosince
Luďka Mařáka, který před
čtyřmi lety tragicky zemřel.
Společná akce všech členů
Spolku prostějovských fotografů je tak vzpomínkou na
jeho zakladatele.

Výrok týdne

„NEJEDEME,
VRAŤTE SE
DOMŮ PRO
BRUSLE!“
aneb VAŠE NÁZORY
Řidič autobusové linky
to minulé pondělí ráno
u Určic zabalil, kvůli
ledovce to dál nešlo

ZLE, MATIČKO, ZLE, BĚSNĚNÍ JE ZDE aneb jak se uchránit před předvánočním šílenstvím
Ano, je to zase tady - blíží se
svátky údajně klidu, míru a pokoje. Ovšem to, co jim předchází, bych nazval běsněním. První
varování jsem dostal již koncem září, když na mě z letáků
všech těch superhypermarketů
vypadla předvánoční nabídka! Toto osobně považuji za mimořádnou šílenost
a opravdu netuším, zda tím markety sledují totální
zblbnutí zákazníků, nebo co vlastně...

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš

Následně přišlo druhé, když jsem
u marketu v Držovicích narazil na
vánoční strom, který by se velikostně uplatnil někde v rodině obra
Koloděje ze hry Járy Cimrmana
Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
A upozorňuji, bylo to v říjnu! Poslední varování přišlo přesně dvacátého listopadu, když jsem před
naší radnicí narazil do hromady
poskládaného dřeva a seplo mi,

komentář redaktora

Tomáš Kaláb
„Pozor, zlý pán! Přesně tohle
varování by někteří hafani
měli mít výrazně vytetováno
přímo na náhubku. A bez něj
by se mezi lidmi neměli vůbec
objevit. Jenže něco takového
je bohužel pouze přáním. Za
takové situace se nelze divit, že
se v Prostějově nyní bouřlivě
diskutuje o narůstajícím počtu případů, kdy nebezpečný
pes napadl jiné zvíře. A že také

že to jsou složené vánoční stánky,
ve kterých předpokládám, jako již
v posledních letech vždy, najdu
jedno velké nic, protože jen moře
alkoholu nepovažuji za vánoční
trhy. V tomto jsem se ostatně nezklamal. V tuto chvíli již potkávám
své spoluobčany s vyděšeným nestíhajícím výrazem a je mi jasné, že
o předvánoční pohodové atmosféře může mluvit snad jen naivka.
No, a tak si dnes zanalyzujme, čeho
se vyvarovat a vystříhat...

Za prvé: nakupovací mánie
dárků. Vážení. Pokud se domníváte, že láska se projevuje
kvantem nakoupených dárků, pak
pokračujte ve svém konání, ale já
se ptám, není náhodou ono přehnané nakupování dárků kapku
alibismus za to, že celý rok rodiče
nemají čas na své děti, partnerské
páry jeden na druhého a totéž
přátelé a kamarádi? Ano, dárečky
veselé a jeden luxusní, proč ne?
Ale snad není potřeba, aby se pod
dárky prohýbala podlaha pod
stromečkem a, proboha, přestaňte si na dárky půjčovat! Reklama
státně povolených lichvářských
společností v televizi je to největší zlo, které bych ohodnotil varovným sloganem „u stromečku
radost a od ledna starost“, neboť
dluhy se platit musí. A až vám někdy začne zvonit u dveří exekutor,
bude pozdě bycha honiti. Pozor
také na neprověřené internetové
obchody, aby vám místo mobilu
nepřišla cihla anebo vůbec nic, ale

nechybělo mnoho, aby napadl
i dítě...“
Přesně tohle jsem napsal v souvislosti s psím zabijákem, který
se stal postrachem všech pejskařů
bydlících v okolí ulice Šárka. Neuplynulo ani půl roku a obdobný
případ řeší majitelé psů na sídlišti
Hloučela. A na slovech, která
byla uveřejněna o prázdninách,
fakticky není co měnit. Snad jen
kromě poslední citované věty,
neboť dle očitých svědků majitelkou dlouhodobě nezvládnutý
pes na sídlišti Hloučela napadal
nejen ostatní hafany, ale troufl si
i na malou holčičku či člověka
o berlích.
Jisté je, že pokud hafan někoho
pokouše, na vině není ani tak on
sám, ale především jeho majitel.
Právě ten musí být za chování
svého svěřence zcela odpovědný.
Za zranění jiného psa či člověka

by tedy měl být majitel stíhán
stejně, jako by je spáchal on sám
a to například nožem. Mastná pokuta je v takovém případě zcela
na místě.
Co je společné pro oba uvedené
případy, je laxní přístup obou
paniček. Mluvil jsem jak s majitelkou stafordšírského bulteriéra z Šárky, tak i s paní vlastnící
kříženku labradora s bíglem ze
sídliště Hloučela. Ač všichni
přímí svědci uvedených událostí
vypovídali stejně, ony vše výrazně zkreslovaly a zlehčovaly. Ani
jedna se přitom za chování svého
psa neomluvila. To jednoznačně
ukazuje na jejich společné charakterové vlastnosti. Za takových
okolností se opravdu nelze divit,
že právě jejich zvířata představují
pro okolí nebezpečí. A potvrzuje
to jen fakt, že pes za svého pána
prostě nemůže...

Zřejmě vás čeká mnoho vzrušených debat v domácnosti. Prostějované by ale měli v těchto dnech nechat všechny emoce stranou a dbát na dodržení předvánoční pohody I souladu se všemi
členy rodiny. Běžte se odreagovat na náměstí a dejte si punč.

Berani - 20.3. až 18.4. Neskákejte druhým do řeči,
když se vám snaží něco vysvětlit. Trpělivě poslouchejte názory druhých a řiďte se jimi. Během tohoto
týdne se dostanete do několika těžkostí, v nichž se
bez pomoci neobejdete.
Býci - 19.4.až 19.5. Celkem dobrá nálada vás neopustí ani tehdy, co se hned ze začátku týdne dozvíte o snížení vašeho platu. Nu což, peníze nejsou
všechno, hlavní je, že v milostném vztahu se vám
nyní bude velice dařit. Co takhle svatba?
Blíženci - 20.5. až 19.6. Vy jste přímo předurčeni
k podnikání, umíte z jedné koruny rázem udělat
dvě. Pusťte se do obchodu ve velkém a nemusíte
zůstávat při zdi. Dostanete nabídku, kterou rozhodně nesmíte odmítnout, natož ji ignorovat.
Raci - 20.6. až 21.7. Nevstávejte po ránu příliš brzy,
dopřejte si ještě nějakou tu minutku navíc na sladké
rozjímání pod peřinou. Každopádně se ještě doma
nasnídejte, budete pak mít nejen více síly, ale také
lepší náladu a myšlenky.
Lvi - 22.7. až 21.8. Hned od prvních okamžiků tohoto týdne se pusťte do toho, abyste dohnali všechny úřední resty. Nejdříve zaplaťte veškeré složenky,
pod kterými se vám už doma prohýbá stůl. Vaše
návštěva „berňáku“ je také žádaná.
Panny - 22.8. až 21.9. Ohromte partnera nějakým
originálním nápadem. Nejideálnější je pozvání na
večeři, kterou se vším všudy obstaráte sami. Co se
bude dít po ní, to už je čistě na vaší fantazii. Chybět
by neměla romantická noc.

+

odbouratelná kila, žaludeční
i žlučníkové potíže, prostě vánoční
pohoda je tatam.
Za třetí: všeobecný stres. Spěch,
nasířenost, nervozita, hádky. Opravdu krásná předvánoční atmosféra
strkanic v obchodech, na parkovištích, v MHD, no prostě všude.
Vánoce mají být svátky klidu,
míru, pohody, ale nebylo by dobré
chovat se tak i před nimi? Podívejte se okolo sebe a zamyslete se nad
okolím, ale i nad sebou, budete
možná překvapeni, zda to všechno
stresování stojí za to. Honíme se
celý rok a před Vánoci vypadáme
jako finišmen štafety na 4 x 100
metrů, který ze sebe musí vydat
absolutně všechno, aby vyhrál,
v našem případě urval o jedno
těsto a dvě Hery na pečení víc,
než ten druhý. Ptám se, proč? Stojí nám všechno za to?
Jak se bránit té hysterii či běsnění? Myslím, že člověk si může
pomoci pár triky, co třeba tyhle?
Dárky nakupovat během roku,

v prosinci žádné lepší stejně nebudou a naopak vše bude dražší,
jelikož obchodníci počkají se slevami až na leden. Jídlo kupovat
jako každý jiný den nebo týden
a ten kapřík se dá sehnat i bez
fronty. Navíc slušná návštěva
vždy přinese něco svého na
ochutnání, takže hlady se fakt
neumoříme. Nasávat tu předvánoční atmosféru, zajít si na
něco z prostějovské kulturní
zimy, pochopitelně navštívit
i těch našich pár mdlých stánků
a dát si pár svařáků i punčů.
V Prostějově ovšem lze také
navštívit i restaurace a kavárny,
které nabízejí předvánoční menu,
a nebýt podivných rozhodnutí památkářů, mohli jsme se konečně
dočkat i zateplených zahrádek tak,
jak je tomu opět v Olomouci.
Končím dnešní antistresovou
analýzu. Vážení, nestresujte, zastavte se, uklidněte se a nasávejte
předvánoční atmosféru bez nervů. Věřte mi, že to jde!

Nebezpeční psi, laxní paničky fejeton MĚSTEM CHODIL MIKULÁŠ

Konstelace hvězd Prostějovaa

...ještě

z platební karty vám někdo mezitím nevytahal všechny peníze.
Současná doba hackerům a internetovým podvodníkům vysloveně přeje.
Za druhé: nakupovací mánie
jídla. Mám někdy pocit, když
teď vidím narvané prostějovské
superhypermarkety a lidi nakupující kvanta jídla, že mi zřejmě
unikla nějaká zpráva. To snad
báťuška Putin již postupuje přes
Ukrajinu až k nám a přes Turecko
míří hordy z Islámského státu?!
Ne, jen se blíží pár dní svátků,
kdy tytéž superhypermarkety mají
stejně pořád otevřeno (zákon o jejich zavření ve svátcích se teprve
prohlasovává), takže hlady neumřeme. A když se tak oháníme
křesťanskou podstatou Vánoc,
tak obžerství je přece smrtelným
hříchem, ne? Jsem sice ateista, ale
až tak všeobecně vzdělán jsem, že
to vím. Myslím si, že výsledkem
všeobecného nákupního šílenství potravin jsou pak jen těžko

Váhy - 22.9. až 21.10. Nesmíte si věčně nechat na
sobě dříví štípat! Je nejvyšší čas postavit se nespravedlivé kritice ze strany nadřízených i s tím nebezpečím, že přijdete o výhodnou práci. Přece se ale
nenecháte donekonečna urážet...
Štíři - 22.10. až 20.11. Bez výrazné pomoci druhých se v těchto dnech neobejdete. Jednak budete
potřebovat půjčit peníze a pak ani drobná podpora
na významném úřadu nebude k zahození. Nespoléhejte jen sami na sebe!
Střelci - 21.11. až 20.12. Vaše prostořekost se vám
nyní nemusí vyplatit. Je sice dobré, že dokážete
říkat pravdu všem do očí, ale tento týden rozhodně
volte mírnější slova. Budete totiž středem pozornosti a můžete přijít o výhodný kšeft.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vy tento týden rozhodně nevylézejte z postele! Nikdo totiž není zvědavý na to, abyste ho nakazili chřipkou, ze které se
ani vy brzy nevylížete. Pokud přece jen budete muset splnit některé povinnosti, vyřešte je po telefonu.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Buďte ke každému okolo
sebe vstřícnější, nikdy nevíte, co vy budete zase na
oplátku požadovat po druhých. Například v nejbližších dnech pocítíte potřebu se někomu svěřit
s tajemstvím, které vám dělá těžkou hlavu.
Ryby - 19.2. až 19.3. Na jakékoliv výlety zapomeňte, čeká vás tolik práce, že se vám z toho až hlava
zatočí. Pokud nevyjdete nadřízeným vstříc, očekávejte od nich nepříjemnou odvetu. Poznáte to na
penězích i snížené důvěře.

Petra Hežová
Letos na nás svátky klidu
a pohody útočí už od konce
října, kdy pracovníci obchodních domů zřejmě omylem
otevřeli krabice s vánočními
dekoracemi namísto těch dušičkových, a tak už to všechno
vzali jedním vrzem. Čokoládoví Mikuláši se tak hrdě tyčili

na policích vedle výprodeje
grilovacích přebytků z léta
a nejnovějších módních hitovek mezi hračkami už nějaký
ten pátek, a my tak měli více
než dostatek času se kvalitně
předzásobit výhodně zlevněnými sladkostmi vhodnými do
nadílkového balíčku. Mimochodem, jak tomu bylo letos
u vás? Byl to mikulášský pytlíček s dobrotami, nebo to tento
rok s tím předsevzetím ‚já už
budu hodná‘ zase nevyšlo?
Osobně mě bohužel pro letošek jen tak nějaká básnička
nebo písnička jen tak nespasila, naštěstí jsem měla pro
jistotu už od začátku listopadu
připravených několik hudebně-poetických vystoupení, kterými se čerta a Mikuláše pokusila uchlácholit. Vyšlo to!

Strach jsem ovšem měla. Jako
nedávno ta holčička, která po
setmění za žádnou cenu nechtěla vyjít z Prioru, protože
dle rozsvícených vánočních
světýlek na náměstí usuzovala, že se obávaná mikulášská
trojice může nečekaně objevit
hned za dalším rohem. Nepomáhalo ani tatínkovo naléhavé přesvědčování, že byla
přece celý rok hodná a Mikuláše je navíc až několik týdnů.
Děvčátko začalo plakat a mezi
vzlyky rodičům přiznala, že
zlobila u babičky a sestřičce
rozbila panenku. A že si nemůže vzpomenout na tu básničku, kterou si pro Mikuláše
nachystala. Kdyby tak infarktově působila mikulášská trojice na všechny zlobivce, bylo
by vystaráno.

Agentura

Silnice a chodníky se budou CUKROVAT

To máme za sebou pěknou polízanici! Ledová katastrofa už
není otázkou pouze prostějovského zimáku, a toho, co se na
jeho kluzišti děje, ale pořádná
kalamita se odehrála i na silnicích a chodnících celého Prostějovska. Hlavně první tři dny
uplynulého týdne lidi padali
jako hrušky na ledové krustě,
načež vzápětí oni sami byli obaleni krustou sádrovou.
„Šel jsem v pondělí ráno do rachoty a na chodníku jsem hodil
krovky. Přerazil jsem si obě hnáty, ale policajt mi řekl, že mám
houby co vycházet z baráku,“
svěřil se Agentuře Hóser Milan
Nedochůdče z Prostějova.
Přestože silničáři a kalfoši
z technických služeb byli na
zimu opět předem skvěle připraveni, v pondělí je ani Hóser
ve městě neviděl. „Vyjeli jsme
s veškerou dostupnou technikou, ale první nákladní sypač
se vyboural u výjezdu z našeho
areálu a převrátil se na bok.
Další posypová auta se solí se
pak už přes něj nedostala,“
vysvětluje absenci úklidových

čet a techniky ve městě v době
ledové hrůzy Marťas Grippen, cechmistr prostějovských
technických služeb. „Nemohl
jsem zimní údržbu komunikací řídit, protože když jsem
ráno vyšel z baráku, sekl jsem
sebou a sanitka mě odvezla
do nemocnice. A nemohl jsem
ani telefonovat, páč jsem si při
pádu zlomil všechny prsty na
rukách,“ šokoval Agenturu
Hóser konšel Jiří Nikamnepospíchal, který má mít úklid
silnic a chodníků na starosti
a v malíčku. Včil má na obou
malíčcích sádru...
V době největší ledové kalamity zasedal krizový výbor
magistrátu. Na něm ouřadové řešili, jak se s namrzajícím
deštěm vyrovnat. Když se totiž
posypovým vozům technických
služeb konečně odpoledne podařilo vyjet, sůl na chodnících
ani na silnicích nezabrala, led
zůstal neporušený. „Přikázal
jsem s okamžitou platností
používat sůl, ta je ale naprosto
neúčinná. Cukr, to je ono! To
určitě zabere,“ šokoval Hósera

primátor Prostějova Miroslav
Nakaseseděl.
A richtig! Jde o recept našich
babiček, a skutečně začal hned
zabírat. Prostějovští konšelé nechali zcela vybrakovat
cukrovar ve Vrbátkách, posypové vozy vysypat z koreb sůl
a nahradit ji cukrem. Rázem
chodníky i silnice po celém
Prostějově pokryla bílá břečka,
ke které se ovšem přilepovaly
stovky Prostějovanů! „A vo
tom to je! Když sůl nezabrala,
cukr okamžitě změnil kluzké
komunikace v lepkavou past.
No co, lidi se lepí, ale alespoň
nepadají. Kdo je má furt sbírat,“ zareagoval s vysvětlením
Marťas Grippen, šéf prostějovských technických služeb.
Jak se Agentura Hóser ještě
dozvěděla, město hodlá cukr
používat i v dalších letech...
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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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...

Proč do Olomouce?

Pozorně jsem si ve Večerníku
přečetl článek vedený s paní náměstkyní Hemerkovou o vánočních jarmarcích. Paní náměstkyně si stěžuje na to, že většina
Prostějovanů jezdí na vánoční
trhy raději do Olomouce. Akorát
netuší, proč. Musím přiznat, že
stejnou otázku si už léta kladu
i já sám. Přesto více než deset
let jezdím i s dětmi každý rok
několikrát vždy v prosinci právě
do Olomouce. A znovu se ptá
sám sebe, proč? Abych pravdu
řekl, stoprocentně to nevím. Ale
zřejmě proto, že trhy na náměstí
i staré tržnici v Olomouci mají
prostě úplně jinou atmosféru než
ty prostějovské. Takovou lepší,
vánoční. Nemluvím o tom, že
stánků je tu tak pětkrát tolik co
v Prostějově, mnohem větší výběr
zboží a také - mnohem chutnější
a kvalitnější punč, než nabízejí
stánkaři v Prostějově. Tak asi proto, paní náměstkyně Hemerková.
Petr Kratochvíl, Prostějov

Kde byli ráno?

Jsem profesionální řidič a každý
rok v zimě si říkám, že se nemá
cenu rozčilovat. Ale stejně tak
každou zimu mi to nedá, aby mě
zase nebrali všichni čerti. Pokaždé se na podzim silničáři a ta parta v technických službách chvástají, jak jsou na zimu připraveni
a jak je nic nezaskočí. V noci
z neděle na pondělí začalo už ve
tři ráno pršet a na všech silnicích
to pořádně klouzalo. Když jsem
v devět hodin ráno odevzdával
po noční směně do firmy auto,
tak do té doby jsem ve městě
neviděl ani jeden sypač! A jak
je možné, že ještě po deváté hodině ráno lidi na náměstí T. G.
Masaryka padali na náledí jako
hrušky? Nechápu...
František Dostál, Prostějov

To je většina občanů
ČR duševně chorá?

Chtěl bych reagovat na váš článek s titulkem „Slovo dostal
i první polistopadový starosta“
otištěný ve Večerníku 18. listopadu 2014, kde pan Miroslav
Zikmund prohlásil, že ten, kdo
tvrdí, že se měl za komunistů
lépe, je duševně chorý. Jistěže
lidé typu počínaje Mackem,
Koženým, přes Grosse, Mrázka,
Rittiga, Pitra a konče Tuhým,
Kořínkem či Kučerou, jelikož si
svojí „čestnou a poctivou“ prací
(také i díky společnosti vytvořili
odpovídající hodnoty) vydělali
tolik, že už dávnou jsou za oceánem (obrazně i doslova), se dnes
mají lépe než za komunistů. Jenže jsou zde i jiní lidé, předkládám jejich malý výčet, kteří se
zcela určitě měli za komunistů
lépe, a pravděpodobně to budou
i tvrdit. Jde o třicet tisíc bezdomovců v této republice, milion
a půl lidí v hmotné nouzi, milion
občanů pobírajících příspěvky
na bydlení a při tříčlenných rodinách celkem tři miliony sociálně
postižených. Dále je tu celkem
osm set tisíc osob v exekučním
řízení a milion lidí pobírajících
mzdu či důchod pod hranicí
chudoby. Tímto výčtem se dostaneme k poznání, že zcela určitě je naprostá většina obyvatel
v České republice v současné
době duševně chorých a je nejvyšší čas náš stát prohlásit za
jeden velký psychiatrický ústav
a náležitě ho zabezpečit, jak se
na podobné sanatorium přísluší,
například ho oplotit! Třeba si
toto pan Zikmund přečte, aby se
alespoň trochu dostal do reálu...
Ing. Bohumil Stříteský, Prostějov

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Předminulý pátek proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku
a zároveň s ním i zahájení vánočních trhů. Na náměstí najdeme
kolem dvaceti stánků, avšak slibovaná pestrost se díky převaze punčů
mírně vytratila. Během adventu se na náměstí či v duze také koná
již tradiční „Prostějovská zima“, která nabízí tematický kulturní program. A jak se líbí vánoční strom a samotné trhy našim spoluobčanům? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu...

T. G. MASARYK RONIL KROUPY...
... A Jan Nepomucký přistižen
s obří „nudlí u nosu“

JSTE SPOKOJENI S VÁNOČNÍM
STROMKEM A TRHY?
Klára DOSEDĚLOVÁ
Prostějov

Lukáš SYNEK
Prostějov

ANO a NE

ANO a NE

„S vánočním stromkem jsem
spokojená, je stejně líbivý jako
poslední roky. Co se mi ale příliš
nelíbí, to jsou samotné trhy. Kromě pár stánků s jídlem, formičkami a čepicemi zde naprosto
převládají jen místa s alkoholem. Chybí tu stánky s nějakými
dobrotami, také s věcmi pro děti
a podobně. Oproti Olomouci je
to zde bída. Naopak v ´Olmiku´ je na trzích možné nakoupit
téměř vše a atmosféra je tam
úplně jiná.“

„Stromek je pěkný a výzdoba
náměstí není špatná. Spousta
stánků je však brzy zavřená,
navíc zde chybí více prodejních míst s tradičními řemesly a něco pro děti. Je to tu
samý punč a alkohol. Prodejci
u stánků jsou dost otravní
a oplzlí. Dárky na Vánoce tady není možné pořídit.
V Olomouci je pestrost stánků
rozhodně bohatší. Celkově to
v Prostějově nežije, atmosféra
nedokáže vůbec vtáhnout.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
V čase předvánočním i vánočním
VŽDY JE DOBRÉ VĚDĚT...

Máte sexu málo nebo hodně? Jestli se milujete dvakrát
do týdne, jste na tom vlastně ještě dobře. Z nedávného
celosvětového průzkumu totiž vyplývá, že páry v západní Evropě souloží průměrně 127krát do roka, lidé
z východní Evropy jsou na poli sexu aktivnější a mají
pohlavní styk průměrně 150krát do roka. Průzkumu se
zúčastnilo šestadvacet tisíc lidí ve stejném počtu zemí
světa.
Nejspokojenější jsou prý lidé ve věku od 20 do 34 let.
V tomto období je frekvence milostných aktů nejvyšší, což je způsobené vitalitou a dostatečným množství
energie. Ta však časem vymizí. Navíc únava, stereotyp
a čas vztahu neprospívají. Postupem času se objevují
i různé zdravotní komplikace - ženy mohou mít problémy se zvlhčením, muži potíže s erekcí.
Důležité pro vztah je, zda jsou partneři manželé nebo
žijí v jedné domácnosti. Ideální je prý „single“ život, protože dlouhodobé soužití vede ke stereotypu. Pokud jste
závislí na sexu, zřejmě budete muset oželet manželský
život. Sex každý den si dopřává jen čtyři procenta párů!

V zajetí ledu. Sochám Jana Nepomuckého z Vojáčkova náměstí a Tomáše Garygue Masaryka stojícího před prostějovskou radnicí dala kalamita pořádně zabrat.
Foto: Martin Zaoral

Jak už ve své slavné hře Dobytí severního pólu konstatoval Jára Cimrman:
„Jsou v životě okamžiky, kdy i pro muže není hanbou, pokud uroní kroupu.“
V Prostějově se o tom během uplynulého týdne mohli „přesvědčit“ i další ze
slavných Čechů...
Prostějov/mls
Doba ledová, která krutě sevřela
prostějovský region, se vepsala také do tváří soch slavných
osobností. Některé z nich vypadaly, že dostaly pořádnou rýmu
i horečku zároveň a pot řinoucí
se z jejich rozpálených čel se
v chladném počasí proměnil
v krápníky. To se týkalo například Jana Nepomuckého stojícího poblíž kostela, který je mu
zasvěcen.

U nosu tohoto oblíbeného světce jste mimo jiné mohli objevit
i rekordně dlouhou „nudli“.
To zase soše T. G. Masaryka
z hlavního náměstí v Prostějově
četné rampouchy zcela zakryly
výhled. Člověk se přitom nemohl ubránit dojmu, že se náš
první prezident na to dění kolem
sebe už prostě nemohl dívat.
Souvisel jeho zastřený výraz
s rozčarováním některých lidí
ze stavu společnosti pětadvacet let od konce vlády jedné

strany? Těžko říct. Faktem je,
že když se sám „tatíček Masaryk“ po rozpadu Rakousko-Uherska dostal k moci, říkal,
že lidé si na demokracii musí
zvyknout a chce to minimálně dvacet let, aby se naučili
žít pravdivě a svobodně. Tyto
jeho ideály ovšem po dvaceti
letech od vzniku první republiky
zcela zašlapaly útoky politické
a lidské lůzy z řad „svobodných“
Čechů, kteří jen přivítali nekompromisní nástup fašismu...

jak šel čas Prostějovem ...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

PETR LESSY se dočkal omluvy,
odškodnění i „trafiky“ na Slovensku

Tovární ulice

Prostějov/mls

PONDĚLÍ 9. PROSINCE 2013

Přestěhovaly se sem i měřenky z OP. Ulice v místní části Vrahovice byla pojmenovaná teprve 11. září 1997 na paměť bývalé továrny
Minerva (Elitex) Prostějov (na snímku je stavba továrního objektu). Celou
severní stranu ulice zabírá průmyslový areál, na jižní straně jsou bytové
domy a garáže. V přilehlém lesoparku Hloučela je na břehu bývalého
pivovarského rybníku oblíbená restaurace s venkovním posezením
U Rybníčku.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Okružní ulice

Už ne tak levněji, ale pořád výhodněji!
atné Večerníku za lepší
Objednávejte celoroční předpl
cenu a s bonusy i dárky

Vybíráme pro vás „půltucet“PRO NAŠI ČISTOTU...
... tentokrát ze sortimentu:

Dove man care
250 ml

Axe
250 ml

Adidas
250 ml

Old spice
250 ml

Fa
250 ml

Mitia
400 ml

68,90

81,90

67,90

-

56,90

36,90

-

-

-

-

54,90

-

72,90

-

79,90

-

54,90

-

47,90

78,80

64,90

79,90

54,90

-

72,90

79,90

79,90

82,90

34,90

34,90

42,90

42,90

79,90

79,90

64,90

35,90

Naše RESUMÉ
V těchto dnech asi většina
z žen pilně leští vše, co v domácnosti najde. Zapomínat bychom v rámci předvánočního
úklidu neměli ani na pravidelnou hygienu vlastního těla.
A tak zajímavou informací je
nejlevnější cena sprchových
gelů Dove man a Axe v Intersparu, Adidasu v Kauflandu,
Fa i Mitia v Tesku. Old Spice
pak nejvýhodněji nabízí shodně
Kaufland a Interspar.
Tak příjemné sprchování...
Průzkum proveden
ve středu 3. prosince 2014

Kdyby nešlo o tak závažnou věc, kterou bezesporu funkce policejního prezidenta je, nazvali bychom současnou situaci okolo
tohoto postu za grotesku. Není totiž novinkou, že v současnosti má Česká republika jako jediná na světě policejní prezidenty
hned dva! Večerník v tomto „duelu“ jednoznačně fandí Petru
Lessymu. Vždyť není žádným tajemstvím, že se jedná o prostějovského rodáka!
Pražský městský soud se postavil za odvolaného policejního prezidenta Petra Lessyho. Kromě toho, že zastavil trestní stíhání,
ve kterém byl Lessy obžalovaný z pomluvy a zneužití pravomoci, také rozhodl, že stíhání bylo od počátku vedeno nezákonně
a bylo nepřípustné. Rozhodnutí je pravomocné a Lessy na jeho
základě usiluje o návrat do policejních řad, konkrétně do funkce
prezidenta, z níž byl neprávem sesazen.

PROSINEC 2014
Když se dva perou, třetí se směje. Policejní dvojvládí trvalo
šestatřicet dní. Po roce jediným policejním prezidentem už není
ani Petr Lessy ani jeho sok Martin Červíček. Letos v dubnu se jím
stal bývalý náměstek policejního prezidia Tomáš Tuhý, kterého
do funkce dosadil nový ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).
Petr Lessy následně za nezákonné stíhání po státu žádal 1,2 milionu korun a omluvu. Po dalším soudním procesu se Ministerstvo
spravedlnosti Lessymu omluvilo. Kromě toho rozhodlo, že ho
odškodní a vyplatí mu šest set tisíc korun. Bývalý policejní prezident se navíc nemusí bát ani o práci. V současnosti je zaměstnaný
jako policejní přidělenec pro Slovensko a Maďarsko.

PĚT MRTVÝCH VOJÁKŮ

na přejezdu ve Vrahovicích!
napsáno
před

10
lety

Čtvrtek 9. prosince 2004 se zapíše nejčernějším
písmem do statistiky letošních dopravních nehod.
Pět minut před polednem došlo na chráněném
železničním přejezdu ve Vrahovicích k nejtragičtější nehodě na železničním přejezdu v dějinách
samostatné České republiky.

Rychlík jedoucí z Olomouce do
Brna zde v plné rychlosti sestřelil vojenskou Tatru 815, v níž se
z místní policejní střelnice vracelo na základnu dvanáct příslušníků elitní 601. skupiny speciálních sil. Cesta zde kopíruje
železniční trať a náklaďák po
vyjetí na silnici Prostějov - Vrbátky odbočil vlevo na přejezd,
kde došlo k osudnému střetu. Bilance nehody je více než otřesná.
„Na místě zahynulo pět osob
z nákladního vozu, dalších osm
bylo těžce zraněno. Přejezd je
zabezpečen světelným i zvu-

kovým výstražným zařízením,“
uvedla přímo na místě tragédie
Alena Slavotínková, mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Velitel jednotky Ondrej Páleník
nechtěl po nehodě o neštěstí
vůbec mluvit. Vzkázal jen, že je
mu velmi líto, co se stalo a že
se omlouvá, ale hovořit nechce.
Vlak vojenskou Tatru roztrhal
na několik kusů. U tragédie,
která na Prostějovsku nemá obdoby, zasahovaly čtyři hasičské
jednotky. Při nehodě vznikla
škoda přesahující deset milionů
korun.

Zpravodajství

Většina stánkařů nabízí JEN ALKOHOL

Prostějov/mik - Každý rok je
to stejná písnička. Některým
Prostějovanům opětovně vadí,
že při vánočním jarmarku na
námětí T. G. Masaryka nabízí
drtivá většina trhovců pouze alkohol, většinou punč, grog nebo
svařené víno. A jak se Večerník
přesvědčil, je tomu tak. Popravdě řečeno, ze dvou desítek
dřevěných stánků se totiž hned
ve třinácti dostanete právě
a pouze k tomuto sortimentu...
„Jistě, také jsem znovu po roce
zaregistrovala tyto stížnosti. Znovu ale opakuji, že jsme se snažili
získat prodejce, kteří by nabízeli
daleko širší sortiment zboží. Problém je v tom, že trhovci, kteří
prodávají keramiku, vánoční
ozdoby a podobné věci, nám
odmítli být na náměstí. Jasně
nám řekli, že v předešlých letech
neměli skoro žádné tržby a nyní
si raději pronajmou místo v supermarketech,“ pokrčila rameny
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Statutárního města
Prostějov.
Problém v tom, že také v letošním roce „jarmarečníci“ pro-
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Prostějovany dusí SMOG!
Nechoďte ven a nevětrejte, vyzývá magistrát
Prostějov/mik - V Prostějově
není v těchto dnech lehké žít!
Sotva jsme se vylízali z ledové
kalamity, následovala hned
další, i když zcela jiného kalibru. Minulou středu totiž magistrát vydal varovné upozornění
na zvýšenou koncentraci prachu v ovzduší. Kvůli smogu vedení města vyzvalo své občany,
aby zbytečně nechodili ven
a nevětrali své domácnosti.
Smog v Prostějově totiž bezmála až trojnásobně převýšil povolený limit!
„V Prostějově byla ve čtvrtek
čtvrtého prosince naměřena
zvýšená koncentrace tuhých
znečišťujících látek, takzvaných
suspendovaných částic ve volném ovzduší. Je překročena
koncentrace prachových částic
PM 10 s hodnotou 124 mikrogramů na metr krychlový,“
prozradila Jana Gáborová, tisková mluvčí magistrátu Statutárního města Prostějova, která
vzápětí tlumočila i jednoznačné
doporučení vedení města pro
všechny obyvatele, zejména děti
a seniory. „Při současné smogové
situaci je vhodné omezit pobyt
venku, zvláště v době ranních
a večerních hodin. Doporučeno je

Na zdraví! I když většina Prostějovanů láteří nad nabízených sortimentem vánočních trhů, řadě dalších to nevadí a na jarmarku vesele
popíjejí.
Foto: Michal Kadlec

„Jiní trhovci jdou raději
do supermarketů,“
konstatuje náměstkyně
Ivana Hemerková
dávají většinou jen alkohol,
nevidí. „Nic na tom není! Otázkou pro občany, kteří si na tuto
skutečnost stěžují, je, co by si

vůbec na trhu na náměstí chtěli koupit. Jsem zvědavá, jaké
tržby budou mít zanedlouho
prodejci, kteří v Duze budou
před Vánoci nabízet výrobky
lidové tvořivosti. Já si myslím,
že stánky s punčem a jiným
dobrým alkoholem přispívají
také k dobré předvánoční atmosféře. Ostatně jak tak pozoruji, náměstí je v odpoledních
i večerních hodinách plné lidí,“
nenechá se zviklat kritiky náměstkyně primátora.

UŽ NE TAK LEVNĚJI, ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!
OBJEDNÁVEJTE CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY
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Znovu rozebírali dlažbu před radnicí!

„Dlaždiči v republice asi vymřeli...,“

také omezení větší fyzické aktivity ve venkovním prostředí a lidé
by každopádně měli na nezbytně
nejnutnější domu zkrátit větrání
domácností. Zároveň prosíme
občany Prostějova, aby omezili
vlastní produkci emisí a dali
přednost hromadné veřejné
dopravě před použitím osobních
automobilů. Samozřejmostí pro
každého by mělo být nespalování
odpadů či nekvalitního paliva,“
apeluje na Prostějovany Jana Gáborová.
Tíživou smogovou situací se
ve čtvrtek dopoledne zabývali
také radní na tiskové konferenci. „Nejrazantnějším opatřením, jak snížit dlouhodobě
v Prostějově prašnost, je co
nejvíce snížit automobilový
provoz. Ale všichni víme, že
je to naprosto nereálné. Těžko
občany přesvědčíme, aby auta
nechali doma a chodili pěšky,
či jezdili na kole. Jsme ovšem
připraveni diskutovat o tom,
a samozřejmě ihned činit
konkrétní kroky, abychom
smogovým situacím předcházeli. Prvořadé je dbát na
čistotu komunikací, po kterých
je automobilová doprava v Prostějově vedena. A daleko větší

Máme se bát? Kvůli smogu ještě v rouškách po Prostějově chodit
nemusíme, přesto prašnost až třikrát převyšuje povolený zdravotní
limit.
Koláž Večerníku
pozornost musíme věnovat ještě
větší výsadbě stromů v určitých
lokalitách. Oproti sousednímu
Přerovu ale máme alespoň výhodu v tom, že smog u nás nevzniká
díky průmyslovým podnikům.
Na druhé straně máme smůlu
v tom, že ležíme v kotlině, ve
které se často drží zplodiny
přenášející se sem až z Ostravska,“
konstatoval
Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova. Jak vzápětí
přidala jeho náměstkyně Ivana
Hemerková, největší „paseku“
v oblasti prašnosti dělá v Prostějově dálniční estakáda Haná.

„Pro nás je naprosto neřešitelným
problémem, že rychlostní komunikace je u nás vedena nad úrovní
města. Jediné, co by nám od smogu mohlo částečně pomoci, je co
nejrychlejší vybudování vnějšího
severního obchvatu. Je zapotřebí
odklonit co nejvíc aut z centra
města,“ míní Hemerková.
Ani v pátek se hodnota polétavých částic prachu na metr
krychlový v Prostějově nesnížila.
V ohrožení jsou nyní hlavně lidé
postižení nemocemi dýchacích
cest. Buďte tedy opatrní a doporučení raději nevycházet ven
berte vážně!

Protihluková stěna v Okružní ulici
projde rekonstrukcí

Prostějov/mik - Stížnostem obyvatel
Okružní ulice na nadměrný hluk linoucí
se z rychlostní komunikace v bezprostřední blízkosti této lokality bude od příštího
roku definitivní konec. Kromě toho, že
v tomto roce byla vozovka na R46 vybavena „tichým“ asfaltem, tak na jaře příštího
roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje výraznou modernizaci Nebudou rušeni. Lidé bydlící v Okružní ulici budou od jara
stávající protihlukové stěny.
příštího roku definitivně zbaveni hluku z blízké dálnice. Protihlu„Na úterním jednání rady města jsme schválili
ková stěna projde zásadní rekonstrukcí. Foto: Michal Kadlec
uzavření smlouvy o právu provést opravu protihlukové stěny mezi statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako
Pořád to není ono. Dělníci museli v pátek ráno už počtvrté rozebrat investorem celé akce. Uzavření této smlouvy je podmínkou pro vydání stavebního povolení. Po dobu rekonstrukce se
dlažbu před radnicí. Trefí se konečně popáté?
Foto: Michal Kadlec na tomto pozemku budou pohybovat zaměstnanci prováděcí firmy v rámci pomocných stavebních prací při bourání
plochy, tak i chodníky se pomalu firmu, která by v tomto oboru a osazování nové výplně protihlukové stěny. Vstup vozidel nebo techniky se nepředpokládá s ohledem k navrhované
vyplňují dlažbou podle projektu pracovala prvotřídně,“ podotkl technologii osazování výplně jeřábem přímo z rychlostní komunikace,“ popsal Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Jak vzápětí dodal, délka i výška protihlukové stěny zůstanou zachovány. „Stávající stěna
a také podle toho, jak si přejí Zdeněk Fišer.
památkáři. Podle celkové situace Večerník zjistil, že dělníkům byl vyžaduje rekonstrukci jen z důvodu zlepšení její protihlukové funkce s ohledem na ochranu přilehlých objektů bytové
si ale začínám myslet, že dlaždiči prodloužen termín dokončení zástavby v Okružní ulici. Navržená zeď má délku 428 metrů a výšku osm metrů. Do výšky šesti metrů bude provedeno
v této republice asi už vymřeli. rekonstrukce inkriminovaného vybavení železobetonovými plošnými dílci, jejichž pohltivost hluku zabezpečí vrstva dřevocementového absorbéru.
Horní část bude tvořena čirými polykarbonátovými deskami,“ popsal technické záležitosti Pospíšil.
Dnes je skutečně problém sehnat prostoru do vánočních svátků.

náměstek Fišer bere problém s nadsázkou

Prostějov/mik - Zakázka města
spočívající v první etapě rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
se zdá být nekonečná. Dělníci,
kteří měli mít parkoviště i chodník před radnicí vydlážděný
už 28. listopadu, v pátek ráno
dlažbu znovu rozebírali. Už
počtvrté!
Večerník už v předminulém
čísle informoval o obrovské
nespokojenosti vedení města
s prací dělníků, kteří mají na
starost
předláždění
prostoru
u prostějovské radnice. Společnost
Skanska dostala už třikrát za
úkol křivě položenou dlažbu
rozebrat s tím, že za vícepráce
nedostane od města ani korunu.

Jenomže v pátek 5. prosince
ráno přišel stavební dozor
magistrátu na další vady! „Musím říct, že od poloviny listopadu,
kdy se přišlo na první závady,
jsme sice čím dál tím spokojenější,
ale pořád to není ono. V pátek
museli dělníci znovu, celkově už
počtvrté, rozebrat značný kus již
vydlážděného prostoru. Tentokrát
šlo o chodník od radnice směrem
k zámku,“ potvrdil Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
pro stavební investice. Jak dodal,
společnost Skanska už potřetí
vyměnila dodavatelskou firmu
a dokonce si najala odborníka
na dláždění. „Jak říkám, postup
dělníků se zlepšil a jak parkovací

Výzkum Město pro byznys:

Diskotéky v Moravě se neomezí! Zajistit klid v ulici musí strážníci

Prostějov desátý v republice! M. Pišťák: „Změnit vyhlášku jen pro jednu provozovnu je nepřípustné!“
„V rámci Olomouckého kraje jsme pak skončili druzí za
Šumperkem a vysoké umístění
v rámci celé České republiky tak
potvrzuje podnikatelsky přívětivé prostředí, které je hodnoceno
sedmnácti přesně definovanými kritérii na základě transparentních a srovnatelných dat,“
konstatoval Miroslav Pišťák,
Prostějov/mik - Ani v letošní primátor Statutárního města Prosoutěži Město pro byznys, vy- stějova.
hlášené týdeníkem Ekonom, Prostějov si podle týdeníku EkoProstějov rozhodně nepropa- nom vysoké hodnocení vysloužil
dl, když uzavírá první desítku zejména díky dobrému hospodažebříčku celostátního srovná- ření, kvalitní komunikaci radnivacího výzkumu, který již sed- ce s podnikateli a pozitivní body
mým rokem hodnotí 205 obcí mu přinesly i povedené webové
s rozšířenou působností a dva- stránky a nejrozsáhlejší úřední
advacet městských částí Prahy. hodiny živnostenského úřadu.

Prostějov/mik - Po delším čase
se prostějovští radní vrátili
k jednání o Disco Clubu Morava
v Olomoucké ulici. Jak Večerník
už na jaře letošního roku informoval, magistrát vzhledem
k množícím se stížnostem
občanů na hluk a výtržnosti
okolo této provozovny uvažoval
o velmi razantním opatření.
Ještě během letních prázdnin
byla ve hře dokonce změna
městské vyhlášky, která by
provozní dobu jinak nočního

diskotékového klubu v Olomoucké ulici omezila do večerní
dvaadvacáté hodiny. Teď se
ale zdá, že situace už není tak
horká. „V úterý jsme na radě
města jednali o bezpečnostní
situaci v Olomoucké ulici vzhledem k nočním diskotékám
v Moravě. Dohodli jsme se, že
stav veřejného pořádku budeme
i nadále přísně sledovat a uložil
jsem řediteli Městské policie
v Prostějově, aby strážníci
v uvedené lokalitě, hlavně

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU A MŮŽETE VYHRÁT
POUKAZ 500 KČ PRO DÁREK ZE ZLATNICTVÍ!
nalistujte stranu 12

„Zbourejte celá kasárna,“ volá stále častěji víc a víc Prostějovanů
a hnutí, kteří se před volbami
oháněli sliby o lepším hospodaření města. Jezdecká kasárna se mohla zbourat celá za
necelých pět milionů korun.
Teď se asanují jenom dvě budovy za tři miliony, ale ta hlavní
bude muset projít rekonstrukcí
minimálně za deset milionů
korun. Tak kde pan Navrátil
vidí ono lepší hospodaření?
Podle mého názoru je to vyhazování peněz oknem, protože
stejně po nákladné opravě město nenajde nikoho, kdo by tak
velký objekt využíval,“ myslí

se změnou městské vyhlášky
v tomto smyslu. Ta by se totiž
týkala pouze jediné provozovny
v Prostějově, což je nepřípustné,“
vysvětlil Miroslav Pišťák.
Z rozhodnutí radních má pochopitelnou radost spolumajitel
Disco Clubu Morava Petr Bartoš
mladší. „Vždy jsem říkal, že
ohledně veřejného pořádku
chceme úzce spolupracovat
s městem. Sami jsme během posledních měsíců učinili mnohá
opatření, aby k rušení nočního

klidu v Olomoucké ulici nedocházelo. Například jsme zamezili přístupu na diskotéky
osobám, které už před vstupem
dělaly nepřístojnosti, a také jsme
zamezili tomu, aby se tvořily
fronty čekajících zákazníků před
budovou Moravy. Jsem opravdu rád, že město v tuto chvíli
neuvažuje o omezení naší provozní doby, to by totiž pro náš
diskotékový klub mělo fatální
následky,“ reagoval exkluzivně
pro Večerník Petr Bartoš mladší.

www.vecernikpv.cz Nešťastná babička jednoho z prvňáčků
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Prostějov/mik - Jako první Večerník v minulém čísle
informoval o dohodě koaličních radních se členy opozice v rámci zastupitelstva
o demolici pouhé části areálu
Jezdeckých kasáren. V únoru
příštího roku by se tak měly
zbourat pouze přilehlé nemovitosti, přičemž hlavní budova má zůstat na místě a být
rekonstruována.
Tato zpráva ale vyvolala početné záporné reakce. „Je neskutečné, že na tomto požadavku
trvali členové takových stran

během pátečních a sobotních
nocí, i nadále ve zvýšené míře
dohlíželi na pořádek. Popravdě
řečeno, za poslední měsíce se
tady situace výrazně zlepšila,“
řekl Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova.
Na dotaz Večerníku, zda město
ještě počítá s omezením provozní doby diskotékového
klubu, primátor mírně zavrtěl
hlavou. „Získali jsme výsledky
právního rozboru celé situace
a musím říct, že zatím nepočítáme

si František Ošťádal, který se
svěřil se svým názorem přímo
v redakci Večerníku. Podobné
mínění mají i lidé bydlící v bezprostřední blízkosti Jezdeckých
kasáren. „Četla jsem, že místo
kasáren je v plánu výstavba
nového ´kulturáku´ včetně velkých parkovišť a parku. To by
se nám hodně líbilo. Ale když
tady zůstane ta ratejna, tak místo pro tento nový projekt tady
nebude. Nevidím v tom žádnou
logiku,“ kroutila hlavou Petra
Voráčová, která bydlí v Ječmínkově ulici. „Ta hlavní budova

Jezdeckých kasáren je na spadnutí a především v ní dělají ještě
větší bordel bezdomovci. Ti pak
tropí výtržnosti i v celém okolí
a pak je kdejaký malér na nás!
Už jsme se těšili, že se všechno
zbourá a bude klid,“ lamentovala v pátek žena ze sousedního
„parlamentu“, která si nepřála
zveřejnit své jméno.
Co občan Prostějova, to názor.
Celou záležitostí se bude zabývat Zastupitelstvo Statutárního města Prostějova, které
se uskuteční již příští pondělí
15. prosince.

na ´Skálovce´: „Mrzí mě, když se nám

vnuk vrátí ze školy s monoklem pod okem...“
Prostějov/mls - Nezvladatelná
agresivita u problémového
prvňáčka není žádným velkým
překvapením. Měla se projevovat už ve školce. „Vrstevníky mlátil, kousal, strkal do
nich, až ztráceli rovnováhu
a bolestivě si natloukli,“ napsala do redakce Večerníku
paní Anna, babička jednoho
z napadených žáků. Ten ve
svém nezvladatelném chování pokračuje i po přechodu
do školních lavic. Co že se to
děje v první třídě ZŠ a MŠ na
Skálově náměstí v Prostějově.
„Dětem doslova páčí prsty na
rukou nebo do nich strká, až
spadnou na zem či se uhodí do
lavice. Můj vnuk jeden den přišel
domů s velkou boulí na hlavě,
onen Dominik do něj strčil tak
silně, že hlavou vrazil do lavice.
Hned následující den jej uhodil do oka tak silně, že kluk pod

ním měl velký monokl. Ten den
se přitom děti měly fotit a museli
mu tak vše zatřít dermakolem...,“
popsala dále žena, které po tomto
opakovaném incidentu došla
trpělivost. „Rodiče na tento problém už upozorňovali, ale zatím se
stále nic neděje. Přitom samy děti
se Dominika bojí a jeho chování
negativně působí na celý kolektiv.
Podle mě do normální základní
školy neměl vůbec nastoupit,“
vyjádřila svůj názor nešťastná
paní Anna. „Na co vedení školy
čeká? Až se stane něco horšího?“
uzavřela řečnickou otázkou.

chlapec je nesoustředěný a reaguje
impulzivně. Paní třídní učitelka to
řeší ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou. Máme
šanci požádat o dalšího asistenta,
který by měl být přítomný ve třídě
společně s učitelkou. Na naší škole
z podobných důvodů působí už tři
takoví zaměstnanci. Nová posila
do vámi uváděné třídy zřejmě
nastoupí někdy po Novém
roce,“ prozradila Večerníku
ředitelka ZŠ a MŠ na Skálově
náměstí v Prostějově Dagmar
Přikrylová, podle níž okamžité
řešení není možné. „Umístění
dítěte do speciální školy v tomto případě nepřipadá v úvahu.
Ředitelka:
Ani problémové dítě vyloučit
musíme s ním pra„Musíme pracovat nemůžeme,
covat a dát mu šanci,“ reagovala
i s problémovými Přikrylová, která se s podobnými případy čas od času setkává.
dětmi“
„U některých nezvladatelných
dětí se to třeba ve třetí třídě
Vedení školy o výše uvedeném upraví, jindy se to s nimi vleče
případu ví. Vnímá ho však celou základní školou,“ připojila
poněkud jinak. „Jsme si vědomi, že svoji dlouhodobou zkušenost
zde tento problém je. Zmiňovaný Dagmar Přikrylová.

Téma Večerníku

Celé Prostějovsko má za sebou nejhorší ledovou kalamitu posledních nejméně šestatřiceti let!
Podle pamětníků podobná pohroma díky namrzajícímu dešti a ještě k tomu vzápětí přívalu sněhu
postihla tento region naposledy koncem sedmdesátých let minulého století, kdy státní orgány
dokonce vyhlásily takzvané uhelné prázdniny.
Od té doby se příroda jakž takž držela. Až teď.
Během uplynulého pondělí a úterý LED doslova
ochromil život v Prostějově i přilehlých městech
či obcích. Všude to klouzalo, nejezdily vlaky,
na řadě míst byla tma bez elektrického proudu.
Uzavřeny byly také parky kvůli padajícím větvím
i celým stromům, řidiči bourali, chodci padali jako
hrušky a chirurgická ambulance se plnila desítkami zraněných lidí. Ale všichni jsme to přežili!
Stranu připravil: Petr Kozák,
autorské texty: Michal Kadlec,
Martin Zaoral s přispěním Petra Kozáka

LEDOVÁ KALAMITA
Pocítili jste na vlastní kůži problémy
s ledovou kalamitou?

Prostějov pod námrazou PŘEŽIL

Za tři dny ale 160 zraněných v nemocnici!

Nepříjemné překvapení bylo na
řidiče i chodce políčeno už od časného pondělního rána 1. prosince.
Na Prostějovsko se snášel déšť,
který okamžitě začal na silnicích
i chodnících namrzat. Nebylo
divu, teplota se pohybovala lehce
pod nulou.
Reakce silničářů i pracovníků technických služeb nebyla tak rychlá,
navíc i v průběhu celého dne bylo
solení komunikací naprosto neúčinné. „Jezdíme jako utržení, ale
co posolíme, tak do pěti minut
spláchne déšť. Sůl tak nemá čas
zapůsobit,“ postěžoval si Večerníku
v pondělí večer pracovník technických služeb, který v Krasické ulici
obstarával strojové čištění chodníku.
Celý Prostějov v tu dobu doslova
a do písmene sevřela ledová krusta,
která v danou chvíli byla naprosto
neodstranitelná. Už podle odpoledních televizních zpráv byla nejhorší
kalamitní situace spojená s ledovkou
v Přerově a právě v Prostějově. Teprve potom jsme se dozvídali otřesné informace z velkých měst Prahy,
Brna a Olomouce.

Magistrát nechal
zavřít parky

TémČĜ všichni oslovení
pocítili následky ledového
krunýĜe, který minulý týden
sevĜel ProstČjovsko.
NejþastČji se jednalo o chĤzi
a problémy se spojením
hromadné dopravy.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
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vzorek: 158 respondentĤ
starších 15 let
realizace: studenti školy

Ničivá námraza. V Kolářových i Smetanových sadech došlo vlivem ledové námrazy k vyvrácení stromů, zničeno bylo i osm nedávno vysazených akátů.
Foto: Magistrát města Prostějova

Kvůli mrznoucím srážkám a tvorbě ledovky na stromech docházelo vlivem zatížení i přímo
v Prostějově k pádům větví různých velikostí na komunikace
a okolní travnaté plochy. Ve třech
případech bylo zaznamenáno
úplné zlomení kmene, nebo pád
celého stromu. „Dále došlo ke zničení nové výsadby osmi akátů ve
Smetanových sadech okolo altánu. Společnost .A.S.A. Technické
služby pokračovala po celé pondělí
a úterý v odstraňování následků
tvorby ledovky na dřevinách podle
provozní bezpečnosti. Na likvidaci
byly nasazeny dvě montážní plošiny, tři svozová vozidla, štěpkovač
a čtrnáct zaměstnanců,“ popsal situaci ze začátku minulého týdne Jiří
Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova. Podle
dostupných informací došlo v úterý
2. prosince z důvodu pádu větví
k poškození dvou motorových
vozidel - a to v Martinákově ulici
a na sídlišti Svornosti ve Vrahovicích. Co se týká úklidu chodníků
a silnic v majetku města, občané
si často stěžovali, že pracovníci
technických služeb vyjeli s potřebnou solící technikou příliš
pozdě. „Tady musím zdůraznit, že
zimní údržba místních komunikací
probíhala v souladu s plánem podle
stanoveného pořadí důležitosti
a časových norem,“ oponuje stížnostem Jiří Pospíšil.

Kvůli nebezpečné situaci ohledně
padajících větví a dokonce vyvracení celých stromů zatěžkaných
ledovou krustou, nechal magistrát
už v pondělí večer uzavřít pro veřejnost dva největší prostějovské
parky. „Jak v Kolářových, tak
i Smetanových sadech strážníci
vyvěsili tabule upozorňující na
zákaz vstupu a viditelně také upevnili výstražné pásky. Bohužel jsme
pak v úterý byli často svědky toho,
jak občané pásky strhávají a do
parků vstupují. Bylo to velmi nebezpečné,“ posteskla si náměstkyně prostějovského primátora Ivana
Hemerková.

Nemocnice
praskala ve švech
Není divu, že na ledovce chodci padali jako hrušky. Schůdnost prostějovských komunikací pro pěší byla
minimální, během pondělního dopoledne tak byl Večerník svědkem
hned několika karambolů. Lékaři
prostějovské nemocnice byli následně v plné permanenci. „Největší počet pacientů byl na traumatologické
ambulanci ošetřen v pondělí, jednalo se o zhruba devadesát příchozích.
Nejčastěji šlo o úrazy kotníku,
rukou, paže, různé zlomeniny,
podvrtnutí a podobně. Řada klientů byla rovněž přijata k hospitalizaci, a to s otřesem mozku,
zlomeninami dolních končetin,
zlomeninami krčku, zhmožděninami páteře. V dalších dnech, tedy
během úterý a středy, počet ošetřených klientů postupně klesal na
zhruba sedmdesát případů. Ubylo
zlomenin, naopak přicházelo více
osob s pohmožděninami nebo pro
bolesti z úrazu, který si lidé způsobili
v předchozích dnech,“ poskytla Večerníku podrobné informace Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.

Pořádně zabrat
dostali i strážníci
Namrzající déšť měl během pondělí 1. prosince a úterý 2. prosince
na svědomí také zvýšený počet výjezdů prostějovských strážníků. Jak
již bylo zmíněno, nejčastěji se jednalo o polámané větve a spadené stromy. „Tam, kde síly strážníků stačily,
haluze odklidili sami. V některých
případech však bylo nutné na místo
přivolat hasiče, kteří polomy zdolali za pomocí techniky. Operační
středisko zaznamenalo i oznámení
o poškození zaparkovaného vozidla,
kdy pád větve způsobil promáčknutí
střechy a prasklinu na předním skle
v délce padesáti centimetrů,“ sděli-

la Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

Nejely vlaky, dopravci
odmítli pomoc autobusy
Velké komplikace přinesla řadě
Prostějovanů zpráva z pondělního večera, kdy kvůli ledové
kalamitě a zamrzlým trolejím
přestaly fungovat vlakové spoje
mezi Prostějovem a Olomoucí.
„Já měl obrovské štěstí. Nasedal
jsem v pondělí ve dvě hodiny odpoledne v Olomouci na vlak a mířil do
Nezamyslic. Už za Bedihoští měla
ale elektrická lokomotiva problémy,
průvodčí nám říkala, že z trolejí kvůli ledové námraze probíjí elektřina.
Když jsme dojeli do Nezamyslic,
řekli nám, že to je asi na hodně dlouho poslední spoj,“ svěřil se Večerníku muž, který vlakem denně dojíždí
do zaměstnání. Podstatně horší
zážitek z pondělního odpoledne už
měla z Nezamyslic studentka Simona Horáková. „Já jela z Olomouce
po půl třetí odpoledne. Domů do
Nezamyslic jsem se ale hned tak
nedostala. Před Pivínem zůstal
vlak stát a až za dvě hodiny pro nás
musela přijet motorová lokomotiva,
aby nás odtáhla alespoň do Pivína.
Tady jsme museli přesednout do
motoráčku a ten nás teprve odvezl
do Nezamyslic,“ prozradila Večerníku mladá studentka.
„Vím, že České dráhy chtěly zajistit
od pondělního večera až do úterý
náhradní dopravu, ale FTL i všichni
soukromí dopravci odmítli poskytnout své autobusy. Řidiči se prý na
ledovku netroufají,“ pokrčila před
Večerníkem rameny pracovnice informační kanceláře Českých drah na
hlavním nádraží v Prostějově.
Do běžného normálu se tak vlaková doprava v celé republice
i v okolí Prostějova vrátila až během středečního večera. „Provoz
na trati je již stabilizován, od půlnoci
ze středy třetího na čtvrtek čtvrtého
prosince už jezdí spoje Českých
drah podle normálního jízdního
řádu a byly připraveny soupravy
pro všechny vlaky. Ještě jednou se
omlouváme všem, kterým kalamita
v našich vlacích znepříjemnila cestu,“ sdělila Večerníku Kateřina Šubová, tisková mluvčí Českých drah.

Stop, ani krok! Minulé pondělí vpodvečer nechal magistrát prostřednictvím strážníků městské policie uzavřít dva největší městské parky kvůli
padajícím větvím i celým stromům.
Foto: Městská policie Prostějov
území tvořila silná ledovka a námraza. Jako vůbec první kraj v zemi
jsme i v rámci určitého varování
a prevence vyhlásili již v šestnáct
hodin druhý kalamitní stupeň, a to
především pro regiony Přerovska
a Prostějovska. Okamžitě jsme pak
svolali krizový štáb a začali podnikat
záchranné kroky v rámci našich mechanismů. Některé úseky silnic se
stávaly neprůjezdnými a záhy přestávaly jezdit i vlaky,“ shrnul Alois
Mačák velkou zatěžkávací zkoušku. „Hned od pondělního rána až
do středečního večera měla Správa
silnic Olomouckého kraje v terénu
veškerou techniku a lidský potenciál. Všichni odvedli výbornou práci,
za kterou si zaslouží poděkování.
Opětovně se nám v praxi osvědčila
i velmi dobrá spolupráce s integrovaným záchranným systémem,
který je jedním z nejlepších v republice. I těmto lidem patří uznání a poděkování. Dobrá byla i spolupráce
se sdělovacími prostředky,“ vzkázal
Alois Mačák. „Co se týká problémů
na železnice, tam byla situace ještě
složitější skrz výpadky elektrického
proudu. Snažili jsme se o co největší
koordinaci a v rámci možností maximálně nasazovali autobusy, což
ale zase komplikovala ledovka,“
popisoval trable krajský náměstek
pro dopravu. „I díky trpělivosti dr-

tivé většiny cestujících jsem rád, že
jsme všechno zvládli. Snad už je to
nejhorší z letošní zimy za námi,“ dodal s vírou v lepší zítřky A. Mačák.

Město začíná sčítat škody,
lidé chtějí také odškodnění
Stejně jako se celá Česká republika postupně vymanila z ledového
krunýře, tak i na Prostějovsku pominulo největší nebezpečí. Ještě
během středy 3. prosince ale hasiči
v regionu vyjížděli k jednatřiceti
zásahům kvůli popadaným stromům na komunikace, chodníky
a dráty elektrického vedení. Ve třech
případech likvidovali také padající
led ze střech. Ve městě se v průběhu
dalších dnů začaly sčítat škody, které
ledová kalamita napáchala. „Společnost .A.S.A. Technické služby
ještě do konce týdne bude likvidovat
škody, ke kterým došlo hlavně během pondělí a úterý. „Začínají nám
už také chodit žádosti o odškodnění
od občanů, kteří během těchto dvou
dní upadli a zranili se na namrzlých
chodnících. Tyto události budeme
řešit ve spolupráci s pojišťovnou.
Celkové škody se zatím sčítají, jejich celkovou výši budeme znát až
v příštích dnech,“ poznamenal pro
Večerník v pátek ráno náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.

Kraj situaci zvládl
Ledovka komplikovala provoz na
silnicích i železničních tratích po
celém Olomouckém kraji. Nemilou situací se pochopitelně zabýval
i Alois Mačák, první náměstek olomouckého hejtmana pro dopravu.
„Od pondělního rána se na našem

Konečně se dočkali! Ve středu odpoledne už Prostějované na
hlavním nádraží mohli nasednout do vlaků poháněných elektřinou.
Foto: Michal Kadlec

DOBAZabrat
LEDOVÁ
zavřela v regionu silnice, lesy i školy
dostaly hlavně stromy. Lidé se nedostali nejen do Drahan ale třeba i na Kosíř
V temné ledové království
bez elektřiny se proměnil
prostějovský region na začátku uplynulého týdne.
Klouzalo to všude a všem.
Stromy se obalily ledovou
krustou a pod její tíhou se
lámaly jako párátka. Zatímco profesionální a dobrovolní
hasiči se fakticky nezastavili,
řidiči si naopak často pěkně
postáli. Občas to bylo i v příkopě. Díky všeobecné opatrnosti se však celá kalamita
u nás obešla bez vážnějších
zranění.

hned čtyři silnice na Prostějovsku.
Jednalo se o komunikaci do Drahanského kopce z Žárovic do
Drahan, dále pak z Drahan do
Nivy, z Myslejovic do Otaslavic
a konečně i silnice mezi Lipovou
a Bukovou. Už od čtvrtečního
odpoledne ovšem byly všechny
cesty opět sjízdné. „Vyjel jsem
v pondělí ráno z Otaslavic a do
Drahan se dostal až před polednem. Obě trasy z Otaslavic na
Myslejovice nebyly posypané
Dostat se do Drahan
a byly tak namrzlé, že jsem
byl problém
prostě neměl šanci vyjet do kopPrávě v důsledku popadaných ce a musel to objíždět přes Prosstromů byly postupně uzavřeny tějov,“ popsal pro Večerník svoji

Plné ruce práce na začátku týdne měli zejména hasiči. Během
kalamitního stavu, který trval od
pondělí do středy, vyjížděli na Prostějovsku celkem k 139 událostem.
„Odstranili nespočet popadaných
stromů a větví z komunikací, drátů elektrického vedení, chodníků
i zaparkovaných aut,“ popsala
hlavní náplně práce hasičů při kalamitě Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí HZS Olomouckého kraje.

strastiplnou cestu do práce Pavel
Moš. Zatímco v pondělí byla silnice mezi Žárovicemi a Drahany
ještě průjezdná, o den později už
byla kvůli popadaným stromům
uzavřena.

Kosíř zůstával
nepřístupný

Ještě větší riziko než na silnicích
hrozilo lidem v lesích. I zde stromy nezvládaly nápor ledu. „Na
Kosíři stále vládne kalamita,
vrchol je fakticky nepřístupný.
Lesníci na tom dělají, snad se
jim brzy podaří dát do pořádku
alespoň hlavní cesty. Spousta
stromů je popadaných, další jsou
nakloněné a hrozí, že brzy spadnou. I proto musela být sobotní
akce s Mikulášem přesunuta
z vrcholu Kosíře do Čelechovického lomu,“ sdělil Večerníku
v pátek odpoledne starosta Slatinek Jaromír Crha.

Lidé se učili žít
bez elektřiny

Nezastavili se. Hasiči na Prostějovsku vyjížděli k celkem 139 případům souvisejícím s kalamitní situací. Obvykle se jednalo o problémy způsobené pádem stromů.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Největším problémem, který
bezprostředně pociťovala podstatná část obyvatel Prostějovska doslova na vlastní kůži,
byly četné výpadky elektřiny.
„V úterý u nás nešla elektřina celou noc tedy od půl deváté večer
do devíti hodin ráno. Někteří lidé
kvůli tomu pěkně vymrzli a svítit
si museli svíčkami,“ popsal sta-

Neprojedou. Trasa ze Stínava - Malé Hradisko v úterý před jedenáctou hodinou byla neprůjezdná.
Padal tam jeden strom za druhým.
Foto: Pavel Moš
rosta Dětkovic Josef Hýbl. Výpadky elektřiny se nevyhnuly
snad žádné obci, v nedalekém
Brodku u Prostějova trval
BLACK OUT dokonce plných
osmnáct hodin.

ředitelské volno. „Školáci od nás
zůstali v úterý a ve středu doma.
To samé platilo i pro ostatní vesnice, z nichž děti dojíždí do školy v Brodku u Konice,“ potvrdil
nám jeden z rodičů z nedalekého
Suchdolu.

dopravních nehod. Řidiči i tentokrát jezdili opatrně, a přestože několik automobilů skončilo
v příkopě, k vážnějším případům
záchranáři vyjíždět nemuseli. To
platilo i pro problémy s padajícími stromy. „Podle dostupných
Školáci
informací nebyl při událostech
Nikdo
nebyl
zůstali doma
souvisejících s kalamitní situací
vážněji zraněn
v regionu nikdo vážněji zraNejvětší „radost“ z celé kalamity
měly děti školou povinné. Na- Při letošní kalamitě se opět něn,“ vyjádřila se tisková mluvpříklad základní škola v Brodku ukázalo, že během podobných čí krajských hasičů Vladimíra
u Konice vyhlásila dvoudenní událostí klesá počet vážných Hacsiková.
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Expresz regionu
Ad t í večer
Adventní
č
v Muzeu kočárů
Čechy pod Kosířem/mls - Tuto
sobotu 13. prosince 2014 od
17.00 hodin vystoupí v Muzeu
kočárů v Čechách pod Kosířem
Moravské mužské pěvecké sdružení Olomouc v čele se sbormistrem Dr. Pavlem Majerem.

Hudba překlene období
od adventu k Vánocům
Němčice nad Hanou/mls - ZUŠ
Němčice nad Hanou a Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou ve
spolupráci s obcemi a farnostmi
Vřesovice a Němčice nad Hanou
vás zvou na koncert Od adventu
k Vánocům, který se bude konat
v sobotu 13. prosince od 15 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích a v neděli 14. prosince od
15 hod. v kostele sv. Máří Magdalény v Němčicích nad Hanou.

Konické kluziště
se otevřelo
Konice/mls - Od začátku prosince
se otevřelo kluziště, které se nachází nedaleko gymnázia v Konici.
Ledová plocha o rozměrech 16x32
metrů nabízí ideální podmínky pro
bruslaře, pronajmout si ji mohou
i kolektivy amatérských hokejistů.
Kluziště v Konici bude v nepřetržitém provozu až do konce února.
Ve srovnání s předchozími ročníky
zůstává vše při starém včetně hodinového vstupného, které činí třicet
korun pro děti, šedesát korun pro
dospělé a šest stovek za pronájem
celé plochy.
INZERCE

Červený kohout zakokrhal! Na Prostějovsku během dvou dnů vyhořely dvě nemovitosti

PŘI LEDOVÉ KALAMITĚ HOŘEL DŮM ZA DOMEM... OHŇOSTROJ

Prostějovsko/mls
O požáru rodinného domu v Dětkovicích se hasiči dozvěděli v
úterý 2. prosince necelé tři hodiny po půlnoci. Na místo okamžitě vyjeli profesionální jednotky
z Prostějova, k nimž se přidaly
ty dobrovolné ze širokého okolí.
Konkrétně šlo o hasiče z Brodku
u Prostějova, Dětkovic, Určic,
Žešova, Vrahovic, Prostějoviček
i Kostelce na Hané. „Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že požár
zachvátil již celý dům, který byl
již ve starším stavu. Jeho majitel spal uvnitř, kouř jej naštěstí
vzbudil. Zjistil, že oheň už je
však takového rozsahu, který
nelze zvládnout svými silami, a
proto zavolal hasiče,“ informovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého
kraje.

Hasiči po příjezdu začali s plameny bojovat a pod kontrolu je dostali před šestou hodinou ranní.
Při požáru se propadly stropy, v
průběhu likvidačních prací hasiči
rozebírali konstrukce a dohašovali ohniska. „Naštěstí nebyl nikdo
zraněn, výše škody byla předběžně
vyčíslena na půl milionu korun,“
dodala Hacsiková s tím, že příčiny
vzniku požáru nebyly ani koncem
uplynulého týdne známy.
Jak se ale Večerníku podařilo
zjistit přímo na místě, tak v době
požáru nešla na území Dětkovic
elektřina. Bylo možné, že dům
chytil od zapálené svíčky? „To si
vůbec nemyslím. Mluvil jsem s
majitelem a ten říkal, že ho probudil smrad jdoucí někde z půdy.
Předpokládám tedy, že na vině
byl špatný stav komínu, od něhož
chytil celý dům,“ vyjádřil se jeden
z místních.

opět BUDE!

Holubice: V hořícím domě
zůstal uvězněný muž
O necelých čtyřiadvacet hodin
později, konkrétně ve středu 3.
prosince dvě minuty před druhou
hodinou ranní, zažili hasiči další
poplach. Tentokrát vyráželi do
Holubic u Ptení. Na hořlavé místo
kromě profesionálů dorazili i dobrovolní hasiči z nedalekého Ptení i
Protivanova a Kostelce na Hané.
„Majitel do telefonu uvedl, že v rodinném domě se v době požáru nachází dvě osoby. Hasiči po příjezdu
proto zahájili ihned průzkum. Žena
už byla mimo dům, ale muž byl v
prostoru za hořící místností. Hasiči
jej proto vyvedli přes zakouřenou
místnost do bezpečí,“ popsala
zásah Vladimíra Hacsiková.
Požárem bylo zasaženo vybavení
obývacího pokoje, dým ale zakouřil
téměř celý objekt. Jednotky dostaly
oheň pod kontrolu za necelou půl
hodinu po oznámení. „V průběhu
likvidačních prací dohašovali ohniska, odvětrávali zakouřené prostory
a vyklízeli ohořelé věci. Na závěr
zkontrolovali celý objekt termokamerou,“ konstatovala Hacsiková.
Výše škody byla předběžně stanovena na 200 tisíc korun, ani v tomto
případě nebyly příčiny požáru známy. „Bohužel nic nevíme, vše řeší vyšetřovatel,“ reagoval na dotaz Večerníku Miroslav Peterka ze SDH Ptení.

V Dětkovicích. Tento starší dům byl požárem kompletně poničen, škoda
se odhaduje na půl milionu korun.
Foto: HZS Olomouckého kraje

V Holubicích. V tomto případě bylo poškozeno zejména vybavení obývacího pokoje. Škoda byla stanovena na dvě stě tisíc korun.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Plumlov/mls - Tradice je zpět!
Po třech letech se oblíbená
pyromuzikální show vrací do
Plumlova. Večerník jako první zjistil, že tisíce lidí z celého
regionu mohou v rámci silvestrovských radovánek opět
zamířit na akci, která začne
už v 18.00 hodin u Podhradského rybníku.
Pyromuzikální show v Plumlově se konala osm let po sobě.
Postupem času byla stále dokonalejší, v roce 2011 trvala
dokonce čtvrt hodiny. Tehdy se
však konal zatím poslední ročník. Současně se zlepšováním
ohňostroje rostly totiž i náklady
na jeho uspořádání až dosáhly
hranice osmdesáti tisíc korun.
Nákladnou akci, na níž se neplatilo vstupné, si tak město
mohlo dovolit jen díky přízni
partnerů. Ta však postupně upadala a vedení plumlovské radnice nechtělo náklady táhnout
pouze z vlastní kapsy. Proto se
rozhodl ohňostroj na Silvestra
zrušit.
„Kolik přesně bude stát ten letošní zatím nevím. Je však jisté,
že peníze na něj nějak dáme
dohromady,“ poznamenal tak
trochu tajuplně Adolf Sušeň,
starosta města Plumlov.

Čechy pod Kosířem: Opravy zámku

začínají. Dočká se i rozhledna v parku

Čechy pod Kosířem/mls - Od začátku prosince se dělníci opět pustili do oprav zámku
v Čechách pod Kosířem. Ten je už přes pět
let ve vlastnictví Olomouckého kraje. Za
tu dobu přišly jeho opravy na jednatřicet
milionů korun. K další rekonstrukci nyní
poputuje dvacet milionů korun z Evropské
unie, pěti miliony pak přispěje Olomoucký
kraj. Zámek by měl být pro veřejnost opět
otevřen v dubnu 2016.
V Čechách pod Kosířem se již podařilo
zachránit unikátní zámeckou oranžerii, začalo
se i s úpravami parku a částečně také samotného zámku. V průběhu letošního roku se
vše zastavilo, čekalo se na dotace z Evropské unie. Jejich přílivu už nyní nestojí nic
v cestě. „Stavební práce byly zahájeny prvního prosince. Provádí se rekonstrukce prostor
části západního křídla prvního nadzemního
podlaží, postupně přijde na řadu i celé druhé
podlaží jižního a západního křídla zámku.
V rámci plánovaných prací bude upraven
vstup pro návštěvníky a vznikne samostatný
okruh expozic přístupný ze schodišťové haly
u hlavního vstupu do budovy zámku,“ informovala Kamila Navrátilová, tisková mluvčí
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
V rekonstruovaných prostorách druhého
podlaží křídla následně bude vytvořena
zámecká expozice se zaměřením na Josefa

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Prostějov/pk - Jako hodně velký vychytrálek
se projevil neznámý pachatel, který nejprve
řidičům poškodil pneumatiku, aby je následně
ve chvílích nouze prachsprostě okradl. Tímto
„trikem“ si přišel na částku vyšší jak sto tisíc
korun.
„Trestných činů krádeže a neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku
se dopustil neznámý pachatel, který ve čtvrtek
čtvrtého prosince mezi dvacátou a jedenadvacátou
hodinou na benzínové stanici u silnici R46 směrem
na Olomouc poškodil pneumatiky u čtyř vozidel.
Posléze mezi obcemi Vranovice a Kelčice využil

Drahany/mls - Tohle zná snad
každý. Krteček si chce udělat kalhotky, ale absolutně netuší, jak na
to. Poprosí tedy ostatní zvířátka,
aby mu pomohla. Zatímco na
začátku je pouze polní len, na
konci jsou hotové kalhoty s opravdu velkými kapsami. Ze známé
pohádky mimo jiné vyplývá, že
o krejčovině a dalších řemeslech
dříve měli povědomí snad všichni
včetně mravenců, čápa ba i raka.
Pokud by se o nich chtěl Krteček
něco dozvědět v současné době,
bylo by pro něj zřejmě nejlepší,
kdyby vyrazil na adventní jarmark, který se uplynulou sobotu
konal v Drahanech. Večerník tak
učinil!
Mnoho obcí pořádá v tomto období
vánoční výstavy, na kterých jsou

k vidění i zakoupení nejrůznější
rukodělné výrobky. V Drahanech
šli v tomto směru ještě o něco dál
a rozhodli se, že návštěvníkům při
této příležitosti přímo ukážou, jak takové výrobky vznikají. Do zdejšího
Muzea Drahanské vrchoviny se tak
uplynulou sobotu sjeli řemeslníci
nejrůznějších oborů.
„Líbí se vám tato kožená peněženka?
Tak tu jsem zrovna před pár minutami právě dodělal,“ zmínil se sedlář
Petr Havelka, který se zabývá ručním
zpracováním kůží. Nejen jeho bylo
v Drahanech možné sledovat přímo
při práci. Ze Sulíkova u Boskovic
dorazila rodina Čigelských. Její
členové přítomným ukázali, jak se
z vlny ostříhané z ovce na jednoduchém kolovratu vytvořily vlněné nitě,
které známe už smotané do klubíček.

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Předchůdce textilních továren. Jiřina Pařilová z Otinovsi dorazila se stavem, na němž ručně vyráběla šálu z ovčí vlny.

O kousek dál pak Jiřina Pařilová z Otinovsi na malém stavu tkala z těchto
vlněných a nabarvených nití krásnou
šálu. „Na barvení vlny stačí potravinová barviva, jsou levná a výsledek
je perfektní,“ prozradila švarná žena,
která mimo tkaní ovládá i předení,
plstění, síťování, činění kůží či výrobu
svíček z palmového vosku. To vše se
jí náramně hodí, vždyť s manželem
hospodaří na rozlehlé ekofarmě, kde
kromě ovcí či krav chovají také koně
a pěstují snad všechnu myslitelnou
zeleninu. Ke svému životu si tak
vystačí téměř výhradně s tím, co
takzvaně „dům dá“.
Kromě všech podob ovčí vlny od
chumáčků nezpracované suroviny
až po svetry či ponožky bylo možné
v Drahanech vidět také ruční výrobu
krásných perníčků, mýdel, potřeb
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Proměna vlny. Pan Čigelský ze Sulíkova se svým kolovratem ukázal,
jak se spřádá ovčí vlna.
Foto: Martin Zaoral
pro rybáře a další v dnešní době
už často zapomenutá řemesla. Po
skončení jarmarku pak ve zdejším
kostele proběhl koncert středověké
duchovní hudby, na němž vystoupila
skupina Magna mysteria z Otrokovic. „Věřím, že příští rok se tu
sejdeme zase, jenom doufám, že tentokrát dorazí o něco více zvědavců,“

vyjádřil se pro Večerník hlavní
organizátor akce Pavel Moš, který
je zároveň i kurátorem Muzea Drahanské vrchoviny. To na poslední
den v roce připravuje pohádkovou
akci se soutěžemi pro děti. Už nyní
pak chystá také jinde nevídané Sýrobraní, které bude spojené s ochutnávkami desítek druhů sýrů.

jaká byla dělba práce na adventním jarmarku...

3x foto: Martin Zaoral

Pravá kůže. Petr Havelka z Přemyslovic vyrobil přímo na místě V roli kuchaře. Kurátor Muzea Drahanské vrchoviny a hlavní orgakožené peněženky, které se vám hned tak neroztrhnou.
nizátor celé akce Pavel Moš si vzal na starosti přípravu bramboráků.

ˇEJOVSKO
PROST

A KOMUNÁLNÍ VOLBY
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AKTUALITY Z POLITIKY I NADÁLE HLEDEJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějovsko/mls - Dvě obce
v prostějovském regionu už
znají termín nových voleb.
V Mořicích a Slatinkách vyrazí
lidé opakovaně k urnám v sobotu
14. března. Tvorovice a Hruška
zatím údaj o konání nových voleb
stále k dispozici nemají.
Ministerstvo vnitra na konci listopadu vypsalo nový termín voleb

Mánesa a rod Sylva Taroucca. „Dále se
provedou stavební úpravy chodby a místností
ve druhém poschodí západního křídla, kdy
se zpřístupní prostor druhé věže západního
křídla. Tyto prostory bychom chtěli využít pro
občasné expozice. Kromě stavebních úprav
v objektu zámku je dále naplánována rekonstrukce rozhledny v zámeckém parku,“ přidala
Navrátilová.
Termín ukončení plánovaných stavebních
prací je 18. října 2015, následně budou in-

stalovány expozice. Celý projekt by měl být
hotov do konce příštího roku.
Rozlehlý zámek v Čechách pod Kosířem má
celkem pět dvoupodlažních křídel. I po následující rekonstrukci tak bude v budoucnu nutné
opravit přibližně další čtyři pětiny vnitřních
prostor, kromě nich také ještě krovy, střechu
a fasádu celého zámku. „Zbývá ještě provést
práce v minimální hodnotě kolem čtvrt miliardy korun,“ konstatovala vedoucí tiskového
odboru na kraji.

Představujeme regionální podnikatele...

Tříkrálová sbírka 2015 v plném proudu

katastrofách, povodních, ale
i podpořit charitní služby, které napomáhají v péči o seniory
v celém regionu.
Bez dobrovolníků-koledníků by
Charita Konice mohla Tříkrálovou sbírku zorganizovat, nebylo
by však možné ji zrealizovat
v tak krátké době. V našem
regionu koleduje v jeden den
cca 370 koledníků, kteří koledují
v 63 obcích regionu.
V loňském roce se vykoledovalo
400 935 korun, které napomohly
Prostějov/pr
ěj / - Tříkrálová
ří á á sbírí
Charitě Konice zrealizovat: příka v konickém regionu se při- mou sociální pomoc – sociálně
pravuje již šestnáctým rokem. slabým rodinám, automobil pro
Za tu dobu jsme měli možnost potřeby pečovatelské služby, popoznat spoustu koledníků řízení nové myčky na nádobí pro
- dobrovolníků, i dárců, pro- Dům pokojného stáří v Bohuslastřednictvím nichž jsme mohli vicích, opravu myčky na nádobí
pomoci při různých živelných pro charitní pečovatelskou službu,

spolufinancování sub-projektu
CH.10/0037 – kompenzační pomůcky a komunikační prostředky
a digitalizaci TV příjmu v Domě
pokojného stáří v Bohuslavicích.
Z výnosu sbírky po celý rok financujeme jak přímou pomoc
konkrétním potřebným lidem,
tak pomoc realizovanou prostřednictvím charitních zařízení
či projektů. Bez tříkrálových
darů a obětavosti koledníků
bychom takto potřebným lidem pomáhat vůbec nemohli.
Velké poděkování proto patří
všem dárcům, organizátorům

a koledníkům, kteří tvoří jedno
velké dílo pro konání dobra.
Ještě mi dovolte, abych vás oslovila se zapojením do Tříkrálové
sbírky a chtěli nám pomoci s její
realizací.

Kontakt:
Naděžda Páleníková, DiS., koordinátor TKS
tel.: 739 524 364, email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Blanka Hájková, DiS., zástupce koordinátora TKS
tel.: 731 640 799, email: blanka.hajkova@konice.charita.cz

nestřeženého okamžiku, kdy posádky vozidel
vyměňovali poškozenou pneumatiku a z automobilu odcizil peněženky s osobními doklady, platebními kartami a mobilní telefony,“ popsal tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje Josef Bednařík s tím, že tři poškození byli
z Polska a jeden z Bruntálu. „Celková škoda na
odcizených věcech a poškozených pneumatikách
činí částku přes sto tři tisíce korun,“ dodal Bednařík

pro Mořice a Slatinky. V obou
obcích skončily říjnové volby patem a vyvrcholily odstoupením
zastupitelů, jejichž počet tím klesl
pod nezbytné minimum, v tomto
případě pět. Na chodu vesnic se to
ovšem nijak výrazněji nepodepsalo.
„Obec zatím vedu společně s místostarostou a dalšími zastupiteli, kteří
neodstoupili. Fungujeme ovšem

v omezeném režimu. Nesmíme
například prodávat obecní majetek,
ale třeba žádat o dotace lze a to je
důležité. Rozpočet na nový rok se
u nás pravidelně schvaluje až na jaře,
takže i v tomto směru se nic zvláštního
neděje,“ prozradil Večerníku starosta Mořic Jaroslav Knap. Budou
schopni se mořičtí zastupitelé, kteří
byli po volbách rozdělení do dvou

Přemyslovice/mik - Sezóna pro
vykradače chat právě začíná...
Opuštěná rekreační zařízení jsou
nyní velmi zranitelná při nájezdech zlodějů. Nenechavce zlákaly v posledních dnech tři chatky
v katastru Přemyslovic.
„Trestných činů krádeže vloupáním
a porušování domovní svobody se
dopustil neznámý pachatel, který
v době od neděle třiadvacátého lis-

topadu do čtvrtku čtvrtého prosince
vnikl do tří rekreačních chat u Přemyslovic. Pachatel z jednoho objektu odcizil televizor, dva setboxy, křovinořez, vrtačku a alkohol. Celkově
majiteli způsobil škodu přes osmnáct
tisíc korun,“ sdělil Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že u dalších dvou chat nebyla
doposud škoda vyčíslena.

Krumsín: nadýchal půl promile

Mořice a Slatinky budou volit v polovině března příštího roku

Běh na dlouhou trať. I po následující rekonstrukci zůstane většina vnitřních prostor
rozlehlého zámku stejně jako jeho fasáda a střecha neopravena. Foto: Martin Zaoral

aby je OKRADL

V Drahanech ukázali cestu od ovečky až ke svetru U Přemyslovic řádil vykradač chat

Na adventním jarmarku všichni viděli,
v Plumlově letos jak se vyráběly oděvy ještě před výstavbou OP

Obydlí v Dětkovicích vzplanulo zřejmě kvůli špatnému stavu komínu

Tohle by určitě nechtěl prožít nikdo z nás! Velké starosti
před letošními Vánocemi mají majitelé rodinných domů
v Dětkovicích a Holubicích. Během prvního adventního týdne jim totiž jejich obydlí vyhořelo. Hůře dopadl
dům v Dětkovicích, ovšem i kompletně zakouřené zdi
a interiér není nic, co by právě přidalo na sváteční pohodě. Přechodné trable s kalamitou, které způsobily na
Prostějovsku jedny z největších trablů v republice a při níž
se řada lidí musela obejít bez elektřiny (čtěte na straně 7
dnešního vydání - pozn.red.), se ve světle těchto potíží pak
jeví jako nicotné

776 159 120

Použil „FIKANÝ ŠVINDL“,

táborů, konečně nějak domluvit?
„Určitě se dohodneme, jiná varianta
není možná,“ podotkl se šibalským
úsměvem Knap.
Ve stejný den jako v Mořicích budou volit i ve Slatinkách. I zde zatím vše běží relativně bez obtíží. Co
v obci očekávají od nových voleb?
„To se zatím nedá dopředu říci,
necháme se překvapit, jak rozhod-

nou voliči. Věřím ale, že po opakovaných volbách bude zase obec
fungovat tak, jak má,“ reagoval Jaromír Crha, starosta Slatinek.
Opakované volby na Prostějovsku
čekají ještě další dvě obce. Pro
Tvorovice a Hrušku z mikroregionu Němčicko však Ministerstvo
vnitra nový termín voleb do konce
uplynulého týdne stále nevypsalo.

Výpadek elektřiny málem zhatil ustavující zastupitelstvo v Bílovicích-Lutotíně

Krumsín/mik - Zřejmě zbytkový alkohol z předešlého dne zůstal
v dechu padesátiletému řidiči, kterého policisté předminulou neděli
nachytali opilého za volantem osobního vozu nedaleko Krumsína.
„V neděli třicátého listopadu kolem jedenácté hodiny dopoledne
kontrolovali policisté v prostoru křižovatky obcí Alojzov, Krumsín,
Prostějovičky a Křenůvky osobní vozidlo Ford Focus, které jelo od
Krumsína. U padesátiletého řidiče provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní a naměřili mu 0,56 promile alkoholu v dechu,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. „Nyní je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ dodala Urbánková.

Z domu na Plumlovsku ukradl
zloděj dvaasedmdesát tisíc korun!

Plumlov/mik - Tolik peněz nechávat doma, to je hřích! Majitel
rodinného domku v okolí Plumlova přišel o značnou sumu naspořených finančních prostředků poté, co se mu dovnitř vloupal
nenechavý zloděj.
„V sobotu devětadvacátého listopadu došlo k vloupání do jednoho
z domů v malé obci na Plumlovsku. Zatím neznámý pachatel do
domu vnikl po poškození dveří
a z jedné z místností, na které také
poškodil dveře, odcizil finanční ho-

tovost ve výši dvaasedmdesát tisíc
korun,“ prozradila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Kriminalisté nyní po pachateli
i ukradených penězích pátrají.
„Policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za které pachateli, vzhledem k výši způsobené
škody, hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi,“ uvedla mluvčí krajské
policie.

VYLOUPIL prodejnu v Hradčanech,

policie ho druhý den VYPÁTRALA
Hradčany/mik - V noci z pondělí 1. na úterý 2. prosince došlo
k vloupání do jedné z prodejen v místní části obce Hradčany. Policisté ale tentokrát bleskurychle zareagovali a po čtyřiadvaceti
hodinách zloděje vypátrali. Devatenáctiletý mladík, jak vzápětí
vyšlo najevo, se podobného trestného činu nedopustil poprvé.
„Neznámý pachatel do prodejny v Hradčanech vnikl po vypáčení
dveří a odcizil z ní cukrovinky, několik krabiček cigaret různých značek, tabákové výrobky, baterie a také peníze. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na čtyřiadvacet tisíc korun,“ shrnula
informace o vloupání Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou na případu pracovali a po pachateli pátrali. A úspěšně! „Na základě operativní práce,
zjištěných informací, poznatků a místní a osobní znalosti byla v průběhu středy zadržena osoba podezřelá z tohoto protiprávního jednání.
Jedná se o devatenáctiletého mladíka z Prostějovska. Po zadržení byl
umístěn do policejní cely, přičemž část odcizených věcí u něj policisté
nalezli. Během šetření bylo zjištěno, že muž byl v nedávné minulosti za
obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán.
V případě prokázání viny a odsouzení mu tak za přečin krádeže hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi,“ sdělila Irena Urbánková.

5:4. Starostou byl nejtěsnějším poměrem zvolen Hochvald Myslivci byli podrobeni

Bílovice/tok - Už je téměř dva
měsíce po komunálních volbách
a v Bílovicích-Lutotíně se teprve
první prosincový den konalo
ustavující zasedání nového zastupitelstva. I když vzhledem
k výpadku elektrického proudu
v historické budově se žudrem byl
i tento termín ještě odpoledne na
vážkách. Nakonec se za velkého
zájmu občanů jednání přece jen
uskutečnilo. A Večerník vše sledoval naživo!
Připomeňme, že při vysoké volební
účasti dvaaosmdesáti procent byl
oficiální rozdíl mezi vítěznou kandidátní listinou Občané pro obec
a druhým seskupením Nezávislí
pro obec pouhé čtyři hlasy. Tato
fakta také v úvodním slově shrnul
předseda volební komise Bohuslav
Janál. Vyjmenoval také pořadí zvolených zastupitelů podle obdržených
hlasů s poznámkou, že by se toto
pořadí v povolebním uspořádání
mělo zohlednit. Současně také
zmínil podezření na manipulaci
s volebními lístky, kvůli němuž
byl podán ke Krajskému soudu
v Brně návrh na přepočítání
volebních hlasů, což však soud
zamítl pro nepředložení konkrétních důkazů. V podstatě jediným
argumentem byla možnost záměny
hlasovacích lístků z důvodů podobného názvu obou kandidátek...

Starosta Jan Toman viděl jako
nepříliš šťastnou účast studentů,
kteří volby berou jako dobře placenou brigádu bez vztahu k dané obci
a z toho vyplývající odpovědnosti.
Slova se následně ujal Jan Klička,
jeden z navrhovatelů přepočítání
hlasů, coby předseda jakési komise,
která 22. listopadu na podnět starosty rozpečetila obálky a přes rozhodnutí soudu hlasy přepočítala.
Došla k závěru, že kandidátka
Občané pro obec měla obdržet 1402
hlasů a Nezávislí pro obec 1425
hlasů, čímž by se počet mandátů
v zastupitelstvu otočil. Klička své vystoupení uzavřel s tím, že požadavek
na přepočítání byl oprávněný,
přičemž po vyhlášení výsledků je
možné zapečetěné obálky otevřít.
V následné emotivní diskusi
vystoupila s moudrými slovy
starousedlice paní Kalendová,
která připomněla, že ani za protektorátu nebyla obec tak rozdělena,
jako nyní. „Kam jsme dnes došli?“
položila spoluobčanům naléhavou
otázku a ocitovala známý nápis na
prostějovské radnici: ´Svorností
malé obce vzkvétají, nesvorností
velké obce hynou´. „Moc prosím
o sjednocení naší dědiny,“ uzavřela
své vystoupení.
Zatímco starosta Toman uvedl
na svou obhajobu, že se od 11.
října neúčastnil povolebního dění,

BYLI JSME
U TOHO!

Konečně. Nově zvolený první muž Miroslav Hochvald pronáší svůj volební projev, po jeho pravici dosluhující starosta Jan Toman.
Foto: Tomáš Kaláb
což Večerník měl možnost sám
poznat, zapisovatelka jedné ze dvou
okrskových komisí překvapivě
přiznala, že vykázané výsledky mohou být skutečně chybné... Dalšího
slova se ujal lídr vítězné kandidátky Miroslav Hochvald. „Nejsem
nadšen ze vzniklé situace, ale naše
kandidátka šla do voleb kvůli změně
politické kultury v obci,“ zdůraznil
s tím, že v předchozím období komunikace mezi starostou a zastupiteli vázla. Jako jeden z mála kandidátů

na starostu přednesl před volbami
základní body volebního programu
- přinést do obce finance z externích
zdrojů, řešit potřebné investice, zapojit do práce maximum občanů,
podpořit drobné podnikání.
Při volbách nového starosty podal
Jaroslav Babiánek návrh, aby byl
zohledněn počet hlasů pro jednotlivé kandidáty, který ovšem nebyl
přijat. Následně byl pěti hlasy proti
čtyřem zvolen novým starostou obce
Miroslav Hochvald. Nato opustil sál

zastupitel Vladimír Tesař a posléze
příznivci minulého starosty, kteří argumentovali morální odpovědností
neodstavit od funkce člověka, který
má čtyři roky do důchodu...
Místostarostou byl zvolen Martin Smutný a dále předsedové
finančního a kontrolního výboru.
„Věřím, že dnešní emoce se zklidní
a nové vedení obce najde společnou
řeč i s těmi, kteří dnes ze sálu
odešli,“ uzavřel ustavující zasedání
nový starosta.

dechovým zkouškám,
d
OPILÍ NEBYLI droHobnnyohpo
ledem

Prostějovsko/mik - Sezóna honů
na Prostějovsku je v plném proudu
a s tím již tradičně souvisí i činnost
policistů z oddělení Služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Také uplynulou
sobotu se policisté vydali na kontroly do okolí Prostějova se seznamem
pořádaných honů.
„V sobotu šestého prosince podnikli policisté kontroly myslivců na
honech v Pivíně a Nezamyslicích.
Zkontrolovali celkem patnáct
náhodně vybraných nimrodů,
u kterých kontrolovali dodržování
ustanovení zákona o střelných
zbraních a střelivu, zejména zda
nejsou účastníci honu pod vlivem
alkoholických nápojů. Předmětem
kontrol byla i manipulace se zbraní
a předepsané doklady, jimiž jsou
průkaz zbraně a zbrojní průkaz,“
informoval Večerník František
Kořínek z oddělení tisku a prevence
Policie ČR v Prostějově. Jak dodal,
letos to byla již třetí taková kontrola. Ty předchozí se konaly v honitbách v Ivani, Smržicích, Olšanech

policie

Alkohol a zbraně. Myslivci ještě
před honem byli podrobeni kontrole policistů. Žádné závady zjištěny
nebyly.
Foto: Policie ČR
u Prostějova, Bedihošti a Klenovicích na Hané. „Pokaždé byl
zkontrolován stejný počet myslivců,
celkem tedy již pětačtyřicet. Žádná
pochybení, která by byla v rozporu
se zákonem o zbraních, nebyla při
kontrolách zjištěna,“ konstatoval
František Kořínek.
Myslivci si jsou totiž dobře vědomi
postihů, které by je v případě
zjištěných závad čekaly. I přesto budou policisté v kontrolách mysliveckých honů pokračovat. Tuto sezónu je
v plánu minimálně ještě jedna.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

S Míšou tančilo a soutěžilo
na dvě stovky malých
Prostějovanků...
Oblíbená zpěvačka
písní pro děti zavítala znovu po roce do
Prostějova s novou
interaktivní show pro
děti. Sobotní zábavné
odpoledne plné soutěží a písniček nadchlo
desítky dětí i rodičů.
Večerník byl u toho!

Prostějov/peh
I letos má programová nabídka
Prostějovské zimy co nabídnout. Mikuláše a čerty na náměstí vystřídali hned následující
den v prostorách Kulturního
klubu Duha zábavná strašidla
a Míša Růžičková. Už krátce po
obědě se scházeli malí šikulové
v doprovodu rodičů i prarodičů,

Zpívání s Míšou. O tom, že strašidel se v Prostějově nebojíme
ani za mák, přesvědčilo Míšu Růžičkovou na dvě stovky jejích malých příznivců.
Foto: Petra Hežová
kteří v rámci Vánoční minidílny
mohli ocenit kreativitu svých ratolestí. Pak už ale kinosál Duhy
ovládla interaktivní show oblíbené dětské písničkářky Míši
Růžičkové, která si tentokrát pro
děti připravila zábavný program
s názvem Strašidel se nebojíme.
„Já se strašidel nebojím, jenom čerta,“ přiznala po pravdě
čtyřletá Vanessa, která dorazila
i s bráškou Jakubem a maminkou:
„Včera jsme se totiž byli podívat
na náměstí na Mikuláše a museli
jsme domů, protože Vanesska se
strašně bála,“ usmívala se při vysvětlení maminka.
V uzavřených prostorách prostějovského střediska se ale

Odměna pro každého. Žádné z dětí neodcházelo z Duhy
s prázdnou. Na každého malého šikulu čekala sladká odměna
a omalovánky. Foto: Petra Hežová

nebylo čeho bát, tudíž děti se
tak mohly bez obav a naplno
bavit. „Tatínek mi potom koupí cédéčko s Míšou a dostanu
ho pod stromeček," hlásí malý
Lukáš, který si v závěru soutěžení
z pódia odnášel sladkou odměnu.
Že jsou interaktivní show Míši
Růžičkové u našich dětí populární, svědčí i hojná návštěvnost
obou jejích vystoupení. „S účastí
jsme pochopitelně moc spokojení. Míša se vždy osvědčí,“ potvrzuje Martina Drmolová, produkční Kulturního klubu Duha.
Program Prostějovské zimy ale
zdaleka nekončí, a pokud vaše
děti stále nemají dost písniček
a soutěží, určitě s nimi vyrazte
do Duhy i tuto sobotu. Bude
tam na vás čekat Světlana Nálepková se svým kamarádem
skřítkem Bumějem, s nímž vypravíte na pohádkovou cestu do
kouzelného Medvídkova.

I letos se budou pouštět balonky Ježíškovi!

Prostějov/red - Okrašlovací spolek Prostějova společně s Mateřským centrem Cipísek pořádá
i letos akci nazvanou VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ vánočních
přání Ježíškovi. K nebi se záplava dětských přání rozletí tento
pátek 12. prosince v 15:15 hodin.
„Mateřské centrum jako vždy
připraví přáníčka na prováz-

ky. Balonky se budou vydávat
od 14:45 z foyer kina Metro
70 a následně je vypustíme
z Pernštýnského náměstí poté,
co zazní z radia Impuls pokyn
k hromadnému celorepublikovému vypouštění,“ zve na akci
předsedkyně
Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.
Ta zároveň vyslovila poděková-

ní všem, díky jejichž podpoře
se akce uskuteční: ALIKA, Pyžamka.cz, Taxi Milan Zelený,
ubytování Maslenica, RedRing
a dámám Markéta Valentová
a Zdeňka Růžičková. Mluveným
slovem provede Tomáš Jurenka,
finalista SuperStar.
Podaří se překonat rekord v počtu vypuštěných balonků?

OKEM „ŠÉFKY”
Listopadová
ženská krása

Letošní listopad byl v mnohém spojen se stejným
měsícem před pětadvaceti lety, kdy se k nám vrátila demokracie. Připomínka čtvrtstoletí svobody
se nevyhnula ani prostějovskému kulturnímu
světu, jak ukázal například cyklus koncertů
a diskusí Hudbou proti zapomnění nebo spontánní občanská připomínka 17. listopadu. I když lilo,
lidí se sešlo opravdu velmi mnoho.
Každý měsíc je ovšem v prostějovské kultuře
a veřejném životě velmi pestrý, tedy se vedle
připomínkových akcí i tentokrát konala přehršle
dalších aktivit. Sama jsem měla to štěstí, že jsem
mohla s Proměnami pěveckým vystoupením
přispět k zahájení výroční výstavy Spolku pros-

INZERCE

tějovských fotografů na zámku. Tato
každoroční výstava
je mi osobně blízká
i proto, že se koná
jako připomínka člena tohoto fotografického
spolku Luďka Mařáka a výborné prostějovské
novinářky, bývalé místopředsedkyně Okrašlovacího spolku, Jarmily Pospíšilové.
Další akce, které bych ráda vypíchla, spojuje jeden společný jmenovatel, který tvoří ženská krása. V galerii U Hanáka se krásné ženy vystřídaly
hned ve dvou hodně odlišných podobách. Jednu
ukázal při premiérovém představení svého fotografického umu Pavel Ponížil, druhou následně
nabídl prostějovský velikán ženské fotografie
Karel Novák. Jméno druhého autora je zárukou

Keksy a Kontakti nadělovali ČERTOVSKY dobrý bigbít

Prostějov/pav - Již potřetí se
na společném pódiu potkaly
dvě legendární skupiny Keks
a Kontakt. Tentokrát se tak stalo při mikulášské nadílce, která
byla plná čertovsky dobrého bigbítu a do Společenského domu
v Prostějově přilákala uplynulou sobotu 6. prosince opět
velké množství návštěvníků. Ti
se výborně bavili až do brzkých
ranních hodin. Nikomu přitom
nevadilo, že se Mikuláš osobně
nedostavil a poslal za sebe pouze jednoho rohatého zástupce...
Při pohledu do zcela zaplněného
hlediště, bylo jasné, že legendární
skupiny Keks a Kontakt mají věrné fanoušky. Kdo měl možnost
srovnání, viděl v publiku stejné
tváře jako loni a jistě ty stejné
tváře, jen lety pozměněné, jako
v osmdesátých letech na kterékoliv zábavě v regionu. „Je to

taková retropárty,“ poznamenal
dvacetiletý Jakub, jenž se jako
jeden z mála řadil k návštěvníkům věkové skupiny pod třicet
let. „Atmosféra je ale bezvadná,
je to super, jak se ti pravověrní bigbíťáci v džískách výborně baví,“
dodal.
A skutečně, kapely, které se
dříve považovaly za rivaly, se
přátelsky střídaly na pódiu po
sériích, v hledišti se nadšeně
tančilo, zpívalo a pilo, zazněly všechny zásadní hity, takže
mohli být všichni spokojeni. Při
vystoupení skupiny Kontakt došlo dokonce na exhibici dvou tanečnic přímo na pódiu! To snad
všem přítomným připomnělo staré
dobré časy, kdy byly zábavy či odpolední čaje významnou událostí
a kdy se nejednou stalo, že rozvášněné fanynky nejen tančily na
pódiu, ale občas mezi muzikanty

Fotoreportáž

Spousta energie. Na členech skupiny Kontakt čas nezanechal
téměř žádné následky. Jejich vystoupení bylo plné energie jako zamlada.
Foto: Pavla Vašková
jako pozdrav hodily i některý kus
svého spodního prádla...
Pro členy obou kapel je mikulášská zábava také výjimečnou příležitostí si zahrát, zavzpomínat na
staré časy a setkat se se svými fanoušky. Další možností poslech-

nout si nejen tyto dvě prostějovské
hudební legendy bude až v létě
akce na pláži ´U Vrbiček´ tradiční
akce „Rock memory of“, která je
každoročně věnovaná známým
prostějovským muzikantům, jenž
už odešli do hudebního nebe.

jak v „kasskuu“ řáddilyy leegeendyy...
3 x foto: Pavla Vašková

Otec a syn. Skupina Keks si vychovává své Plný sál. Věrní fanoušci skupin Keks a Kon- Vášnivé tanečnice. Rozparáděné fanynky
nástupce. V několika písničkách si spolu za- takt si nemohli nechat ujít výjimečnou příleži- se nechaly unést atmosférou a přímo na póhráli na saxofon otec a syn Doleželovi.
tost své oblíbence vidět opět v akci.
diu to pořádně s kapelou rozbalily.

z výstavy...

Letošní sezónu uzavře exkluzívní umělecká lahůdka

Prostějov/pav - Zástupci Muzea
Prostějovska se zřejmě řídí heslem „to nejlepší nakonec“. Tak
jako každoročně na závěr výstavní sezóny, i letos přichystali pro
návštěvníky skutečnou lahůdku.
A rok od roku se překonávají. Po
loňské skvělé výstavě obrazů oblíbeného „melancholického“malíře
Jakuba Schikanedera letos přináší muzeum další ojedinělý
výtvarný projekt. Výstava s názvem „Emil Filla-Pozoruhodná
osobnost českého výtvarného“
umění byla zahájena neveřejnou
vernisáží v hlavní budově muzea
předminulý čtvrtek 27. listopadu.

toho, že nemusím zdůrazňovat, která z výstav
předvedla oblečenou a která odhalenou krásu
ženského těla...
A když už jsme u krásy, nedá mi to nezmínit
výtvarnou výstavu sester Romany a Michaely
Cáskových v Avatarce. U nich totiž platí, že se
u nich snoubí krása těla i duše, jak dokazují jejich
pěkná díla.

Okrášlené náměstí

Závěrem mi dovolte popřát vám za sebe i za náš
spolek krásné Vánoce a mnoho štěstí do nového
roku. Jako dárek Prostějovanům se Okrašlovací
spolek společně se Zdravým městem pokusil předvánoční období „okrášlit“ akcí, kdy žáci
prostějovských škol každý podle svého ozdobili
vánoční stromečky a ty jsme vystavili na náměstí. Dětem se moc povedly a já jim i jejich pedagogickým pracovníkům velmi děkuji!
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

Výstava představuje kolekci osmaosmdesáti olejomaleb a plastik jedné z nejvýznamnějších osobností
českého umění první poloviny dvacátého století, vůdčí osobnosti meziválečné avantgardy, malíře sochaře,
grafika a výtvarného teoretika Emila
Filly. Jedná se o průřez jeho celoživotním dílem, který zachycuje
všechna jeho přelomová období.
Na ploše přes 300 m2, ve čtyřech
sálech, můžeme sledovat vývoj
Fillovy tvorby.
Od raného období, které bylo
ovlivněno jeho studiem na výtvarné akademii, se dostaneme k reakci
na nástup nacismu v sérii obrazů
„Boje a zápasy“ až k období poválečnému, se kterým se vyrovnával změnou tematiky a tvorbou
krajinomalby, kdy čerpal inspiraci
v Českém středohoří.
Dvě stěžejní témata se však prolínají
celou Fillovou tvorbou, a těmi jsou
zátiší a především žena. Ženě z pohledu Emila Filly a v jejích nejrůznějších podobách je věnován jeden
celý výstavní sál.
„Jsme rádi, že se nám povedlo
uskutečnit takto rozsáhlý a ojedinělý výtvarný projekt. Obrazy
a plastiky máme zapůjčeny
z mnoha galerií. Vzhledem
k velké finanční nákladnosti této
výstavy bychom se však neobešli
bez sponzorské pomoci pojišťovny Kooperativa a zajištění mimořádných bezpečnostních opatření
agenturou SIDA. Chtěla bych
jim velmi poděkovat,“ uvedla
kurátorka výstavy a zástupkyně

Všestranný umělec. Výstava představuje Emila Fillu především
jako malíře a autora četných zátiší, nicméně jsou na ní k vidění i jeho
plastiky.
Foto: Martin Zaoral
ředitele muzea Kamila
Husaříková.
Pokud vás výstava, která nemá obdoby nejen
v rámci regionu, ale
i v rámci celé republiky
láká, můžete ji navštívit
každý den mimo pondělí
až do 1. února 2015. Jedinečnou možnost vidět
expozici a ještě si dopřát
předvánoční hudební zážitek budete také mít 18.
prosince, kdy přímo ve
výstavním sále vystoupí japonská sopranistka
Nao Higano za doprovodu slovenské klavíristky
Zuzany Biščákové. Zazní
slovenské, české a japonské skladby známých
hudebních
skladatelů,
které budou doplněny
českými, slovenskými
a japonskými koledami.

Ze života města
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A JE TO TADY! ZELENÁ pro Národní olympijské centrum
„Město věnuje pozemky, halu zaplatí stát,“ konstatuje primátor Pišťák
Pokud Zastupitelstvo Statutárního města Prostějov bude s posledním rozhodnutím radních souhlasit, výstavbě Národního olympijského centra Za
Kosteleckou ulicí už nebude nic bránit. Prostějovský magistrát se totiž dohodl
s Olomouckým krajem i společností TK PLUS o vzájemné spolupráci a plné
podpoře tohoto projektu. V praxi to má znamenat, že město Prostějov poskytne
TK PLUS potřebné pozemky do správy, přičemž drtivou většinu částky na samotnou výstavbu jednoho ze šesti olympijských center v České republice investuje stát prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Svůj
nosný podíl přinese i Olomoucký kraj. Sportoviště s možností využití pro společenské akce má stát přes přibližně 110 milionů korun, rovných sto získá projekt
právě ze státního rozpočtu.
Prostějov/mik, pk
„Taková je dohoda ministra financí
Andreje Babiše s ministrem školství mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem. Předpokládáme,
že vláda vše posvětí. V roce 2016
by se mělo uvolnit padesát milionů
a v dalším roce stejná částka,“ nastínil nedávno na tiskové konferenci
spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek, který je nositelem olympismu
v Prostějově.
„Rada města projednala a následně
schválila podporu záměru projektu
výstavby víceúčelové sportovní haly
jakožto součást Národního olympijského centra v Prostějově. Plánova-

né zařízení by mělo v průběhu celého roku nabízet komplexní služby
v oblasti sportu, tělesné výchovy
pro všechny prostějovské školy
a pochopitelně poskytovat výraznou
podporu volejbalu i tenisu. Jak známo, právě tato odvětví mají mít své
středisko právě v Prostějov, čehož
by si měli všichni občané velice vážit. Nový areál má též přispívat podpoře výkonnostního a mládežnického sportu a nabízet širokou škálu
možností sportovního vyžití pro
prostějovskou veřejnost. Rovněž
se v Národním olympijském centru
počítá s konáním nadregionálních
sportovních, kulturních a společenských akcí podporujících cestovní
ruch v Prostějově a Olomouckém

kraji,“ shrnul využití plánované haly
prostějovský primátor Miroslav Pišťák. Jak dále potvrdil, na podpoře se
dohodly tři subjekty - marketingová
společnost TK PLUS Prostějov,
Olomoucký kraj a právě Statutární
město Prostějov. „S hejtmanem
Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem a doktorem Miroslavem Černoškem jsme společně podepsali
zásadní prohlášení, v němž všechny tři subjekty podporují výstavbu
Národního olympijského centra
v Prostějově Za Kosteleckou ulicí.
Ale s tím, že na základě příslušných
zákonů musí celý projekt společně
se zakladatelským právem na nově
vytvořenou organizaci Prostějov
olympijský-zapsaný ústav, schválit

Zdroj: Vizualizace TK Plus

zastupitelstvo. Nové olympijské
centrum bude s největší pravděpodobností provozovat právě společnost TK PLUS,“ uvedl dále Miroslav Pišťák. „Z pohledu kraje jde
o významný projekt. Patříme mezi
šest regionů, kde jsou olympijská
centra, což je skvělá propagace,“
ujistil hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
Co se týká prostějovského magistrátu, jeho konkrétní podpora celému
projektu bude hodně významná.
„Ve zjednodušené podobě to bude
vypadat tak, že město věnuje na
celý projekt pozemky, ministerstvo školství a kultury jej pak bude
z drtivé většiny financovat. Stát totiž na výstavbu celkem šesti olympijských center hodlá vyčlenit ze
svého rozpočtu necelou miliardu
korun. A my bychom měli využít
šance, že Prostějov bude právě
jedním ze šesti měst v republice,
kde k tak významné investici dojde,“ přidal prostějovský primátor
Miroslav Pišťák s tím, že ve volebním programu měly všechyn strany
a hnutí podporu mládeže.
„Pokud by tento projekt zastupitelstvo zamítlo, o olympijské centrum
bychom jednoduše přišli a stát by ho
nechal postavit jinde,“ podotkl ještě
primátorův náměstek Jiří Pospíšil.

UŽ NE TAK LEVNĚJI, ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!
OBJEDNÁVEJTE CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU
INZERCE

Radní pod palbou

V projektu ITI půjde o miliardy korun
„Snažím se naskočit do rozjetého vlaku,“
hodnotí svoji práci Jaroslav Šlambor
Prostějov - Ve funkci uvolněného radního
pro získávání dotací je teprve něco málo přes
měsíc. Vyslanec Komunistické strany Čech
a Moravy Jaroslav Šlambor (na snímku) si na
svoji novou roli v rámci trojkoalice teprve zvyká.
Má ale na bedrech jeden z nejdůležitějších
úkolů, a to získat pro Prostějov co nejvíce
peněz z nejrůznějších dotačních titulů.
Michal Kadlec
První otázkou se ještě vraťme k jednání po komunálních volbách. Překvapilo vás, že vítězná ČSSD
nakonec vyzvala ke spolupráci vaši stranu KSČM?
„Překvapilo i nepřekvapilo. Volební výsledky, vzato čistě z hlediska matematiky, dovolovaly různé variace koaličního uspořádání.
Jenže matematika je v tomto případě spíše jen nutnou podmínkou,
důležitější jsou jiné faktory. Správa a řízení města vyžaduje konstruktivní spolupráci, schopnost dosáhnout shody i přes různost
názorů, v každém případě i určitý nadhled. Navíc vždy je dobré,
když lze zachovat určitou kontinuitu. Tedy pokud je na co navazovat. A já jsem přesvědčen, že v Prostějově nepochybně je. Takže
ve chvíli, kdy jednání ČSSD s druhým v pořadí ztroskotalo, příliš
variant již nezbývalo. Mimo jiné také proto, že některé subjekty se
již před volbami vůči jiným negativně vymezily. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí oslovit KSČM nebylo pro ČSSD jednoduché,
ze strany pravicových uskupení se dala čekat silně nepříznivá reakce. O to víc si vážím kroku, který levicová strana učinila. Věřím,
že důležitou roli sehrála i veskrze pozitivní zkušenost z koaličního
vládnutí s KSČM na krajské úrovni v Olomouci, stejně jako dlouholetá opoziční činnost klubu KSČM, podporující smysluplná
rozhodnutí levo-pravicové prostějovské koalice.“
Pravdou je, že působení KSČM v radniční koalici je
stále tématem pro některé kritiky. Jak vy osobně čelíte této kritice?
„Popravdě řečeno, čelím. Chabě, ale snažím se. Problém je
v samotné podstatě kritiky, která čerpá své protiargumenty
prakticky výhradně z minulosti a současnou realitu nechce
vnímat. Nepochybuji, že všichni kritici se unisono považují
za demokraty. Ale jen zběžný rozbor jejich postojů v konfrontaci s realitou dnešní KSČM je usvědčí z licoměrnosti.
Ale chápu, že nepřítel musí být náležitě vybarven v tmavých
odstínech, aby vynikla neposkvrněná běloba těch, co nedokážou důstojně unést ani politickou porážku. KSČM byla
v opozici celých pětadvacet let, a to v roli ´nosiče vody´. I to
o něčem vypovídá. Ale zpět k otázce. Není to KSČM, která
apriori odmítá spolupráci. Negativismus zaznívá z jiné strany. Mně nezbývá než věřit, že dřívější, zdaleka ne ojedinělé
hlasy z řad některých současných opozičních zastupitelů ve

Foto: Michal Kadlec
smyslu ´komunální politika je o lidech, ne o politice´, nebyly
jen bezcennou replikou...“
Pojďme k vám. Už jste se adaptoval na novou funkci
uvolněného radního?
„Bohužel, neadaptoval... Jde o proces, který bude nějakou
chvíli trvat. Snažím se naskočit do rozjetého vlaku, a to není
až tak jednoduché. Zvlášť, když běžíte po pražcích a venku je
nevlídno. (úsměv) Velmi mě těší a vážím si toho, že existuje na
magistrátu nespočet těch, kteří mi pomáhají, abych se dostal
dovnitř. Touto cestou jim všem děkuji.“
Na kolik peněz z dotací může Prostějov v nejbližší
době dosáhnout?
„Nelze částku přesně specifikovat. V minulém období, prakticky od
roku 2008 do letoška, se podařilo Odboru rozvoje a investic, respektive oddělení dotací a projektového řízení získat na dotacích zhruba sto padesát milionů korun, což je velmi slušný výsledek. Příští
období bude, zejména pokud se podaří efektivně zvládnout projekt
ITI, což jsou integrované územní investice Olomoucké aglomerace,
z hlediska dotačního přínosu mnohem významnější. V Olomoucké
aglomeraci půjde o stamiliony, respektive o miliardy korun.“
Jakou tedy máme naději na dotace z projektu ITI,
kde se Prostějov má dělit o stovky milionů korun s
Olomoucí a Přerovem?
„Mluvit o naději v souvislosti s tak významným projektem, jako
je ITI, není na místě. Ten projekt je založen na racionalitě konkrétního financování konkrétních projektů. Jsem přesvědčen,
že náš zkušený tým pracující na dotacích se s tímto náročným
úkolem vyrovná a potřebné zdroje pro rozvoj Prostějova zajistí. Nepůjde o dělení peněz. Půjde o společný postup tří měst
s cílem pomocí projektu ITI zajistit lepší konkurenceschopnost
a atraktivitu v daném regionu.“
Jak vy osobně jste spokojen s návrhem rozpočtu
města pro rok 2015?
„Budu stručný. Jsem spokojen, je to výsledek racionálních
kompromisů v oblasti priorit rozvoje města.“

Zatím bahno. Po demolici betonového bazénu se v areálu Za Kosteleckou ulicí připravuje výstavba Národního olympijského centra.
Takto má nová hala vypadat podle vizualizace! Foto: Michal Kadlec
Výstavba Národního olympijského centra se už ovšem stala
terčem kritiky některých současných opozičních zastupitelů,
kteří se však mylně domnívají, že
sportovní víceúčelová hala bude
za velodromem stát místo již dříve naplánovaného koupaliště.
„To ale není pravda! Se stavbou
plaveckého bazénu se i nadále
v případě získání dotace počítá. Jen
s tím malým rozdílem, že samotný
bazén bude nasměrován kolmo
a blíže k zimnímu stadionu,“ ujistil
Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro stavební investice města.
Přípravná fáze celého projektu
proběhne již v příštím roce, stavět se bude v letech 2016 a 2017,
kdy by měla být také hala zhotovena. „Dlouho jsme se snažili být
úspěšní v tenise. Později jsme přibrali volejbal a ocenění se dostavilo
v podobě přidělení olympijského
centra těchto sportů do Prostějova.
Víceúčelová hala je dalším krokem v tomto projektu,“ zopakoval
Miroslav Černošek a k aktuální
novince exkluzivně pro Večerník
poznamenal „Budu upřímný, věřil
jsem v moudrost krajského hejtmana i pana primátora a také v podporu řad obou územních celků. Jsem
přesvědčen, že kromě tradičních

oponentů všeho bude vstřícné
i zastupitelstvo Statutárního města
Prostějov. Vždyť mít v kraji a městě národní olympijské centrum je
přece pozitivní a úžasná věc především z pohledu mladých obyvatel,
kteří mají rádi sport a kulturní
vyžití. Kromě poskytnutých pozemků městem podotýkám, že
i Olomoucký kraj vstoupí do společného ústavu s bonusem.“
Vedle velodromu tak vyroste komplexní sportoviště s odpovídajícím
zázemím. Pevná kapacita haly je
plánována na šest set míst, v případě využití mobilních tribun bude
moci přijít až dva a půl tisíce diváků.
„Tato skutečnost nám možní pořádání sportovních akcí, které se dříve
musely uskutečnit v jiných městech.
Umím si představit, že Prostějov
bude hostit i utkání tenisového Fed
Cupu. Pevně věřím, že v průběhu
roku 2017 halu otevřeme nějakou
špičkovou sportovní událostí,“ přislíbil s úsměvem Miroslav Černošek.
Finální projednání celého projektu
dotčených subjektů a hlavně konečné stanovisko prostějovského
zastupitelstva k rojektu Národního
olympijského centra v Prostějově
by mělo být známo do konce února
příštího roku.

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY
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12

EXPRESS
z rady města

Prezentace

12

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. prosince 2014

JEŽÍŠEK OD VEČERNÍKU JIŽ ZAČAL NADĚLOVAT ...

ˇ
ˇ
PREDVÁNOCNÍ
ˇ VYDÁNÍ BUDE MÍT OPET
REKORDNÍ PORCI STRAN!!!
PŘÍŠTÍ ČÍSLO SE SPECIÁLEM „PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE“
a DVOJNÁSOBNOU PORCÍ magazínu TV POHODA!
Vánoce,
* Televizní program na
silvestra i Nový rok!
čkem!!
rodákem Pavlem Trávní
hodnotě
* Šance vyhrát ceny v
100 000 KORUN!!!

* vánoční, rady tipy a zajímavosti
od redakce i našich partnerů
* soutěže o atraktivní dárky
nejen pod stromeček
* testy, nové trendy i plno dalších
zajímavostí
... to vše ve speciálu „PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE“
v prodeji od 15. do 28. 12. 2014

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...

12 důvodů, proč si objednat předplatné!

* každé pondělí noviny za zvýhodněnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2015! Úspora ažž
104 Kč
* doručení do vaší schránky ZDARMA nejpozději do 7.30 hodin! Garance od České pošty a.s.
* součástí každého vydání je magazín TV POHODA
* pro všechny celoroční abonenty PROGRAM 3+!
* dárek od Večerníku v podobě reklamních předmětů, který bude k vyzvednutí přímo
v redakci od 15. 12. 2014
* poukaz na vybrané služby Studia Jiří Malý v hodnotě 200 Kč

* řádkovou inzerci v hodnotě 300 Kč nebo sloupcovou inzerci v hodnotě 380 Kč zcela ZDARMA!
* VOLNÁ VSTUPENKA ZDARMA na vybraný sportovní zápas v Prostějově!
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštěvnost cca 13 000 týdně) V HODNOTĚ 1 000 Kč
* to nejzajímavější aktuální zpravodajství z celého Prostějovska od Nezamyslic po Dzbel
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ČTENÍ NAVÍC! Ročně vydáváme minimálně 15 vkládaných speciálů ZDARMA

Soutěžte a vyhrajte

POUKAZ OD ZLATNICTVÍ KALÁB!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro
vás ve spolupráci se Zlatnictvím
Josef Kaláb připravil SOUTĚŽ O
SLEVOVÝ KUPÓN V HODNOTĚ 500 KORUN, který můžete získat v případě, že jste se stali, nebo
se stanete předplatitelem nejčtenějšího regionálního periodika na
celý rok 2015! Během probíhajících
předvánočních dnů totiž mezi vás
rozdělíme hned PŮLTUCET takovýchto POUKAZŮ.
No, co říkáte, není to hezký příspěvek na dárek pod stromeček a úplně ZADARMO?! Takže, pokud jste doposud váhali, nyní se už neostýchejte.
Co je potřeba pro tuto šanci vykonat?
Nic složitého. Volejte (608 960 042), pište (INZERCE@VECERNIKPV.CZ) nebo
se přímo zastavte osobně v redakci a předplaťte sobě či někomu blízkému PROSTĚJOVSKÝ Večerník na rok 2015. Následně už budete jen čekat, zda-li se právě na
vás usměje štěstí při losování z osudí...
První fáze soutěže probíhá od pondělí 8. do pátku 12. prosince.
ZADEJTE SI TEDY V OBDOBÍ OD 8. DO 12. PROSINCE 2014 PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU ZA AKČNÍ CENU 800 KČ!
Tím se zaregistrujte do slosování o slevové poukazy na nákup ve Zlatnictví
Kaláb v hodnotě 500 Kč, které věnoval již zmíněný partner soutěže s Večerníkem.
Losování proběhne v pátek 12. prosince v 17.00 hodin přímo v redakci. Jména
ŠESTICE VÝHERCŮ, kteří obdrží onu poukázku v hodnotě 500 Kč, zveřejníme
v příštím čísle, které vychází 15. prosince 2014.

* možnost zapojit se do soutěže o SLEVOVÝ KUPÓN do zlatnictví ve výši 500 KORUN

S PŘEDPLATNÝM MŮŽETE ZÍSKAT
BONUSY V HODNOTĚ 2 000 Kč

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Udělejte radost svým blízkým
a zajištěte jim celoroční

PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

since
. pro
do 12
Platí

Řešíte vánoční dárky a marně si lámete hlavu?
ZKUSTE SVÝM BLÍZKÝM PŘEDPLATIT VEČERNÍK




využiji zvýhodněnou cenu 800 Kč
a mám zájem o program 3+

KAŽDÉ PONDĚLÍ

¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE ¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ OD 800 Kč ¤
¤ BONUSOVÁ PRÉMIE, HODNOTNÝ DÁREK A ODMĚNA ZA VĚRNOST! ¤

Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014

+

+

jen
č
800 K
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
...ještě

...ještě

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

na kalendářní rok 2015 (52 vydání)!

Exkluzivní dárkový poukaz POD STROMEČEK na vás čeká přímo v naší redakci!

PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU - TEN PRAVÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO KAŽDÉHO!

Zpravodajství
BYLI JSME
U TOHO!

Dovádění pod dohledem T.G.M.

Prostějov/peh - Mikulášova družina s hejnem čertů a andělem
dorazila uplynulý pátek vpodvečer i na prostějovské náměstí T.
G. Masaryka. Tam na ně čekaly
desítky dětí, které se nemohly
dočkat, až se i letos pochlubí
nějakou tou básničkou či písničkou.
Ani v tomto roce nemohli organizátoři Prostějovské zimy opomenout pozvat Mikuláše a jeho parťáky, aby společně odměnili hodné
děti a napomenuli ty zlobivé. Pro
tu příležitost si s sebou Mikuláš
kromě anděla tentokrát přivedl
rovnou i celou čertovskou rodinu.
„Malých i větších zlobivců každým rokem přibývá a jeden čert na
to už asi nestačí,“ komentovala se
smíchem čertí populaci maminka
Ivana, která na akci doprovodila
syny Mariana a Tomáše, kteří se

na pódiu pochlubili svými básničkami mezi prvními. Následoval
je bezpočet malých odvážlivců,
na které čekal za odměnu balíček
sladkostí a tradiční medaile prostějovského čerta. I letos nejvíc „frčeli“ Mik, Miku, Mikuláš a Pec nám
spadla. „Zpíval jsem písničku, kterou jsme se učili ve školce,“ hlásí
malý Ondra, který se do čokoládového Mikuláše pustil, jen co opustil pódium. Letošní mikulášské
dovádění naštěstí nekazil mrazivý
chlad jako v minulých ročnících,
přesto i tentokrát malí i velcí pod
pódiem uvítali čertovské zpívání
a tancování pod vedením čerta
Ferdy. Čerti letos hráli prim i díky
svítícím růžkům, které si s chutí
nasadili děti, dospělí i prodejci ve
vánočních stáncích. A takový punč
od Belzebuba nebo bramborák od
Luciferky chutná o to lépe.
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Mikuláš hledá superstar. Děti měly i letos možnost se Mikuláši
pochlubit s básničkou či písničkou.
Foto: Petra Hežová
A protože mezi dětmi shromážděnými na náměstí se žádný
zlobivec nenašel, i letos tak od-

V případu nálezu ohořelé mrtvoly nařídila
policie soudní pitvu. Mohlo jít O VRAŽDU?
Prostějov/mik - Jak Večerník informoval v minulém čísle, předminulou sobotu 29. listopadu
došlo na Prostějovsku ke dvěma
tragédiím. Ve Víceměřicích se
utopil mentálně postižený klient
zdejšího ústavu a v lese u Horního Štěpánova byla v autě nalezena ohořelá mrtvola. Obě neštěstí
nyní prověřuje policie a jakékoliv bližší informace z vyšetřování
jsou bohužel zcela nedobytné.

„Případy jsou stále v šetření. Co
se týká tragédie ve Víceměřicích,
kde klient tamního ústavu spadl do
rybníku, načež se utopil, čekáme
momentálně na výsledky zdravotní
pitvy,“ zareagoval na dotaz Večerníku stručně Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Podobně je na tom vyšetřování
otřesného nálezu spálené mrtvoly muže ze Svitavska ve vy-

hořelém vozidel na lesní cestě
u Horního Štěpánova. Tady je
ale situace mnohem složitější
a je docela možné, že případ nakonec nebude kvalifikován jen
jako holé neštěstí. „V tomto případě byla nařízena soudní pitva,
kde také čekáme její výsledky,“
uvedl Josef Bednařík. Horním
Štěpánovem a okolím už ale
momentálně kolují fámy, že
mohlo jít o vraždu...

OMLUVA

V minulém vydání Večerníku redaktor Michal Kadlec vlastním pochybením změnil jméno ředitelky Domova u rybníka ve Víceměřicích. Paní Marcele Burové a pochopitelně i všem čtenářům
se tímto veřejně omlouvá.

cházeli čerti s prázdnou. Tak
uvidíme, jak tomu bude zase za
rok...

ze soudní síně...

Mikuláš potěšil hospitalizované děti i seniory „Odměny pro generálního ředitele zaměstnance

Prostějov/tok - Na své pacienty nezapomněli v pátek ani v prostějovské nemocnici. Na jejích chodbách
se vystřídaly dokonce dvě skupiny
Mikulášů, andělů i čertů. Obě přinesly kromě drobných dárků to
hlavní - okamžiky radosti a projasnění jinak neveselého pobytu za
špitálními zdmi.
Obě skupiny se lišily především postavami čertů. Hned po ránu dorazil
na dětské oddělení Mikuláš se svými
společníky představovaný studenty
Střední zdravotnické školy. Není

Čerta se nebojíme. Na LDN
vypadal opravdu realisticky, o to
laskavější byl na seniory Mikuláš
v podání senátorky Sekaninové.
Foto: Tomáš Kaláb

divu, že i čertík měl spolu s andělem
půvabné rysy.
„Prožíváme letos atypický prosinec,
dětí zde máme tentokrát málo, jen
kolem deseti,“ uvítala všechny vrchní
sestra oddělení Jitka Voříšková. Některé děti byly zrovna na vyšetření,
pět se vydalo do zdejší „hrací“ místnosti, za zbylými se nebesko-pekelná
delegace vydala na pokoje. Zatímco
všechny děti svorně tvrdily, jak byly
celý rok hodné, s básničkami či písničkami už to bylo horší. Nejlíp se
s vlastní produkcí vyrovnal asi sedmiletý Filip. „Tuto tradici udržujeme na
našem oddělení zhruba deset let. Se
zdravotnickou školou máme v tomto
ohledu dlouhodobou spolupráci, a to
nejen při této příležitosti, ale i jindy
během roku, naposledy například
na Helloween. Děti jsou za jakékoli
rozptýlení vděčné,“ chválila studenty
Voříšková.
Podle čerta byly tento rok děti opravdu hodné, ale dlouhodobý trend to určitě není. „Záleží na tom, kam zrovna
přijdeme, někde by mi ten pytel přišel
docela vhod,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku pekelník.
Zatímco děti dostávaly perníčky,
banány a další drobnosti, na seniory
čekal ovocný nápoj, kávová tyčinka

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

Fotka vpravo: Básnička pro Mikuláše. Filip byl na dětském
oddělení jeden z mála, který byl na návštěvu Mikuláše perfektně
připraven.
Foto: Tomáš Kaláb
a krajková rybička. To vše přinesl
Mikuláš, za jehož převlekem bylo
možné tušit senátorku Boženu Sekaninovou. „Od rána jsme navštívili
mateřské školy ve Vícově a Ohrozimi, odtud jsme spěchali za trochu
jinou věkovou kategorií,“ odhalil dopolední program čert, který v dobře
padnoucí masce vypadal opravdu
strašidelně.
„Přestože mikulášská tradice je určena
primárně dětem, sami jste viděli, že
z návštěvy těchto postav mají radost

i senioři,“ podotkla vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných Naděžda Crhonková. „Samozřejmě jsme
vybrali pouze pokoje, kde leží vitální
pacienti například po úrazech,“ dodala.
Někteří si opravdu s chutí zanotovali
vánoční písničky,a i originální básnička se našla... Nelze než poděkovat
Nemocnici Prostějov i všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří se
i letos snažili do prostředí, kde každý
člověk nerad přebývá, trochu vlídné
předvánoční atmosféry.

Mikuláš v Kostelci na Hané „pokřtil“ i nové náměstí

Kostelec na Hané/tok - „Nějak to
tady nepoznávám, a to do Kostelce
chodím každý rok,“ kroutil
hlavou nevěřícně vyfešákovaný
Mikuláš v červenobílém rouchu,
doprovázený něžným andělem,
přicházeje od kostela na náměstí
před radnicí. Na okraj dodejme, že přecházel způsobně po
přechodu pod dohledem místního strážníka. Ona to totiž byla
první společenská akce na nově
rekonstruovaném náměstí.
Před radnicí se konal už od půl čtvrté
tradiční vánoční jarmark. A ne ledajaký. „Letos jsme jej spojili právě
s mikulášskou nadílkou, ale pořádáme
ho pravidelně každým rokem.
Jsou na něm k mání nejrůznější
výrobky žáků prvního stupně zdejší
základní školy,“ vysvětlila učitelka
Monika Dofková. A co všechno děti
tvoří? „Nejvíc je tady samozřejmě
papírových výtvorů, starší děti pracují
i s keramikou, prezentuje se zde náplň
předmětů výtvarné a pracovní výchovy s tématikou vánoc,“ upřesnila.
A že se stoly opravdu prohýbaly... Děti svou práci ochotně
prezentovaly, nejvíc samozřejmě

dychtivým rodičům, hledajícím
výsledky snažení právě toho
svého potomka. Nejmenší děti
z mateřské školky se zatím řadily
ke své taneční produkci. Celý
program následně zahájil rozsvícením vánočního stromu starosta
města Ladislav Hynek. Když se
caparti konečně dostali „ke slovu“, bylo to velmi roztomilé,
dík patří jejich učitelkám, které
vtipně doplnily text písniček výrazovými prostředky. Poté se z pódia rozezněly hlasy trojice žákyň
základní školy, aby závěrečnou
tečku učinily děti ze školní družiny
pohybově velmi zdařilým vystoupením.
Za sršení pekelných ohňů v režii
místního sboru dobrovolných
hasičů se mezi přítomné vmísila
tlupa pekelníků, kteří zpovídali
děti, jestli byly opravdu tak hodné,
jak většinou tvrdí. Respondenti si
z rozhovoru odnesli černou tečku
na nose.
Pak nastalo netrpělivé čekání na
oslavence, jímž byl Mikuláš s nezbytným doprovodem. Jakmile si
našel cestu přihlížejícími, ujal se

na
alerie .cz
fotogecernikpv
ww.v
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Osobní pohovor. Děti Mikulášovi úspěšně vysvětlují, že hodné
byly opravdu po celý rok.
Foto: Tomáš Kaláb
svých povinností a začal probírat
s dětmi jejich pravosti a nepravosti. Za básničku či písničku si
každý odnesl malý mikulášský
balíček. Celé odpoledne pak
zakončil v režii dobrovolných
hasičů barevný ohňostroj. „Jsme
rádi, že rekonstrukce náměstí byla
dokončena včas a tato Mikulášská
nadílka je první akcí, kterou přivítá
v nové podobě,“ neskrýval spo-

kojenost starosta. „Jen trávník se
ještě nestačil usadit, což by nebyl
problém, kdyby byla pořádná zima
a mrzlo. Takto bude muset projít
obnovou,“ povzdechl si Ladislav
Hynek s tím, že oproti rozzářeným
dětským očím je to celkem
banalita.
A to je konečně cílem nejen
pohádkových
bytostí,
ale
především všech dospělých.

Brno, Prostějov/mls - Jako první
vypovídal při úterním jednání
Krajského soudu v Brně Josef
Burda, který v letech 2004 až
2008 působil jako člen představenstva a kromě toho byl i přímým podřízeným Jaroslava Kučery. Burdovo svědectví ovšem
nic nového nepřineslo, stejně
jako ostatní pouze potvrdil, že
o výši odměn pro Františka Tuhého či jeho náměstky neměl tušení
a na valné hromadě se o nich nikdy
nehlasovalo. Následně se dostalo
i na tehdejší šéfku odborů Helenu Vyroubalovou. A její výpověď
byla výrazně zajímavější...
Funkce Heleny Vyroubalové
v hiearchii Oděvního podniku
byla klíčová. Vyučená pánská
krejčová byla coby šéfka odborů Oděvního podniku Prostějov v každodenním kontaktu
s řadovými zaměstnanci, coby
členka dozorčí rady firmy zase komunikovala s majiteli i nejvyšším
vedením. S Oděvním podnikem
zažila dobu, kdy si lidé domů odnášeli tisícové prémie, při neslavném
konci firmy se naopak loučila téměř
se všemi zaměstnanci, zažila jejich
pláč i vztek. Jak u soudu popsala
situaci v podniku v období, kdy si
František Tuhý ke svému dvousettisícovému platu generálního
ředitele a dalším třiceti pěti tisícům měsíčně pobíraným za funkci
v představenstvu nechával ještě vyplácet další milionové odměny?
„Od roku 2006 byly výrazně
kráceny prémie řadovým zaměstnancům. Vedení společnosti
vše vysvětlovalo tím, že hospodářské výsledky jsou špatné
a není možné, aby odměny byly
i nadále vypláceny. Pravdou
je, že jsme byli ve špatné situaci. Ubývaly zakázky, existovala
řada nedobytných pohledávek,
zavíraly se závody, zaměstnanci
odcházeli. Když vyšlo najevo, že
management společnosti v čele
s generálním ředitelem si v tomto
období nechal vyplatit takto vysoké částky, lidé se cítili podvedeni.
Chodili za mnou s tím, že jsem
o tom coby členka dozorčí rady
musela vědět a zajímalo je, proč
jsem s tím něco neudělala. Musela jsem jim neustále vysvětlovat,
že o odměnách pro pana Tuhého
a ostatní jsem nikdy neměla tušení. Nebyly totiž nijak vedeny. Na
valné hromadě se hlasovalo pouze
o celkových odměnách pro členy

UŽ NE TAK LEVNĚJI, ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!
OBJEDNÁVEJTE CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU

naštvaly,“ vypověděla šéfka odborů
představenstva, které byly řádově
o hodně nižší,“ popsala Helena
Vyroubalová, která potvrdila, že
nezákonně vyplacené odměny se
v roce 2008 probíraly i na představenstvu. „V tomto období jsme
v dozorčí radě jednali i o možnosti podání insolvenčního návrhu,“
upozornila.

Tuhý: „Za krach OP
mohou ti,
co přišli po mně...“
S obsahem výpovědi Heleny
Vyroubalové měl obžalovaný
očividně problém. „Hospodářské
výsledky byly za mého fungování pozitivní. Problémy souvisí až
s obdobím, kdy už jsem nebyl
v pozici generálního ředitele
a podnik vedli jiní,“ zpochybnil svoji
odpovědnost za krach podniku František Tuhý, který rovněž upozornil,
že platy za něj nebyly kráceny všem.
Na podporu tohoto tvrzení obhajoba předložila i zpracovaný znalecký posudek. „Historicky nejvyšší
odměny pro vedení podniku byly
vyplaceny až v roce 2009. Vzrostly například prémie pro předsedu
představenstva, kterým se stal Milivoj Žák. Zatímco František Tuhý
za tuto funkci měsíčně pobíral
pětatřicet tisíc, jeho nástupce za to
samé dostával odměnu ve výši dvě
stě tisíc korun měsíčně,“ píše se
mimo jiné v posudku, který zpracovala společnost Znalex.

Milivoj Žák: „Tuhý
o zásadní vliv v OP
nikdy nepřišel!“
Samotný Milivoj Žák s údaji uvedenými ve znaleckém posudku
nesouhlasí. „Pokud si dobře pamatuji, tak částku dvou set tisíc korun
bral František Tuhý coby předseda
dozorčí rady. Odměny pro předsedu
představenstva se po mém nástupu
nijak neměnily, naopak se zrušily
prémie pro vedení podniku,“ reagoval na informaci vyplývající ze znaleckého posudku Milivoj Žák, který
zároveň přímo v redakci Večerníku
doložil, že jeho odměny nebyly
tak vysoké jako ty, co směřovaly
k Tuhému, Kořínkovi či Kučerovi.
„Základní měsíční plat jsem měl
pětadevadesát tisíc korun. Jako

člen představenstva jsem dostával
třiatřicet tisíc a co se týče prémií,
tak ty kolísaly, jejich výše byla
nejvíce dvě stě procent základního
platu. Nebylo to tedy tři sta procent
jako třeba u Tuhého či Kořínka.
Například za celý rok 2005 jsem
si přišel asi na dva a půl milionu
korun, za únor 2006 jsem se vším
všudy bral 211 tisíc korun. Žádné
další zvláštní odměny jsem nedostával,“ reagoval na zveřejněné
informace Milivoj Žák, podle něhož byly tyto odměny zasloužené.
„Měl jsem velkou odpovědnost,
odskákal jsem to na zdraví a po
definitivním konci Oděvního podniku si obtížně hledám zaměstnání,“ dodal Žák, který rovněž
upozornil, že coby hlavní akcionář
a faktický majitel firmy měl František Tuhý vliv na dění v podniku
i poté, co skončil v čele představenstva. „Banky, kterým ´ópéčko´ dlužilo, už ztratily důvěru, že
František Tuhý je schopný podnik
úspěšně vést a zajistit splacení
všech úvěrů. To je důvod, proč
byl odvolán z čela představenstva.
O zásadní vliv v podniku však nikdy nepřišel, vše šlo stále přes něj
coby předsedu dozorčí rady, celou
řadu dokumentů i nadále podepisoval,“ zdůraznil Milivoj Žák.

Proč právníci neupozornili na nezákonný postup?
Kromě výpovědí členů vedení
Oděvního podniku Prostějov byly
v úterý u soudu přečteny i svědectví řadových zaměstnanců.
Hledala se například odpověď na
otázku, proč se v podniku neřešila
záležitost související s nelegálním souběhem funkcí? Ta se přitom fakticky týkala všech členů
představenstva, kteří byli zároveň
i zaměstnanci s měsíčním platem.
„Na právním odboru pracovalo
sedm právníků, často se zde střídali.
O principech odměňování pro generálního ředitele a náměstky jsme
nevěděli, nikdo je s námi neprobíral,“ vypověděl v této souvislosti ředitel právního odboru Jan Konečný.

Další z klíčových podnikových
právníků byl předvolán přímo
před soud, nicméně kvůli kalamitě na železnici nedorazil.
I z tohoto důvodu bylo hlavní
líčení odročeno na 6. ledna 2015.

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY
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„Svoji nabídku služeb i ceny jsem podřídil zájmu,“

osvětluje provoz ´hodinovek´ Michal Jelínek
Prostějov/mik - A pak že
v Prostějově chybí erotika!
Jak Večerník exkluzivně zjistil,
v našem městě rozhodně není
nouze o nabídky společnic,
soukromé priváty, ale i hodinové hotely, kde si s partnerem či partnerkou můžete
užít nezávazný sex trvající
pár desítek minut bez toho,
aniž byste následně platili za
celou noc! A tak pokud zrovna nemáte, kde se pomilovat

nebo jste se prostě jen rozhodli
k „rychlovce“ s neodbytným
milencem či krásnou ženou,
kterou jste na večírku zrovna
potkali, nestrádejte! Majitel
dvou prostějovských penzionů
vám azyl poskytne v kteroukoliv denní či noční hodinu.
Důrazně ale odmítá, že by tady
zájemcům nabízel prostitutky!
„Sex rozhodně ano, pronajmu
nádherné milenecké pokoje
na pár hodin, ale každý musí
přijít s vlastním ´materiálem´.
S tím pak není problém,“ potvrdil v exkluzivní zpovědi pro
Večerník Michal Jelínek.

Zabrousit opět do lechtivých vod
erotiky v Prostějově dohnaly
Večerník fámy linoucí se městem,
že dva penziony ve městě slouží
jako bordely. Večerník se rozhodl
přijít na kloub celé věci. Kontaktoval majitele penzionu v Olomoucké ulici, jenž vlastní také
ubytovací zařízení ve Wolkerově
ulici. Michal Jelínek nejdříve
popsal, že oba penziony slouží
k ubytování běžných hostů i firem.
Pouze jako doplňkovou službu
poskytují krátkodobé ubytování
s mileneckou sazbou. Zareagoval
rovněž na zmíněné fámy o bordelech. „Společnice? Tak to v žádném

případě! Tyto služby rozhodně
neposkytujeme. Nenabízíme chlapům prostitutky ani nijak lehčí
ženy. Na Olomoucké v penzionu
pracují za barem a v kuchyni
dvě počestné vdané holky, které
by nedaly ani mně, jako šéfovi,“
odpověděl razantně a s nadsázkou
sobě vlastní Michal Jelínek.
Přesto ale nepopíral, že jeho podnikání v tomto oboru má hodně
blízko k sexuálním službám! „To
ano, blízko k tomu skutečně mám.
Už od školky mám přezdívku
Paroháč, která se se mnou táhne
celý život. Takže když jsem otevíral penzion ve Wolkerově ulici,

nad jeho názvem jsem dlouho
nepřemýšlel. Lidi se tomu smějí,
ale ať. No a brzy začali do tohoto penzionu chodit různí lidé
a ptali se, zda je možné pronajmout si pokoj na hodinku, dvě nebo
maximálně tři. Nevím, proč to
tak chtěli, já jsem za nimi do těch
pokojů nelezl a mohu každého
ujistit, že kamery tady nad postelemi nemáme. Brzy mi bylo jasné,
že lidi k nám chodí kvůli rychlému
sexu a nezakrývám, že jsem k tomuto účelu podřídil i nabídku
služeb a ceny,“ prozradil marketingovou strategii Michal Jelínek,
majitel prostějovských penzionů

U Paroháče a U Jelínka. „Podívejte, já slovo sex nemám rád,
řekněme, že se kromě běžného
ubytování k nám chodí lidé
i pomilovat. Hlavně přes zimu.
Během léta to jdou dělat do parku
nebo do lesa. Teď ale zase přichází
doba, kdy očekáváme klientelu se
zájmem o pár hodinek erotiky.
Proč ne, nic protizákonného to
není. Mám pro ně dvouhodinovou
sazbu za pětistovku,“ přiznává
provozovatel.
Večerníku odpověděl i na
lechtivou otázku, kdo všechno má
zájem o rychlý sex v jeho ubytovacích zařízeních. „To byste se di-

vili, jaké známé osobnosti takovou
potřebu mají. (smích) Ale jména
vám neřeknu, to snad chápete... Jinak obecně řečeno, pokoje na pár
hodin si u nás pronajímají pánové,
kteří někde na večírku potkají
náhodnou známost, muži v letech
se svými utajovanými milenkami,
ale také mladí lidé, kteří se prostě
nemají kde pomilovat, protože
rodiče jsou stále doma a ne a ne odjet na chalupu,“ uzavřel s úsměvem
toto téma Michal Jelínek s tím, že
v poslední době má velký úspěch
u novomanželů, kteří si v jeho penzionech kromě svatební hostiny
dopřejí i vášnivou svatební noc.

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

A GRATULUJEME!!!

Vanessa Pospíšilová
22. 11. 2014 51 cm 2,95 kg
Prostějov

Jaroslav-Josef Polášek
30. 11. 2014 53 cm 3,90 kg
Víceměřice

Filip Kvapil
1. 12. 2014 47 cm 2,80 kg
Konice
INZERCE

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!

Advent přivítal i Cipísek, který si pozval Anděly
Prostějov/red - Mateřské centrum Cipísek se v předvečer
adventu proměnilo ve svatou
školu. Andělská pohádka, tvořivá dílnička, koledy, vánoční
mazurka, perníčky, skořicový
čaj a hlavně dobrá nálada všech
zúčastněných - takové bylo andělské odpoledne s Cipískem,
které se uskutečnilo předminulou sobotu.

„Tato sobota byla poslední v podzimním cyklu programů, další
pohádkové víkendy pro rodiče
s dětmi připravuje Cipísek až
v rámci nového cyklu během ledna,“ prozradila Večerníku Markéta
Skládalová.
V prosinci čekají mateřské centrum ale ještě pravidelné programy
pro rodiče s dětmi, samozřejmě už
ve vánočním duchu. „Jako každý
rok, i letos, budeme strojit společně
Cipískův stromeček, tvořit vánoční
přání i dekorace a společně se těšit
na svátky, které jsou pro rodiny
s malými dětmi opravdu těmi nejkrásnějšími. Chybět nebude ani
tradiční Mikulášská nadílka v přednáškovém sále Národního domu,“
nastínila vedoucí MC Cipísek.

V prosinci v Mateřském centrum
Cipísek proběhne také zápis pro
nové zájemce do dalšího cyklu
programů leden - březen 2015,
který se koná v úterý 16. 12. od
8.30 do12.00 hodin. „Připravujeme opět od nového roku programy pro rodiče s dětmi od miminek
po předškoláky, odpolední kroužky pro předškolní děti, semináře,
kurzy a besedy pro rodiče nejen
o výchově a komunikaci v rodině
a také další pohádkové víkendy
a jednorázové akce pro celou rodinu,“ dodala Skládalová.
Bližší informace:
www.mcprostejov.cz,
www.facebook.com/cipisek
a e-mail: mcprostejov
@centrum.cz.

INZERCE

GJW získávalo ocenění od Olomouckého kraje

Prostějov/pr - V pondělí 1.12. 2014 ocenil Olomoucký kraj studentku
Adélu Navarovou a studenta Tomáše Ovada
z Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově, kteří se
umístili
v
humanitní
a přírodovědné kategorii na předních místech
v rámci hodnocení Talent
Olomouckého kraje 2014.
Oba studenti dosahují vynikajících výsledků v přírodovědných oborech biologie
a chemie, a zároveň jsou
úspěšní v jazykových olympiádách. Zároveň představitelé Olomouckého kraje
ocenili v rámci Talentu
Olomouckého kraje pět
střeních škol. Jednou z oceněných škol bylo i Gymnázim Jiřího Wolkera v Prostějově. Ocenění bylo uděleno za péči o talentované studenty
a studentky a za podporu nutnou k dosažení jejich významných úspěchů v soutěžích a olympiádách. S oceněním
je spojeno přiznání finančního příspěvku Olomouckého kraje, který gymnázium využije k podpoře kvality vzdělávacího procesu.
Gymnázium Jiřího Wolkera pořádá ve středu 10.
prosince 2014 od 12.00 do 17.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V této době mohou zájemci
o studium, ale i bývalí absolventi navštívit gymnázium a prohlédnout si jeho prostory a učebny. Prohlídku gymnázia povedou žáci a členové pedagogického
sboru a bude spojena s ukázkami výuky a práce
v učebnách.
V posledních letech Gymnázium Jiřího Wolkera provedlo zásadní modernizace učeben a úrovní svého
technického vybavení se řadí ke špičce středních škol
v regionu. Tyto prostředky byly věnovány především
na podporu jazykového vzdělávání, přírodovědného
vzdělávání a sportu.

2x foto: archív MC Cipísek

Matyáš Štefl
2. 12. 2014 50 cm 3,00 kg
Prostějov

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
Hanácký soubor písní a tanců KLAS společně s dětskými
soubory KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané pořádají
v sobotu 13. prosince 2014 od
17:00 hodin v kulturním domě
v Kralicích na Hané „Adventní posezení“ s tancem. Vstupné
dobrovolné.

MUZEUM A GALERIE
v Prostějově - výstavní sál Špalíček, Úprkova 18 pořádá do
31. prosince výstavu Velká válka
– Češi na bojištích Evropy.

V Plumlově se chystá Vánoční koncert . Adventní zpívání
u klavíru Zdislavy Krausové-Otrubové se koná tuto neděli
14. prosince v 15.00 hodin na
zámku v Plumlově. Na prograVánoce s Cipískem – společné mu budou vlastní písně, šansostrojení stromečku a vánoční pro- ny, vánoční písně a pastorely.
gram s adventním tvořením do Vstupné je dobrovolné.
15. prosince ve všech pravidelných programech
Národní dům v Prostějově
Zápis do programů v cyklu pořádá 11. prosince 2014 verleden – březen – 16. prosince nisáž Lubomíra Petříková:
od 8:30 do 12:00 hodin zápis ,, KONĚ” Hosté Zdeněk Mana volná místa pro nové zájem- tysík – trojnásobný vítěz Velké
ce VOLNÉ HERNY pro rodiče Pardubické. Vernisáž potrvá do
s dětmi do 5 let. Herny probíhají 4. února 2014
vždy v pondělí 15:00 – 17:00,
bez společného programu a bez Zveme vás na společné zamyšlení
předchozího nahlášení, mož- nad otázkami a záhadami života.
nost výběru náhrad za pravidel- Přednášející biotronik Tomáš Pfený program, v letošním roce do iffer odpovídá na písemné i ústní
15. prosince, pak až v lednu.
dotazy posluchačů. Vstupné je
dobrovolné. Neděle 14. prosince
Regionální pracoviště Tyflo- 2014 v 9:00 hodin, Společenský
Centra Olomouc v Prostějově dům, Komenského 6.
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Galerie U Hanáka, Prostějov,
pořádá výstavu Karla Nováka
víceúčelová hala
„fotografie“, která potrvá do úte- zimní stadion
rý 16. prosince 2014.

Domovní
správa, s.r.o,

Taneční škola Šárky Milarové
a Jiřího Šindlera vás srdečně
zve na závěrečný věneček dne
12. 12. 2014 od 18:30 hodin ve Český svaz chovatelů, Základní
Společenském domě v Prostějově. organizace Prostějov 1 pořádá ve dnech 13. a 14. prosince
V prostorách Galerie Mánes 2014 „Hanáckou výstavu holuclub, Kostelecká 18, Prostějov, bů a holubů rysů ve výstavním
se koná výstava Olgy Měsícové areálu Plumlovská 50 v Pros„tóny barev“, která potrvá do úterý tějově. Výstava bude otevřená
9. prosince 2014. Provozní doba: v sobotu 13. prosince 2014 od
pondělí až pátek: 9-12 a 13-16 13:00 do 18:00 hodin a v neděli
hodin. Mimo tyto hodiny po do- 14. prosince 2014 od 8:00 do
mluvě na tel.: 777 160 402
14:00 hodin.

Krajský úřad přijímá nominace

na STAVBU ROKU 2014
Olomoucký kraj/red - Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných
ve výstavbě vyhlašuje v pořadí
šestý ročník soutěže s názvem
Stavba roku 2014 Olomouckého kraje. Záměrem veřejné
soutěže je vybrat a ocenit nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v našem kraji
vznikly v letech 2013 až 2014.
Nominace na stavbu mohou
zájemci posílat do 30. ledna
2015.
O vítězích pak rozhodne odborná porota v březnu příštího roku.
Také v letošním roce se soutěží
v pěti kategoriích. Nominace
jsou přijímány pro stavby určené
k bydlení, stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných
prostor, stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské,
stavby technologické a pro
průmysl a stavby v oblasti rekonstrukce a obnovy. Přihlášené

práce budou vystaveny na veletrhu Stavotech v Olomouci.
„Do soutěže se mohou přihlásit
stavby v uvedených soutěžních
kategoriích, které byly realizovány na území Olomouckého kraje a byly zkolaudovány
do 31. prosince 2014. Oceněním
těchto staveb můžeme poděkovat a také podpořit architekty,
stavební firmy a investory, kteří
kvalitním způsobem mění podobu našeho kraje,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Porota bude hodnotit mimo jiné
architektonické vyznění díla, jeho celkový přínos, prostorové
a funkční řešení a začlenění do
daného prostředí. Důležitým prvkem hodnocení bude také vliv
stavby na životní prostředí,
vhodnost použití stavebních
materiálů a v neposlední řadě
vstřícné řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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BRUSLENÍ PRO
ŠKOLY, ŠKOLKY
A VEŘEJNOST

ÚTERÝ 9.12. 9.00 - 10.00

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST
SOBOTA 13.12. 17.30 - 18.30
NEDĚLE 14.12. 14.15 - 15.15

TIP Večerníku

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
SE SVĚTLANOU NÁLEPKOVOU

KDY: SOBOTA 13. PROSINCE 2014 V 15:30 HODIN
KDE: KD DUHA, ŠKOLNÍ 4, PROSTĚJOV
PROSTĚJOVSKÁ ZIMA 2014
nabízí neuvěřitelně bohatý program. A tak tuto sobotu máte
možnost prožít další příjemné
předvánoční odpoledne plné
her, soutěží, písniček i společného zpívání. Tentokrát se
známou herečkou a zpěvačkou
Světlanou Nálepkovou, která
k nám do Prostějova zavítá. Nahlédněte společně s jejím kamarádem skřítkem Bumějem do
kouzelného světa Medvídkova.
Námětem je pohádkový příběh
z vesničky, kterou vyčaroval skřítek Buměj. Ta leží v malém údolí,
na jedné straně kopec a louka, na
druhém konci potůček a za ním
lesík plný malin. To je půvabný
domov malých přátel, kteří zde
prožívají svá dobrodružství. Tento
dětský pořad koncipuje Světlana
Nálepková pro různé společenské
akce, pro exteriéry i interiéry. Součástí pásma je soutěž o ceny, ve
kterých se velcí i malí diváci zapojují do dění na jevišti. Zazní v něm
také písničky textaře Jana Vodňanského. Jak s nadsázkou praví
Světlaniny webové stránky, pořad
je určen pro diváky od 5 do 70 let.

Podle novelizovaného zákona
je obec povinna zajistit místa
pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných
odpadů, papíru, plastů, skla,
kovů a biologicky rozložitelných odpadů. „Povinnost obce
na oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu,
jako papíru, plastů a skla plníme již dlouhodobě, a to systémem sběrných míst a svozu.

Foto: Internet
V tento den si také nenechte ujít
promítání pásma pohádek pro
nejmenší, které začíná v 8:30
hodin. Přesně v 10:00 hodin se
promítá rodinný film Modrý tygr
a od 13:00 hodin je připravena
Vánoční minidílna pro děti.
Abychom toho pro děti neměli
málo, od sobotního vánočního odpoledne se Světlanou Nálepkovou
přesně za týden na vás čeká Michal Nesvadba. V sobotu 20. prosince představí od 18:00 hodin dětem své království knížek.
Předprodej vstupenek pro obě
akce probíhá v Informačním
centru, Pernštýnské náměstí
8 (prostějovský zámek).

„Lidé jsou okrádáni i z roztržitosti,“ upozorňuje
tisková mluvčí městských strážníků Jana Adámková

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...
Blažejka Směšná 1934 Prostějov
Božena Hrubá 1937 Prostějov
Alžběta Dudková 1948 Prostějov
Vlastimil Kučera 1953 Prostějov
Eliška Popelková 1930 Rakůvka
Soňa Zabořilová 1968 Prostějov
Zdeňka Krejčířová 1933 Prostějov
Dobroslav Thiel 1921 Prostějov

Ing. Josef Kopečný 1950
Vrahovice
pplk. v.v. František Pintner 1931
Prostějov
Čestmír Jakeš 1952
Pěnčín
Josef Sedláček 1941 Mostkovice
Drahomíra Pěnčíková 1926
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 8. prosince 2014
Miloslav Bosák 1949 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Pospíšil 1961 Brodek u Pv 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 10. prosince 2014
Josef Václavík 1932 Hrochov 14.00 kostel Jednov
Pátek 12. prosince 2014
Zdeněk Stuchlík 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Hofman 1948 Přemyslovice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Stejně tak jsme v předstihu již
od roku 2011 zavedli oddělený
svoz biologicky rozložitelného
odpadu společně s možností
domácího kompostování. Tento systém byl rozšířen v roce
2013 a 2014 pořízením dalších
sběrných nádob a kontejnerů
na bioodpad,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
V případě nebezpečných
odpadů a kovů město plní

17.30 Modelky s.r.o.
česká komedie
20.00 Dead Snow:
Rudý vs. mrtvý
norská hororová komedie

úterý 9. prosince

17.30 Modelky s.r.o.
20.00 Dead Snow:
Rudý vs. mrtvý

APOLLO 13

sobota 13. prosince

20:00 Mňága a Žďorp

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pondělí 8. prosince

19:00 Romeo a Julie

středa 10. prosince

středa 10. prosince

16:00 Prázdnou kasu mám
aneb krize sem, krize tam,
já si z ní nic nedělám

čtvrtek 11. prosince

18:00 LiStOVáNí: Co jsem
to proboha udělal?

čtvrtek 11. prosince

16.30 Hobit: Bitva pěti
armád 3D
americký velkofilm
20.00 Hobit: Bitva pěti
armád 3D

pátek 12. prosince

19:00 Důkaz

neděle 14. prosince

pátek 12. prosince

16.30 Hobit: Bitva pěti
armád 3D
20.00 Hobit: Bitva pěti
armád 3D

17:00 Česká mše vánočníí

KULTURNÍ
KLUB DUHA

středa 10. prosince

sobota 13. prosince

16.30 Hobit: Bitva pěti
armád 3D
20.00 Hobit: Bitva pěti
armád 3D

15:00 Bio Senior – Přijde
letos Ježíšek?
český romantický film

sobota 13. prosince

neděle 14. prosince

10.00 Adventní filmové dívánky
– Pohádky z hor
16.30 Hobit: Bitva pěti
armád 3D
20.00 Hobit: Bitva pěti
armád 3D

8:30 Pohádky pod sněhem
pásmo pohádek
10:00 Modrý tygr
český rodinný film

DIVADLO POINT

čtvrtek 11. prosince

19:00 Baskervillská bestie

VÁNOCE S PROSTĚJOVSKÝM
ŽESŤOVÝM KVINTETEM
středa 10. prosince v 17:00 hodin – Ochoz muzea
Vánoční koncert Prostějovského žesťového kvinteta
Akce se koná ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově, p.o.
VÁNOČNÍ PODVEČER S KAPELOU FLERET
pátek 12. prosince v 17:00 hodin - náměstí
T.G.Masaryka

Budou se ptát. Také během letošního prosince se Prostějované
před supermarkety budou hojně potkávat se strážníky. Bude je zajímat, kde máte šrajtofli.
Foto: Městská policie Prostějov
ně nikdo z nás nestojí,“ připomíná značná rizika předvánočních
nákupů Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově.
„Proto i v tomto roce nabádáme
občany ke svědomitosti při nákupech. Strážníci sice budou dohlížet a snažit se v co největší míře
zabránit páchání trestné činnosti,
ale samozřejmě je zapotřebí zbytečně zlodějům svým jednáním
nenahrávat,“ apeluje na veřejnost

Adámková.
Jak dodala, také letos proběhnou preventivní akce pod
názvem „Kde mám peněženku“? „Smyslem je upozornit
občany na řádné uschování peněženky. Pro oslovené, kteří se
zachovají správně, je připraven dárek. Věříme, že činnost
strážníků přispěje k tomu, aby
Vánoce byly opravdu šťastné
a veselé,“ uzavírá tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.

Od nového roku se bude v Prostějově třídit i železo

Prostějov/red - V souvislosti
s novelou zákona o odpadech, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2015, musí
město změnit vyhlášku o systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Její znění projednala
rada města a doporučila ji
zastupitelstvu ke schválení.

pondělí 8. prosince

17.30 Modelky s.r.o.
20.00 Dead Snow:
Rudý vs. mrtvý

Strážníci varují před vánočními zloději
Prostějov/mik - Poslední měsíc
v roce patří vánočnímu shonu.
Do ulic vyrazí davy nakupujících a zejména v supermarketech i velkých obchodních střediscích se to lidmi jen hemží.
Přeplněná parkoviště, nervozita spojena s nákupem dárků,
to vše přispívá k opomenutí,
být obezřetný a dávat si pozor
na své věci.
„Řada z nás při vybírání zboží
urputně boří zrak do regálu a ani
si nevšimne zlodějíčků, kteří obratně odcizí peněženku, kterou
jste si v roztržitosti ponechali
volně ležet v košíku, případně
v tašce. Stále bývá velkým nešvarem osamocený košík s nákupem mezi stojany. Kabelka
s peněženkou visí na madle
a majitel nikde. Často okradený
zjistí až u pokladny svoji ztrátu.
Poté se rozbíhá koloběh návštěv
různých institucí a o to, rozhod-

KINO METRO 70

povinnost prostřednictvím
dvou sběrných dvorů v ulicích Anenská a Průmyslová.
Vyhláškou tak dojde k definici
odděleného ukládání kovů na
sběrných dvorech a ve výkupnách kovů zapojených do
systému sběru obce. Obyvatelům se rozšíří možnost ukládat kovy mimo sběrné dvory
také do čtyř prostějovských
výkupen (Haná Metal, ul.
U Spalovny 11, Sběrna Val-

demar Klich, Joštovo nám. 3,
PV-RECYKLING, ul. Vrahovická 52, Metalšrot Tlumačov,
ul. U Stadionu).
Kovy jsou definovány jako
odděleně vytříděný drobný
kovový odpad z provozu domácností (čisté plechovky,
konzervy, hrnce, spreje a další)
a kovové odpady vzniklé při
rekonstrukcích či výměnách
vybavení domácností a nemovitostí (kamna, pletivo a jiné).

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

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE SE
SVĚTLANOU NÁLEPKOVOU
sobota 13. prosince - DUHA, Školní 4
8:30 – 10:00 – promítání pásma pohádek pro nejmenší
10:00 – promítání rodinného filmu Modrý tygr
13:00 – 15:00 – Vánoční minidílna pro nejmenší
15:30 – Medvěd babi – pásmo plné her se Světlanou Nálepkovou

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 88. DO 14. 12. 2014
0

TELEFON
ELE O 582
8 344 1300

VÁNOČNÍ KONCERT: Komorní dechová harmonie Brno –
„ASTRONOMOVÉ SOBĚ“ se koná ve čtvrtek od 19:00 hodin.
Výjimečná hudební událost s průvodním zasvěceným slovem prof.
Mikuláška. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 14:00 hodin. Na Slunci jsou pozorovatelné skvrny, protuberance,
filamenty a další útvary ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin a ve středu od 17:30 hodin. Měsíc je v období
kolem úplňku. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin:
Vyprávění hajného Vonáska. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE. Expozice OPTIKA.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

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,
Š
J Kaštila od č.33 po č.17
Obec: Prostějov
Dne: 9. 12. 2014 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: ul. Rumunská 25 - 29,
ul. St. Manharda č.33
Obec: Dobromilice
Dne: 9. 12. 2014 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: část obce Dobromilice
ve směru od Doloplaz oboustranně hl.
ulice po odběrné místo „Lasavovna“
a nákupní středisko, dále včetně tří levostranných ulic, pravostranná ulice po
č. 136, 135, 193 a 279, odběratelská trafostanice Dobromilice ZD (č. 300690)
Obec: Prostějov
Dne: 10. 12. 2014 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: ul. Krasická
oboustranně od mlýna po č.19 včetně
prodejních buněk, č. 6a, Drozdovice
87, Sběrný dvůr, Anenská 5013, 5010,

5018, 5079, ul. V. Škracha,
Š
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.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. prosince 2014
Exkluzivní dvojinterview s Adélou a Milanem Suchými před jejich prostějovským vystoupením
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„NEJSME EVA A VAŠEK,“ BRÁNÍ SE ČLENOVÉ DUO ADAMIS
Manželé si plní svůj hudební sen účinkováním v sálech plných fanoušků

Tisícům milovníkům hudby z okolí blízkého i dalekého
zpříjemnili jeden z nedávných večerů v Prostějově oblíbenými melodiemi, které můžete jen tak v klidu poslouchat
k odpolední kávě, případně trošku oprášit taneční střevíce. Duo Adamis znají především diváci Šlágr TV a kdo
nebyl na Šlágrparádě, má čeho litovat. Manželé Adéla
a Milan sršeli elánem a znát to bylo i při jejich vystoupení
ení
ve Společenském domě. Trochu té pohodové atmosféry
éry
se vám pokusí opakovaně zprostředkovat i Večerník prorostřednictvím exkluzivního dvojrozhovoru. A pokud chcecete mít z čtení rozhovoru se svými oblíbenými interprety
ety
opravdový požitek, pusťte si k tomu nějakou příjemnou
ou
hudbu a dejte se do čtení...
Petra Hežová
Úvodem našim čtenářům
prozraďte, jak jste se vůbec dostali ke zpívání?
Adéla: „V mládí jsem chodila na
hudební školu, kde jsem měla štěstí na opravdu výborného učitele,
který mě naučil techniku správného zpěvu a vše kolem zpívání.
A v době, kdy jsem končila základní školu, za mnou pan učitel přišel
s tím, že mě přihlásil do okresní
talentové soutěže. Samozřejmě
jsem měla strach, nevěděla jsem,
co budu pořádně zpívat a podobně. No, a šla jsem zrovna kolem
výkladních skříní, kde měli právě
vystavené gramofonové desky
Věry Špinarové. Několik jsem si
jich koupila a doma podle nich
cvičila. V den soutěže jsem zpívala
právě písničku od Věry Špinarové,
ale podepsala se na mně tréma.
Bylo to totiž moje první vystoupení před tolika lidmi, takže jsem
spletla refrén... Ale protože jsem
to zazpívala o oktávu výš než originál, nechali mě postoupit. A tak
jsem vlastně začínala účinkováním
v různých talentových soutěžích.
Díky tomu si mě všiml jeden kapelník, který mě angažoval do mé
první kapely.“
Milan: „Když mi bylo asi čtrnáct,
přišel ke mně můj strejda a řekl, že
shání bubeníka, který jim z kapely
odešel. Já se zeptal, jak se na ty
bubny hraje, on mi to předvedl a já
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se to naučil. Tak to všechno začalo.
čalo.
(úsměv)“
Co byl pro vás v hudebdebních začátcích největší
větší
problém?
Adéla: „Určitě ten strach, tréma
éma
a především zvládnout správněě tu
techniku zpívání.“
Milan: „Já si ani žádný problém
lém
nevybavuji, myslím si, že s muzikou ani nemůže být problém.
lém.
Vždyť hudba naopak všechny problémy maže. (úsměv)“
Kolik času v současnosti
nosti
věnujete pěveckému tréninku?
Adéla: „Říká se, že zkouší jen
amatéři.. (smích) Takže já už jen
občas zajdu k piánu, abych si rozcvičila hlas, Ale většinou je to tak,
že si doma pustím cédéčko a na
tom ten hlásek hezky rozcvičíte.“
e.“
Napadlo vás v dětství,í, že
se vám splní sen a budete
dete
zpěvačkou?
Adéla: „Když jsem byla malá,
hrávala jsem si na prodavačku
ačku
a na zpěvačku. Prodavačkou jsem
sem
se vyučila, ale zpěvačkou jsem
sem
zůstala. (úsměv) Zpívání mě baví
a budu zpívat do posledního dechu.“
hu.“
Oba máte zkušenost s působením v zahraničí. Vnímáte nějaké rozdíly mezi zdejším
ším
a zahraničním publikem?
Milan: „Stoprocentně. V dnešnešní době počítám za zahraničí
aničí
i Slovensko a i tam je publikum
kum
jaksi vstřícnější. Bez debaty jee to

i v Německu a Rakousku. To nemyslím tak, že by tady bylo publikum špatné nebo nepřející. U nás
se lidi baví, ale stydí se dát najevo
radost či nějaké emocionální projevy. A to v těch okolních zemích umí
hned od začátku. Vůbec nevím, čím
to je. Přitom i v Česku se lidé baví
jako všude jinde, jen se neodváží
jakoby být víc vidět,
protože
soused by řekl,
‚jéé, já tleskám
víc než on, tak
raději tleskat
nebudu‘...
(úsměv) Ale
le
když se jede
někam

za hranice, tak hned od začátku publikum jede a je to velká škoda, že u
nás to takhle nefunguje.“
Máte nějaký vzor? Co si
pouštíte v rádiu za hudební žánr?

Adéla: „Spíš poslouchám to, co nehrajeme. Například moravské písně.
To je příjemné na poslech a navíc
se u toho můžu krásně rozezpívat.
Mojí oblíbenou zpěvačkou je Celine Dion a z našich jednoznačně Eva
Špinarová a Marie Rottrová.“
Milan: „U mě je to jednoznačně
Pink Floyd, Phil Collins a Tina
Turner. Mám rád samozřejmě
i spoustu dalších, ale u těchto
zpěváků jsem byl i na koncertech
a jsou jaksi tedy blíž
bl mému srdci.

Adéla: „To je dáno možná i tím,
že jsme manželé a osobně se mně
zdá, že publikum lépe přijímá,
když jsou interpreti oba muži. Navíc ta vlastní tvorba, to je něco, co
lidé nemají naposlouchané třeba
z rádia. Když něco vytvoříte nového, dlouho to trvá, než se to
u posluchačů ujme a vryje se jim
do paměti a řeknou si: ‚jééé, tohle
je pěkný‘. A my máme to štěstí,
že takovou písničku máme, je to
´Přání na tisíc´. Máme radost, že se

„U nás se lidi baví, ale stydí se dát
najevo radost či nějaké emocionální
projevy. Vůbec nevíme, čím to tak je.
Snad aby soused neřekl, ‚jéé, já tleskám
víc než on, tak raději tleskat nebudu‘...“
Pěvecké DUO ADAMIS o rozdílu
mezi zdejším a zahraničním publikem
Jinak se mi strašně líbí i německá
volksmusik. To jje taková
muzika,
t
která tady v Česku není a kterou
bychom tady chtě
chtěli dělat. Prostě
taková ta pěkná hudba,
příjemná
h
pro srdce pro uši i pro duši.“
Prozradíte nám svůj
Prozradí
hudební sen?
Adéla: „Získat alespoň jednu
zlatou desku. (ú
(úsměv) Vím, že
nepřijde hned, ale do
taková věc nepřij
budoucna.“
Milan: „Mně se vlastně už
plní, protože máme spoustu
lidí, kteří nás znafanoušků a lidí
jí a mají rádi. Chtěli bychom
prostě dělat i v budoucnu lidem radost a doufám, že se
nám to daří. (úsměv)“
Kromě známých
Kro
písní
písn představujete posluchačům
i vlastní
posluch
tvorbu. Jakou máte
zkušen s přijetím
Foto: www.kapela-adamis.cz zkušenost
těchto nových songů?

tahle písnička uchytila, lidé ji znají
a zpívají ji při vystoupeních s námi.“
Jak moc vám ve vaší tvorbě pomáhá působení na
Šlágr TV?
Adéla: „Musím říct, že bez Šlág
TV bychom nebyli nic. Ta nám

dělá velkou reklamu jak tady
v České republice, tak i na Slovensku. Já osobně bych se přimlouvala
za to, aby na našem území vznikla
rádiová stanice Šlágr. Myslím si, že
by o posluchače rozhodně neměli
nouzi. Snad se najde nějaký podnikatel, kterému by stálo za to do
tohoto projektu jít. (úsměv)“
Určitě jste se za dobu svého působení v hudební
branži setkali se srovnáním s pěveckou dvojicí Eva & Vašek.
Vadí vám to?
Adéla: „V začátcích, téměř kamkoliv jsme přijeli, to bylo: ‚ježiši,
přijeli Eva a Vašek!‘ To víte, že
moc příjemné to nebylo. Ale když
jsme na soukromých akcích, kde
zpíváme trochu jiný žánr písní než
obvykle, například písně Věry Špinarové, rock a pop, tam si nás nepletou. (smích)“
Milan: „My se vlastně s tou dvojicí ani osobně neznáme. Já je samozřejmě jako zpěváky uznávám,
udělali tady na tom hudebním poli
spoustu práce, ale my jsme, myslím, něco trošku jiného. Navíc jsem
hezčí, než Vašek. (smích)“
Co byste vzkázali vašim
fanouškům z řad čtenářů
Večerníku?
Adéla a Milan: „Ať jsou všichni
zdraví, poslouchají muziku, která
se jim líbí. Doufám, že k tomu
patříme i my a Duo Jamaha, se
kterým jsme u vás v Prostějově
účinkovali.“

kdo je

duo adamis?
Manželé Adéla Suchá a Milan
Suchý se setkali poprvé už v roce
1981 v kapele GT systém. Společně
působí pod uměleckým názvem
Duo Adamis na českých i zahraničních pódiích již od roku 1995.
Ve své tvorbě se zaměřují především na populární lidovou hudbu
k tanci i poslechu, blízkou především starší generaci, doplněnou
i songy z vlastní produkce. Své příznivce získávají díky živým vystoupením
p
na kulturních akcích i ppůsobením na oblíbené televizní
stanici Šlágr TV. Jako manželé žijí ve Volfarticích u České Lípy
a mají jednu dceru.

UŽ NE TAK LEVNĚJI, ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY

OBJEDNÁVEJTE CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU

strana
12

17
1
7

sportovní menu

www.tkplus.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

18

/ 49

Pondělí

Číslo

8.prosince 2014

Tenis
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Prostějovské hráčky
Kvitovou a Šafářovou
vyzdvihly konkurentky
čtěte
na straně

SIGMA ZAKÁZALA DREKSOVI HRÁT!
Olomoucký klub jej nyní nabízí ostatním...

21

Olomouc, Prostějov/jim

rozhovor

VELICE NEZVYKLÝ FOTBALOVÝ PODZIM PROŽIL V LETOŠNÍM ROCE PAVEL DREKSA. RODÁK
Z HRUBČIC V LÉTĚ ZŮSTAL VĚRNÝ OLOMOUCKÉMU DRESU A NEOPUSTIL SIGMU ANI PO
JEJÍM PÁDU DO DRUHÉ LIGY, NAČEŽ LETOŠNÍ ROČNÍK ZAHÁJIL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ. POTÉ
OVŠEM Z RODINNÝCH DŮVODŮ ODMÍTL ODEJÍT NA HOSTOVÁNÍ DO DUNAJSKÉ STREDY
Y
A NÁSLEDOVALO VYŘAZENÍ Z „A“-TÝMU OLOMOUCE! OD POLOVINY SRPNA A PORÁŽKY 2:3
3
V SOKOLOVĚ SE TAK NA TRÁVNÍKU OBJEVIL JEN PŘI TRÉNINKU, ŠANCI TOTIŽ NEDOSTAL ANI
V „B“-MUŽSTVU HRAJÍCÍM TŘETÍ LIGU...
„ČEKALI JSME PŘÍRŮSTEK DO RODINY A NECHTĚL JSEM ODCHÁZET, BOHUŽEL SE KLUB ROZHODL
ODL
Foto: sigmafotbal.cz
TAKTO. OD PONDĚLÍ DO PÁTKU JSEM TRÉNOVAL, O VÍKENDU JSEM ALE ŠANCI NEDOSTAL. UVIDÍME,
CO PŘINESE ZIMA, MÁM TU JEŠTĚ SMLOUVU,“ NECHTĚL SE PĚTADVACETILETÝ STOPER AŽ DO VYŘEŠENÍ CELÉ SITUACE
K PROBLÉMU PŘÍLIŠ VYJADŘOVAT.

Exkluzivní interview
s reprezentantem
Honzou Koudelkou
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

32

Nesvadbíkův turnaj v Čechovicích:

volejbal

SOBOTA 13. 12. 10:00 a 14:00
2. LIGA ŽEN, SK. „C“ – 17. a 18. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
VK PŘEROV PRECHEZA „B“
Letní hala u zimního stadionu

volejbal

SOBOTA 13. 12. 10:00 a 14:00
EXTRALIGA KADETEK – 19. a 20. KOLO

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

volejbal

NEDĚLE 14. 12. 10:00 a 14:00

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

NEDĚLE 14. 12.

11:30

EXTRALIGA JUNIORŮ – 12. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BCM OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 14. 12.

Čechovice/jim - Uplynulá sobota
patřila v čechovické sokolovně již
podesáté zápasníkům, na pořadu
byl totiž jubilejní ročník turnaje
Františka Nesvadbíka v zápase
řecko-římském přípravek a žáků.
Letos se na okraj Prostějova sjelo
přesně osmasedmdesát závodníků z devíti oddílů a domácí borci
se mezi nimi neztratili. Získali
celkem čtyři prvenství, sedm druhých, jedno třetí a dvě čtvrtá místa,
což jim v hodnocení klubů zajistilo výsledné druhé místo.
podrobnou reportáž z místa
dění pro vás připravujeme
do příštího vydání

Úspěšná skvadra. Na domácím turnaji Františka Nesvadbíka získaly Čechovice hned dvanáct medailí.
Foto: Jiří Možný

JULIE KOVÁŘOVÁ a SPOL. potěšily na Mikuláše

malé pacienty dětského oddělení Nemocnice Prostějov

EXTRALIGA JUNIOREK – 19. a 20. KOLO

basketbal

domácí borci vystoupali takřka na trůn

12:00

EXTRALIGA KADETEK – 12. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
SBŠ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Prostějov/son - Z iniciativy libera prostějovských volejbalistek Julie Kovářové vzešla sympatická akce, v rámci níž čtyři členky ženského
„A“-týmu VK AGEL v pátek 5. prosince odpoledne zavítaly na dětské oddělení Nemocnice
Prostějov.
Byl totiž předvečer svatého Mikuláše a právě
Julie Kovářová přišla s nápadem navštívit malé
pacienty, kteří ani v tento sváteční den nemohli
opustit lůžko. K iniciátorce dobrého skutku se
přidaly kapitánka Solange Soares, smečařka
Andrea Kossányiová a nahrávačka Michaela
Zatloukalová, jež děti společně potěšily opravdovou mikulášskou nadílkou jaksepatří.
„Od holek je moc pěkné, že si i v současném
zápasově nabitém programu našly čas a energii
pro takovou dobrou věc. Děti byly jejich návštěvou opravdu překvapené i moc potěšené zároveň,“ prozradil lékař „Agelek“ Pavel Navrátil.
Na závěr připojujeme malý kvíz: poznáte na připojené fotografii, která volejbalistka se skrývá
pod jakým kostýmem? Pokud nevíte, tak za anděla šla Julča Kovářová, Mikuláše dělala Míša
Zatloukalová a čerty si střihly Andy Kossányiová
se Soli Soares (vpravo).

Foto: VK AGEL Prostějov
INZERCE

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také druhé prosincové vydání
vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ přinášíme veskrze populární klání, které najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. I dnes
se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit
náš záměr a správně vysondovat,
kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mo-

hou své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí při
losování, máte šanci na zajímavou
výhru.
Tentokrát přitom můžete usilovat o další chutnou a lahodnou
cenu, jenž opětovně věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY
V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu již

Správná odpověď z č. 48: na snímku byl dům z Plumlovské
ulice č.p. 180. Vylosovanou výherkyní, který získává
POUKAZ pro nákup na sortiment prodejny KOBERCE
ZE ČTVERCE V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, se stává
Marie ŠTĚPÁNKOVÁ, Krokova 2, 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 11. PROSINCE, 12.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme v PONDĚLÍ 15. PROSINCE.
Dnes můžete zápolit o TŘI VSTUPENKY v celkové hodnotě 450 Kč od KAVÁRNY PLANETA MALÉHO PRINCE na koncert Romana Dragouna.

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

DO HOSPŮDKY NA JEDENÁCTKU
PŘIJĎTE NEJEN NA ..........

Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...
Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Július Satinský, Václav Postránecký, Pavel Nový,
Jana Šulcová, Eliška Balzerová, Zdena Studenková
Komedie o rodinné dovolené
v malebné beskydské chalupě,
kde se tři přátelé starají o šest
malých dětí. Muži jsou přesvědčeni, že právě jejich výchovné metody jsou mnohem
lepší než pedagogické působení matek. Když ale manželky
přijedou „na kontrolu“, rozhodně to tak nevypadá…
RODINNÁ KOMEDIE ČR (1982) Zkušená televizní režisérka
Marie Poledňáková dokázala ve svém filmovém debutu
vytvořit skvělou zábavnou
podívanou rodinného typu se
PÁTEK 12.12. 2014 šťastně zvoleným hereckým

k obrazovce

20:15 HODIN

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 11. PROSINCE 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla
bylo „ZNÁS“. Vylosovanou výherkyní se stala Markéta
KOHOUTOVÁ, Ptení 129, která se tak může těšit na
POUKÁZKU PRO NÁKUP v celkové hodnotě 400 Kč.
Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla prodejna
KLOBOUKY DAUBNEROVÁ sídlící v Kateřinské ulici
v Olomouci. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kdo mají rádi
třebas příjemné posezení...
Partnerem dnešního kola je totiž opětovně HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát tak
můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde tentokrát opět v PONDĚLÍ a to
15. PROSINCE 2014.

stodevětaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Věru
Martinovou. Známou zpěvačku
a nepsanou první dámu české
country hudby, která nedávno vystoupila v prostějovském
Městském divadle, poznala solidně početná plejáda čtenářů
a čtenářek...
Z 387 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Marta STAŇKOVÁ,
C. Boudy 4, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou
byla opětovně firma BRUTUS!
Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili dalšího z nových přírůstků Zastupitelstva Statutárního města Prostějova, který spojil své aktivity
s hnutím Andreje Babiše...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního stodevadesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
11. 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 nejen výše zmíněnou
cenu od občerstvení ŠPIZZA,
ale i malé překvapení, zveřejníme opět v příštím čísle.
Najdete jej v prodeji tradičně
v PONDĚLÍ 15. PROSINCE
2014.
Hodně štěstí při bádání!

TIP

S TEBOU MĚ
BAVÍ SVĚT

AGFA, EPARCHA, FOYER, GRIFY, GRYF, CHLÉV, IGOR, IRMA,
KLÍČ, KUPÉ, LYRY, MDLO, MELA, NÝTY, OČKA, OČKAŘ, OFIS,
OHYB, PAKT, PONK, PTÁK, SCHODY, TRSY, UHEL, UHRADIT,
VĚNO, VETO, VLYS, VODA, VYSAVAČ
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VYHRAJTE NĚCO K PEČENÍ

I druhé číslo posledního měsíce roku vám v rámci projektu
nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší řadu zápolení o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme
neopomněli na bádání s čísly, přičemž díky našemu partnerovi
tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populárního klání, které si již dávno získala své věrné a početné přívržence, nyní můžete opětovně usilovat o jeden z dalších poukazů!
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 sortiment prodejny
cukrářských potřeb U DUBÍNKY v celkové hodnotě 400 Kč.
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 11. PROSINCE 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 4 - 1 - 4 - 4, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stosedmasedmdesátým výhercem v řadě stal Libor MATICS, Cvrčelka 484, Plumlov. Přímo
v sídle redakce si tak může vyzvednout POUKAZ NA POTRAVINOVÉ DOPLŇKY V HODNOTĚ 500 Kč, který věnovala
prostějovská pobočka LÉKÁRNY BENU.
Jméno dalšího výherce, který může získat třebas pěkný dárek pod
stromeček, zveřejníme znovu v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 15. PROSINCE 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

obsazením dětí i dospělých,
ke které se diváci dodnes rádi
vracejí. Děj snímku začíná
v době příprav každoroční
a tradiční „pánské jízdy“ třech
velkých kamarádů lékaře
Alberta Horáka (Július Satinský), dirigenta a hudebního režiséra Michala Adámka (Václav Postránecký) a studiového
zvukaře Pepy Bednáře (Pavel
Nový) na chalupu v Beskydech. Legendární snímek se
prostě neomrzí.

VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII STOLETÍ
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Správné řešení z čísla 48: VÁNOČNÍ KONCERT S ROMANEM DRAGOUNEM. Vylosovanou výherkyní je Lenka KUČOVÁ,
Resslova 8, Prostějov. TŘI VSTUPENKY v celkové hodnotě 450 Kč od Kavárny Planeta malého prince na koncert Romana Dragouna si
lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 11. prosince 2014, 12.00 hodin. Výherce,
jehož jméno zveřejníme v pondělí 15. prosince, získá POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč od prodejny ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY-VELEBOVÁ.

Nabídka realit a nemovitostí

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

Mostkovice, okr. Prostějov. Prodej RD 4+1 s dvojgaráží. Obytná
Cena: Kč 990.000,plocha 120 m2, zast. plocha 121 m2.

Vrbátky RD 5+1 s garáží a zahrádkou,
podlahová plocha 213
m2. Plyn, studna, obecní vodovod, kanalizace.
Pozemek 293 m2.
CENA: v RK
Konice RD 5+1, typu
OKAL s garáží a bazénem. Dům je po rekonstrukci, výměra pozemku činí 237 m2.
CENA: v RK
RD Hruška - 3+kk
s hospodářskou budovou v centu obce. Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít
i pro podnikání - dílna, sklady ap. Výměra pozemku je 721
m2.
Cena 860.000,-Kč

Byty:
Bedihošť, okr. Prostějov. Prodej RD 3+kk po rek., venkovní kryté
posezení. Zast. plocha 162m2, zahrada 310 m2. Cena: Kč 2.195.000,-

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

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD
5+kk. Zast. plocha 154 m2, zahrada 716 m2. Cena: Kč 3.390.000,BYTY – PRODEJ:

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

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

BYTY – PRONÁJEM:

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

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (2.000)
Kč 5.700,-/měsíc vč. inkasa
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)

BYT 3+1, Klopotovice, po rekonstrukci
s garáží a zahradou,
bazén, OV, 92 m2,
1.NP zděného domu.
CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 1+kk s lodžií,
Vrahovice, 32 m2, OV,
4.NP s výtahem, byt
i dům po rekonstrukci.
CENA: 565.000 Kč
BYT 2+1, Dolní, OV,
58 m2, 2.NP panel. domu s výtahem, 2.NP,
dům po revitalizaci,
byt pův.stav.
CENA: 758.000,-Kč

Komerční a nebytové prostory:

Kč 585.000,Kč 819.000,Kč 919.000,Kč 2.575.000,Kč 1.995.000,Kč 3.095.000,-

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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

Tel.: 582 330 058, 777 898 324,

e-mail: avlk55@seznam.cz

Prodej řadových rodinných domů,
Wichterlova ulice, Prostějov

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

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

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

PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
1+1 Krokova 45m2
4.500Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
4+kk Dolní
7.000Kč +ink
4+1 Vrbátky
10.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Pronájem bistroWolkerova
8.000Kč+ink
Prodej bistro Wolkerova
1.649.000Kč
Pronájem garáže Močidýlka
600Kč
Pronájem obchodních prostor Kostelecká
15.000Kč
Stavební pozemek Vranovice – Kelčice 1253m2
740.680Kč
Stavební pozemek Kostelec na Hané 1850m2
925.000Kč

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

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

Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových RD 4+1

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT

na klíč, s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:

- celková plocha pozemku 260 m2,
užitná plocha 156 m2,
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC, obytná

PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895

DOPORUČUJEME

kuchyně,
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon

cena 3.970.000,- celková plocha pozemku 228 m2,
užitná plocha 145 m2
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC,

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

obytná kuchyně,
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon

cena 3.400.000,Možnost provedení úprav dle požadavků klienta

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov


Nabízíme k prodeji:
- Byt 3+1, 100 m2,
- Byt 3+1, 107 m2
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Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

Cena 2.690.000,Cena 2.878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

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

Prodej nově budovaných podkrovních bytů Havlíčkova ulice

www.realitypolzer.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

SUPERNOVINKA:

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

1.200 tis. Kč + provize RK
1.450 tis.Kč + provize RK
630 tis. Kč + provize RK
1.250 tis.Kč
680 tis.Kč + provize RK
380 tis.Kč + provize RK
320 tis.Kč + provize RK
4,2 mil.Kč + prov.
999 tis.Kč
2.390 tis.Kč

PRONÁJMY:

1+kk Žeranovská - po rek.
1+1 Okružní - zařízený
2+1 Partyzánská - po rekonstr.
2+1 E.Husserla - 80 m2
2+1 Olomouc Nové sady

5,2 tis.+ inkaso, k 1.1. 2015
6,5 tis.Kč vč.ink., k 1.1. 2015
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

680 tis.Kč + provize RK
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
RD Želeč - zahr. 1115 m2
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
479 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
800 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.2
1 mil.Kč + provize RK
RD 5+2 Dobromilice, 348 m
1.300 tis.Kč
RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
RD 1+1 Plumlov
1.300 tis.Kč + provize
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.490 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2
2.300 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m
2.350 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:

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

Pozemky:

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,27,2 ha
Hrubčice - orná půda - 25.2032m
Žešov - orná půda -262.977 m
Mostkovice - 649 m ,2s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m
Bělecký mlýn

Komerční prostory:

850 tis.Kč
Seč 650 tis.Kč,
499 tis.Kč
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

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro Prodám byt 4+1, cihla, 107m2,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. v centru Pv. T.: 773 772 009
Koupím dům v Domamyslicích Koupím byt 3+1 a větší v Prostěnebo okolo přehrady. Nechci realit- jově. Zrekonstruovaný. RK ne. Tel:
604 302 824
ku . Tel.: 732 388 718
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

Pronajmu prostory vhodné pro kadeřnictví, kosmetiku, neht.modeláž
atd. Velmi pěkné. Tel.: 737 703 666

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

Pronajmu 2+1, zvýšené přízemí, po celkové rekonstrukci. V klidné části města.
Možnost využití garáže. Cena 6.500 Kč
+ ink. RK nevolat. Tel.: 776 720 133

ˇ

Prodám garáž na ul. Brněnská, Prostějov. Tel.: 606 453 505
Pronajmu byt 2+kk, nově zrekonstruovaný, 68m2, v Kostelci na Hané. K nastěhování 1.1.2015. Tel: 737 112 123
Pronajmu 2+1 v PV, Šmeralova ul.,
výtah. Tel: 724 316 633
Prodám garáž, Prostějov Močidýlka.
Cena 55 000,- tel.: 723 36 45 76
Pronájem bytu 3+1, zděný, 1. patro, 90m2. Balkon, půda, sklep, zahrada. Leden 2015. Dohoda. Tel.:
605 712 240
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 blízko centra, nebo v okolí náměstí.
732 755 910
Pronajmu 2+1. 723 565 897

UZSVM, odbor Odloučené pracoviště
Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na
prodej pozemku parc.č. 498/2 o výměře 1147 m2, zahrada, v k.ú. Pavlovice
u Kojetína za minimální kupní cenu
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe 250 000,00 Kč. Další informace poskytpřímo od majitele. RK nevolat! Cenu ne p. Hudcová na adrese Rejskova 28,
respektuji. Tel.: 734 481 013
Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz
Prodám byt 1+1 v Pv, po rek. RK nevoKoupím byt 2+1 nebo 3+1 v Plumlat. Tel.: 776 181 075
lově. 722 539 880
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoPronajmu pěkný byt 1+kk, PV sídl.
tovosti. 774 409 430
Svornosti, 5.800 Kč/měs. vč. inkasa.
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlé- Tel.:777 219 789
pe po rekonstrukci, 774 409 430

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 +
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155
m
,
7.400
+
14.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu
24
h,
11.700,Kč/měs.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60
m2
6,5 tis.Kč + ener.
- Kostelecká - 40 m228,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

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

´

UZÁVĚRKA

pro nabídku
realitních kanceláří pro
následující číslo je
ve čtvrtek 11. 12. 2014
do 12.00 HODIN

ˇ

´

PRedvAnoCnI
´
dArek:
vždy v pondělí a pátek jakákoliv
REKLAMA jen za polovic

50 % SLEVA

na plošnou a sloupcovou prezentaci vaší
firmy i soukromou řádkovou inzerci
volejte
pište
reklama@
@vecernikpv.cz
582 333 433 reklama
inzerce@
@vecernikpv.cz
608 960 042 inzerce
774 960 042

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

VZPOMÍNÁME

FINANCE

Galerie umění Prostějov (bývalá Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňu- a poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuje veškeré obrazy a starožitnosti. Ne- ji pro více věřitelů Volejte: 777 551 492
prodávejte 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
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
a dlažby, rekonstrukce, zateplení bu- René Simon, tel.: 736 127 661,
Rychlá realizace – vyplácení z vlastdov a RD. 774 655 459, 608 538 035 simonrene@seznam.cz
ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
www.mackalstav.cz
Koupím Haki lešení nebo trub- 739 066 462
Provádíme dokonalé strojové čištění kové. Cena dle dohody. Tel.:
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
čal. sedacích souprav a koberců. M. Re- 734 481 013
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
vay tel.: 604 439 302, 582 382 325
Koupím starý nábytek, staré pohled- 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
www.revay.cz
nice do roku 1948, bytové doplňky,
Tiskneme obrazy z vlastních fotogra- lustry, lampy, hodiny aj. i silně poško- Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychfií/motivů na malířské plátno. Plum- zené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.: lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
602 953 842
pro více věřitelů.
lovská 62, PV. Tel.: 773 469 400
Doučím JČ 1-8. ročník ZŠ. Tel.: Koupím piano, levně. Tel: 775 230 100 Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
723 100 604
ANTÉNY - SATELITY JIŘÍČEK
provádí montáž, prodej a servis. Více na
tel.: 776 340 848, www.anteny.kvalitne.cz

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

PRÁCI NABÍZÍ

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492

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

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

STATEK Prostějov s.r.o. nabízí volné
pracovní místo ošetřovatelky drůbeže.
Pracovní doba pružná: Po –pá + střídavé víkendové směny, v rozmezí 6:00 –
13:00. Pracovní poměr na dobu určitou
s možností dalšího prodloužení. Mzda:
60 Kč až 70 Kč/ hod. osobní kontakt po
tel. domluvě denně v době 7:00 – 15:00
hod. Tel.: 736 631 765

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.

PRODÁM

Studio Belleza přijme kosmetičku na
ŽL, klientela zajištěna. Info na tel.: Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
728 512 345
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Hledáte trvalou práci a nebo jen
trvalý přivýdělek? Přijmeme
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
manipulační pracovníky v důProdej jablek. Konzumní i do kvasu
sledku zvýšení drobné výroby od
1.12.2014 v Prostějově. Info denně (pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
9:00 – 16:00 hod. Personální agentura, v 1. posch. Kravařova 9 PV
Tel.: 602 510 465
Tel.: 602 60 30 67
!!!PODZIMNÍ AKCE!!!
Hledám externí účetní/-ho pro ma- Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
lou firmu – jednoduché účetnictví. dříví – krácené. Cena 500 Kč/plm.
Tel.: 605 248 001
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953
HLEDÁME STROJNÍKA na otočný
bagr. Tel.: 603 234 002
Flauše, kordy, mikroplyše, podšívkoviny, šifon a mnoho jiných látek
HLEDÁME ZEDNÍKY a další šikov- od 40 Kč/m. Nám. Spojenců 2, PV.
né pracovníky do naší stavební firmy. Po-Pá 9:00 – 15:30.
Tel.: 603 234 002
Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
Staré krovové trámy a desky k dalPříjmu dva brigádníky na stavbu. šímu zpracování. Tel.: 728 855 635
Tel.: 608 718 813

AUTO - MOTO

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

Dne 12. prosince 2014
by se dožila 80. let
paní Marie TICHÁ
z Mostkovic.
Za vzpomínku děkuje
dcera Vlaďka a syn Pavel
s rodinami.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu
Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
nutná praxe v oboru a samostatnost.
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy na
tel.: 731 114 501
Hledám malé i velké firmy,podnikatele
pro kompletní vedení účetnictví včetně
daňového přiznání, mezd. 739 233 137
Firma se sídlem v Prostějově hledá
spolupracovníky /-ce (vyučen). Tel.:
606 031 220

RŮZNÉ
Kapela zahraje na společenských akcích, silvestr, plesy, rodinné oslavy,
apod. Tel.: 776 471 825

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK

12. prosince v 10.00 hodin

Prodám Peugeot Boxer 2.2 HDI 74 kW,
L2H2 rok 2008, 1 majitel, vozidlo pravidelně servisováno v autorizovaném
servisu Peugeot, servisní knížka, STK
19.5.2016, výborný stav, odpočet DPH,
nová autobaterie Varta Silverstar, nové
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,
ložná plocha délka 3120 x šířka 1422,
nosnost nákladu 1515 kg, boční posuvné dveře, náhradní sada pneumatik
s disky Bridgestone, bez koroze, ocelová přepážka mezi kabinou a nákladním
prostorem, výdřeva nákladního prostoru
Telefon: 608 540 228

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

www.
vecernikpv.cz

Lásku měl na rtech, dobrotu
v srdci, poctivost ve své duši.

Dne 9. prosince 2014
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
pana prap. Davida BLÁHY
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra
s rodinou.

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

Dne 12. prosince 2014
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Františka JANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Dne 11. prosince 2014
by se dožil 70 roků
Ing. Martin VINCENEC.
Zemřel před 29 lety.
Stále vzpomíná manželka
Soňa, syn Martin a dcera
Andrea s rodinami.

Kdo tě znal,
ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále.
Dnes, tj. 8. prosince
vzpomeneme na
první smutné výročí
paní Vladimíry HORÁKOVÉ
z Konice.
Vzpomínají manžel Jarda
a dcery Zuzana a Martina
s rodinami.

cco nás opustila moje maminka
paní Jenovéfa TŘÍSKOVÁ
p

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

Již v roce 1914,
za první světové války,
byl na ruské frontě,
u dnes polské obce
Niegowonice, smrtelně zraněn
dvacetidevítiletý
Josef RAŠKA
z Věrovan.
Svému zranění podlehl
15. prosince
a o den později byl pohřben.
Nyní po sto letech,
bude mu, u pomníku
PADLÝM HRDINŮM
ve Věrovanech
16. prosince 2014 v 16.30 hod.,
věnována krátká vzpomínka
a o půl hodiny později bude
za něj, v poutním kostele
v Dubu nad Moravou,
sloužena zádušní mše.
Za pozůstalé vnuk Bohumil.

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

a dne 15. února příštího roku
5 let od úmrtí tatínka
pana Bohumila TŘÍSKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Miluška s rodinkou.

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

Dne 1. prosince 2014
jsme vzpomenuli 5. výročí
úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka
pana Františka PLAJNERA
z Křenůvek.
Za vzpomínku děkuje manželka, dcera Marie s rodinou
a syn František.

Dne 14. prosince
tomu bude již 7 let, co nás
navždy opustil náš milovaný syn,
otec, bratr, strýc a kamarád
Jan PIŇOS,
který by také 4. prosince
oslavil 50. let.
Bohužel osud mu to nedopřál.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Loučení žádné, nebyl čas,
jen velká bolest zůstala
v nás. Co osud vzal, nevrací,
i když nám srdce krvácí.

Dnes, tj. 8. prosince 2014
vzpomínáme 15. výročí úmrtí
paní Marie KONŠELOVÉ
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Milan
a Vlastimil s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen
žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

SEZNÁMENÍ

Hledám pracovníka na řezání textilu na pásové pile na příležitostnou
brigádu. Znalost této práce a praxe Hledám pro svého otce seriózní kapodmínkou. Tel.: 736 428 666
marádku pro trávení volného času.
Vdovec, 67 let, 182 cm, zdravý, akStavební firma p
přijme
j
šikovné tivní se zájmem o přírodu. Kontakt.:
pracovníky, zkušenosti a ŘP sk.B 739 451 199
výhodou. Volejte 777 943 299
56 letý, 182 cm by se rád seznámil
Přijmeme obsluhu VLT,VHP do s ženou, které chybí láska a péče. Tel.:
herny v centru Prostějova. Tel.: 776 623 604
777 125 066
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Dne 14. prosince 2014
uplyne první
smutný rok od úmrtí
pana Josefa HUDCE
ze Soběsuk.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Renata a syn Josef
s rodinami.

Dne 10. prosince 2014
uplynou 3 smutné roky,
co nás náhle opustila slečna
Ivunka HÁJKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka s manželem
a bratr Standa s rodinou.

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

UŽ NE TAK LEVNĚJI,
ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!
OBJEDNÁVEJTE CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU ZA
LEPŠÍ CENU A S BONUSY I DÁRKY
pro více info nalistujte stranu 12

Tenis

Další VEČER MISTRŮ už klepe na dveře
Prostějov/lv - Také v letošním roce vedení TK Agrofert Prostějov ocení své úspěšné tenisty. Tradiční Večer
mistrů proběhne v Hotelu Tennis Club již tento pátek
12. prosince od 17.00 hodin a dá se očekávat opět příjemná atmosféra.
„V současné době připravujeme ceny pro naše úspěšné hráče a hráčky a je jich opravdu hodně. Opět budeme mít co slavit,“ pousmál se Tomáš Cibulec, manažer
TK PLUS.

přímé zpravodajství
výsledky
exkluzivní rozhovory

to vše aktuálně hledejte na ...

V
P
.
C
K
I
Z
N
R
E
C
E
.V
W
W
W
po každém zápase tk agrofert
fotogalerie i videoreportáž
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INZERCE

Součástí slavnostního večera bude opět také zajímavý
doprovodný program. Především pro nejmenší děti pořadatelé připravili vystoupení kouzelníka, které mělo velký
úspěch v minulém roce. „O hudební vystoupení se postará
skupina Těžkej Pokondr,“ prozradil z výčtu účinkujících
Cibulec. „V průběhu Večera mistrů bude v hotelové recepci vystavený také pohár pro vítězky Fed Cupu, na který se mohu všichni podívat. Pro mladé hráčky i hráče to
může být příjemnou inspirací,“ dodal manažer TK PLUS.

Kvitovou a Šafářovou
ocenily i světové soupeřky

Prostějov/lv - Každoročně na konci roku uděluje Ženská tenisová asociace WTA ceny úspěšným teniskám. Letos se dostalo také na dvě hráčky z prostějovského TK Agrofert. Ocenění pro Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou je o to cennější,
že o výsledcích rozhodovaly jejich soupeřky. Kvitovou její
kolegyně už podruhé zvolily laureátkou Karen Krantzcke
Sportsmanship Award a Šafářová jako první Češka obdržela Peachy Kellmeyer Player Service Award.
„Ceny si vážím. Jen potvrzuje, že jsem měla opravdu výjimečnou sezonu. A pokusím se, aby ta příští byla minimálně stejně
vydařená,“ prohlásila Šafářová, u níž soupeřky ocenily její snahu
o podporu všech tenistek z pozice členky rady hráček WTA.
Petra Kvitová ovládla kategorii, v níž se oceňuje profesionalismus, přístup a smysl pro fair play. Tuto cenu získala podruhé
v kariéře. Kromě toho byla v roce 2010 vyhlášena nováčkem
roku a o rok později získala cenu pro hráčku roku a hráčku s největším zlepšením.

Před startem. K médiím promluvili (zepředu) nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, Petra Kvitová, Miroslav Černošek
a Tomáš Cibulec.
Foto: TK Plus

„Všichni si extraligu užíváme. Má příjemnou atmosféru,“

Prostějov - Na kamarády, rodiče a spoluhráče se každoročně před
začátkem extraligy těší Petra Kvitová, čtvrtá hráčka světa a kmenová tenistka TK Agrofert. A také na příjemnou atmosféru, která
nejvyšší týmovou soutěž České republiky provází. Právě z těchto
důvodů se opakovaně hráčka vrací do týmové sestavy před zápasy
o mistrovský titul. S Prostějovem si brousí zuby již na sedmou trofej
v řadě. „Jsem ráda, že se po roce vracím. Příprava na novou sezonu
probíhá v Prostějově, takže v tom není žádný problém,“ uvedla na
tiskové konferenci dvojnásobná wimbledonská vítězka.
Ladislav Valný
Vnímáte extraligové zápasy jako součást přípravy na další rok na okruhu
WTA?
„Je to tak. Mám možnost pomoci svému klubu a současně v zápasech společně s trenéry
zjistíme, jak na tom momentálně jsem. Je to
opravdu ideální spojení výhodné pro všechny
strany.“
y
Jste připravená nastoupit ve všech
zápasech?
„Pokud se týmu bude dařit podle našich předINZERCE

stav, půjde o tři zápasy. Záleží na tom, jakou
sestavu určí kapitáni. Jsem připravená nastoupit ve všech duelech a pokusím se co nejvíce
pomoci ke splnění našeho cíle. Chceme obhájjit titul.“
Již jste zmínila, že vaše příprava probíhá v Prostějově. Jak jste s ní zatím
spokojená?
„Předně je náročná. (úsměv) S novým kondičním trenérem Alexem Stoberem opravdu
nezahálíme. Dny jsou dlouhé, ale jinak to nejde. Chci být co nejlépe připravená a pokusit
se uspět už na prvním grandslamu v Austrálii.“

tvrdí opora TK Agrofert Petra Kvitová
Vyhovují vám metody nového kondičního kouče?
„Alex je také fyzioterapeut, takže se stará
i o regeneraci. Každý den jsme spolu opravdu dlouho a jde nám to. Ve světovém tenise
se pohybuje pětadvacet let a ví, co je třeba
dělat. Do přípravy nijak nezasahuji a všichni
p
společně
věříme, že přinese úspěch.“
V posledních týdnech jste tedy nabírala především fyzickou kondici. Nestýská se vám už po raketě?
„Ta se dostane ke slovu už tento týden.
Před extraligou se chceme dostat trochu do
y
rytmu.
Doufám, že se to podaří.“
Nejvyšší domácí soutěž hrajete
pravidelně. Čím vás přitahuje?
„Extraligu, stejně jako další týmové soutěže, mám ráda. V Prostějově je výborná parta a všichni si to vždy užíváme. Fandíme
si, hodně se zasmějeme. Na to se pokaždé
těším a letošní ročník bude určitě stejný.“

Foto: archív Večerníku
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Prostějovští dráhaři SKC TUFO uspěli ve Vídni i Praze
Vytáhl se Pszczolarski, dvakrát zvítězili Cetkovská a Kolařík

Začátek letošního dráhového podzimu na sebe
nechal čekat až do poloviny listopadu. Do Vídně
na tamní Grand Prix odcestovali prostějovští muži
i junioři. Dvoudenní program pořadatelé naplnili
až k prasknutí, závodilo se v novém olympijském
omniu, pro dráhové vytrvalce byl ale na programu
rovněž madison, bodovací závod a scratch.
A jen krátce poté přišel na řadu první víkend na
motolském oválu.
Vídeň (Rakousko), Praha, A z prostějovských juniorů se
nejvíce dařilo Danielu Chytilovi,
Prostějov/oš, jim
který díky výbornému výsledku
Ze závodníků hanáckého týmu v závěrečné bodovačce obsadil
se v průběhu obou vídeňských solidní šesté místo v celkovém
dnů nejvíce dařilo Wojciechovi pořadí omnia. Jiří Šána bral
Pszczolarskému. Polský in- osmé, Martin Šmída třinácté
ternacionál ve žluto-modrých a Ondřej Línek šestnácté místo
barvách obsadil třetí místo v celkovém pořadí omnia.
v bodovačce, ve scratchi pak páté
a v celkovém pořadí omnia sohlavní partneři
lidní osmé místo. Kromě Wojciecha startovali ze členů SKC
TUFO Prostějov ještě Jakub
Filip, Viktor Vrážel i Luděk
Lichnovský, duo Petr Lechner
a Marek Šipoš, které prostějovský tým posílí od příštího roku,
samozřejmě v rakouské metropoli startovalo v dresech svých
dosavadních týmů.

Po náročném vídeňském závodním programu následovala první
letošní „Motol“. Času na regeneraci příliš nebylo, do Prahy se odjíždělo na druhý den po pozdním
příjezdu z Vídně, a tak trenéři ponechali doma juniory Jiřího Šánu,
Martina Šmídu a Ondřeje Línka.
Závody probíhaly ve formě
omnia a oba dva dny byly vyhodnoceny samostatně. Z prostějovské ekipy se nejlépe dařilo
žákovi Lukáši Kolaříkovi, který
zvítězil v obou dnech. Lukáš
je v Prostějově teprve prvním
rokem a jeho výsledky jsou
velkým příslibem do budoucna.
Mezi žáky startoval z prostějovských borců ještě Daniel Polanský, který bral v sobotu jedenácté a v neděli dvanácté místo.

Dařilo se i v kategorii žákyně-kadetky, kde v obou dnech
zvítězila prostějovská Ema Cetkovská. Především v hromadných disciplínách ukázala, že
závodní taktiku a techniku má
zvládnutou na výbornou. Uspěla
i novicka ve žluto-modrých barvách Natálie Valuchová, která
byla v sobotu třetí a v neděli pak
dokonce druhá.
Ze závodnic Sportovního centra
mládeže startovala ještě Hana
Heřmanovská z TJ Uničov, ta
obsadila hezkou čtvrtou a třetí
pozici. V kategorii juniorky-ženy startovala Eva Planičková,
jež si dojela pro solidní sedmé
a páté místo, Kristýna Mráčková
brala devátou a desátou příčku.
V kadetech hájil barvy pros-

Lídr. Z početné prostějovské družiny si v hlavním městě Rakouska vedl nejlépe Wojciech Pszczolarski.
Foto: SKC TUFO Prostějov
tějovské cyklistiky další z nováčků ve žluto-modrém dresu,
a sice Jakub Bernát. O víkendu
byl nejprve dvanáctý a následně
patnáctý.

V juniorech prostějovský tým
nastoupil v oslabené sestavě.
Daniel Chytil, jediný z prostějovských závodníků, který startoval ve Vídni i v Praze, obsadil

v sobotu výborné třetí a v neděli
solidní páté místo. Další z juniorů SKC Vilém Bajer obsadil
v sobotu devatenácté a v neděli
dvaadvacáté místo.

z výsledků na vídeňském omniu...

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO Prostějov

hlavní mediální
partner
...ještě

+

Muži: 1. Adrian Teklinski (Polsko), 2. Ondřej Vendolský
(Dukla Praha), 3. Tobias Wauch (Německo), ... 8. Wojciech Pszczolarski, 14. Luděk Lichnovský, 16. Jakub Filip,
17. Marek Šipoš, Viktor Vrážel (všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Junioři: 1. Parryk Solinski (Polsko), 2. Jiří Janošek (Dukla
Brno), 3. Daniel Staniszewski (Polsko), ... 6. Daniel Chytil,
8. Jiří Šána, 13. Martin Šmída, Ondřej Linek (všichni SKC
TUFO Prostějov).

Hranické klání přineslo judistům zlato a stříbro Regionální kušisté ovládli Kosteleckou halovku
Hranice, Prostějov/jv, jim
- Soutěží o moravské šampiony už sezóna vyvrcholila
pro nejmladší judistickou
kategorii, ale před letošním
vrcholem mají ještě další
věkové skupiny. A navíc se
pozornost aktuálně soustředí na několik dalších významných turnajů. Jedním
z těchto střetnutí judistů
všech mládežnických kategorií byl turnaj v Hranicích.
Tato atraktivní soutěž měla
poutavý název Halloween
Match. Závod s termínem
dušičkového víkendu zaujal
nejen nádherným, moderním
prostředím nového sportovního centra NAPARIA, ale
i originální snahou pořadatelů o doplnění ryze sportovní
akce atmosférou Halloweenu.
A tak v prostorách haly vesele
pobíhali strašidelné příšerky,
čarodějnice či zlí duchové.
Žádný z duchů nezaklel mladé
prostějovské judisty, startující
v této soutěži. V náročné konkurenci výkvětu mladé generace tohoto sportu nakonec
do Prostějova putovaly dva
cenné kovy.
Zlatou medaili za první místo
získal ve váze do 22 kilogramů
mezi mláďaty Jakub Vejmola.
Tento nadějný sportovec si počínal naprosto suverénně, zcela hladce zvítězil a potvrdil tak
vynikající výsledky z průběhu
letošní sezóny. Také na svém
čtrnáctém závodě v letošním
roce získal medailovou pozici.
Nesmírně cennou stříbrnou
medaili vybojoval mezi mlad-

Medailisté. Jakub Vejmola (vpravo) se radoval z prvenství, Matyáš
Roubík (vlevo) se těšil ze stříbra.
Foto: Sokol I Prostějov
šími žáky Matyáš Roubík.
Těsná porážka v jediném
zápase ho připravila o zlatý
úspěch, ale ostatní jasné výhry mu přinesly nejen krásné
druhé místo, ale i naděje pro
další turnaj. Matyáš Roubík si
totiž v konkurenci téměř šestnácti set judistů mezi mladšími
žáky vybojoval právo startu ve
finále nejvýznamnější soutěže
České republiky! V Českém
poháru bude startovat jednadvacet finalistů.
Na tomto hranickém turnaji
výrazně zaujal i další závodník
Sokola I Prostějov Pavel Burget ve váze do 29 kilogramů.
Porazil s jedinou výjimkou
všechny svoje soupeře, ale ani
při součtu pomocných bodů to

nestačilo na stupně vítězů. Nezklamal ani další z kategorie
mláďat Stanislav Macák, ve
váze do 38 kilogramů ale ani
jeho nadšený výkon tentokrát
k medailím nevedl.
Celkový dojem z letošního
vystupování svěřenců trenérů
Gottwalda a Slouky tak je i po
tomto turnaji radostný. A neplatí věta, kterou letos pronesl
jeden z koučů jiného klubu ke
svému závodníkovi: „Máš to
dobrý, ve skupině máš už jen
nějakýho Prostějováka, to vyhrajeme!“ Prostějovští judisté
naopak dokazují, jak moc těžké je nad nimi vyhrát, a proto borci z Hané chodí často
a moc rádi na stupně vítězů
pro ty nejcennější kovy.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
INZERCE

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim - Ve velkou exhibici kosteleckých a také plumlovských
střelců se změnil úvodní závod
letošní halové sezony, který
hostila městská sportovní hala
v Kostelci na Hané. V okresních
klubech totiž zůstala celkem dvě
první, tři druhá a čtyři třetí místa, když v kategoriích kadetů
i žen nepustili zástupci místních
oddílů na stupně vítězů nikoho
cizího.
„Na to, že to byl první závod, tak
nám to celkem šlo. Uskutečnilo se
to bez problémů a upevnili jsme si
pozici domácí jedničky,“ pousmál
se spokojený předseda pořádající
Savany Josef Nedělník.
S nástupem listopadu vyměnili
kušisté vzdálenosti na pětašedesát, padesát a pětatřicet metrů za
jednotnou distanci osmnácti metrů, v níž zápolí při jednodenních
kláních na dvě třicetišípové části.
A přesunu do haly využili k velké
premiéře i tři okresní střelci, soutěžní premiéru si tak v Kostelci
odbyli domácí Irena Nedělníková
s Barborou Pospíšilovou a plumlovský Bedřich Korbař.
Stalo se to zvykem již při uplynulé halové sezoně, potvrdily to
venkovní závody a trend pokračuje i s návratem do uzavřených
prostorů, nejlepší kadeti vyrůstají
na Hané. Lukáš Andrés se letos
poprvé zúčastnil mistrovství světa
i světového poháru, k tomu ovládl
domácí šampionát i dlouhodobou
pohárovou soutěž, svou pozici domácí jedničky potvrdil i tentokrát.
Dvě vyrovnané série mu zajistily pohodlné vítězství, poměrně
s přehledem si dokráčel pro druhé
místo Dominik Fifka. A na třetí
stupínek doplnila své kolegy ze
Savany Karolína Hynková, byť
ta musela svádět s otrokovickým
Františkem Májem vyrovnaný
a napínavý souboj, rozhodlo jen

Kadetská nadvláda. Nejmladší kategorii ovládli Dominik Fifka, Lukáš Andrés a Karolína Hynková (zleva),
sedmá skončila při své premiéře Barbora Pospíšilová (druhá zprava). Foto: Savana Kostelec na Hané
pět bodů. Karolíně se totiž parádně povedla druhá polovina, v níž
úspěšně smazala předešlou desetibodovou ztrátu. A při své premiéře
se neztratila ani Pospíšilová, ve
druhé části už jí sice trochu docházel dech, i tak si však sedmé místo
uhlídala.
„Kadeti to ovládli a to s námi další tři zatím jen trénují. Máme tam
kluky ve věku dvanáct a čtrnáct
let a také sedmnáctiletou dívčinu.
Rozrůstáme se a pan Kuba má
nyní starosti, jak tréninky naplánovat,“ usmíval se Josef Nedělník.
Další nováček se dokonce dostal
až na stupně vítězů. Irena Hynková sice nestačilo na zkušené duo
Nedělníkových, využila ale trochu
slabší konkurence a výkonem přes
pět set bodů skončila mezi ženami
třetí. První místo pro sebe ve vyrovnané partii získala Jaroslava
Nedělníková, jež sice po polovině
zaostávala přesně o bod za svou
dcerou Hanou, zbývajících třicet
výstřelů ale nasměrovala přesněji
a z malé ztráty tak byl nakonec
sedmibodový náskok.
Nejhodnotnějšího výkonu dne ale
přece jen dosáhl zástupce jednoho z cizích oddílů, a sice Dalibor
Lhotský z Opavy. Slezský střelec

ztratil za celé dějství pouze jedenáct bodů a mohl se usmívat. Nejblíže se mu přiblížil plumlovský
Bohumil Korbař, i ten ale o sedm
bodů zaostal.
Třetí místo bral při bodové shodě
vinou nižšího počtu centrových
desítek střílející předseda pořádajícího klubu Josef Nedělník, pátý
skončil i s náhradní kuší jeho syn
Jan. A hned za nimi se umístilo
další duo Korbařů, šestý skončil Jan a sedmý při své premiéře
Bedřich. „Honza měl smůlu, při
tréninku si porouchal zámek a
musel měnit kuši. Nováčci s námi

trénují teprve od konce léta, ale
jde jim to. Pro začátečníky používáme kuše vysloužilých střelců,
pan Horák z Kostelce nám totiž
vyrábí nové zbraně. A děkujeme
také Olomouckému kraji, městu
Kostelec na Hané a svazu kuší,“
neopomněl Josef Nedělník.
Mezi nejlepší trio pronikl kostelecký závodník i v seniorském zápolení, bronzový post uhájil před
otrokovickým Zdeňkem Jandou
František Sedláček. Ten navíc ještě po polovině útočil i na druhou
Janu Slovákovou z Opavy, to už
ale nevyšlo.

výsledky Kostelecké halovky:

Muži: 1. Dalibor Lhotský (Opava) 589 bodů (294+295), 2. Bohumil Korbař (SK Plumlov) 582 b. (288+294), 3. Josef Nedělník 582
b. (290+292), 5. Jan Nedělník (oba Savana KK Kostelec na Hané)
565 b., (285+280), 6. Jan Korbař 540 b. (269+271), 7. Bedřich Korbař (oba Plumlov) 452 b. (233+219).
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková 577 b. (2587+290), 2. Hana Nedělníková 570 b. (288+282), 3. Irena Hynková (všechny Savana
Kostelec) 510 b. (261+249).
Senioři: 1. Václav Losert 571 (285+286), 2. Jana Slováková (oba
Opava) 557 b. (280+277), 3. František Sedláček (Savana Kostelec)
540 b. (278+262).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 530 b. (268+262), 2. Dominik Fifka 508
b. (259+249), 3. Karolína Hynková 482 b. (243+239), 7. Barbora
Pospíšilová (všichni Savana Kostelec) 339 b. (181+158).
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Večerník navštívil fotbalovou rozlučku s rokem 2014

„Eskáčko“ předvedlo na ´zimáku´ solidní hokej PODZIM TŘETÍCH MÍST...

Prostějov/tok - Úterní podvečer
mezi sedmnáctou a osmnáctou
hodinou patřil na ledě Víceúčelové haly - zimního stadionu
v Prostějově netradičně zdejším
fotbalistům. Sešli se zde jednotlivci nejen z „áčka“, ale také ze
všech dorosteneckých týmů, dohromady na tři desítky plejerů.
Zkušeným okem sestavil šéftrenér mládeže Radim Weisser napříč věkovými kategoriemi dva
týmy po třech pětkách a zápas
plný zábavných i profi akcí
mohl začít. Večerník byl u toho!
Dodejme, že do branek se pro jistotu postavily mladé naděje domácích Jestřábů. Jakmile fotbalová
squadra vyjela na rozbruslení,
zlé jazyky poznamenaly, že prvoligoví hokejisté by jim mohli být
důstojným soupeřem...
Kreativita výstroje jednotlivých
hráčů byla impozantní, takže byly
na ledové ploše k vidění úbory

evokující počátky hokeje v českých zemích z úvodu dvacátého
století i kompletní výstroj včetně
helmy s drátěnou maskou. Každý měl ale možnost strávit ve hře
stejný počet minut, na což dohlížel
v pravidelných dvouminutových
intervalech Radim Weisser.
Tým ve žlutých rozlišovacích dresech měl od počátku mírně navrch
a ujal se postupně až tříbrankového vedení. Na druhé straně dvěma
brankami korigoval skóre Jan
Koudelka, který se právě vrátil
z mistrovství Evropy v malé kopané a svůj multisportovní talent
předvedl i s hokejkou. Do role
obránce se převtělil gólman Tomáš Bureš, zatímco stoper Pavel
Hloch si v druhém týmu s gustem
zahrál roli „zlého muže“.
Přestože výsledek není důležitý,
vyhrál „žlutý“ tým 7:5. Po utkání se dobrovolně přihlásil na rozhovor člen vítězné sestavy Honza

Fotoreportáž

Ti všichni se sešli. Hokejový průkopník, reprezentant Prostějova
v juniorské masce a zlý muž z NHL.
Foto: Tomáš Kaláb
Šteigl. „Byli jsme si vědomi kvalit
soupeře, proto jsme od počátku
nechtěli nic podcenit. Vypracovali
jsme si solidní náskok, v kabině
nám pak trenéři dali taktické pokyny, které jsme dodržovali a zkušeným výkonem vítezství uhájili,“
zhodnotil utkání exkluzivně pro
Večerník Jan Šteigl.

Ještě poznamenejme, že po
závěrečném hvizdu se nejprve
v rohu kluziště strhla nefalšovaná bitka. Jelikož však sudí
o zklidnění emocí nejevili zájem, soupeři si nakonec ochotně sami podali ruce. A možná si
tento zážitek ještě v dalším týdnu zopakují...

Prostějov/tok - Třetí místo v tabulce MSFL zároveň odpovídá témuž umístění co do počtu vstřelených branek, třiatřicet „banánů“
není špatný výsledek, i když po
pěti kolech a patnácti zářezech na
pažbě vypadalo vše ještě mnohem
optimističtěji. V soutěži deníku
Sport o Nejofenzivnější celek neprofesionálních soutěží obsadilo
tentokrát „eskáčko“ devětadvacáté místo, pro srovnání rezervy
Sigmy a Slovácka hájí sedmou,
resp. osmou příčku.
Pozoruhodná stabilita panuje
i v hodnocení domácích a venkovních utkání, kde patří prostějovským fotbalistům shodné
třetí místo. Z hlediska střelecké
potence je vcelku jedno, na hřišti
koho se zrovna hraje, góly jsou
rovnoměrně rozděleny mezi zápasy doma a venku. Doma evidentně lépe funguje defenziva, která

jaak koppaččkyy jezzdilly po leděě....

obdržela pouze osm branek oproti
čtrnácti venku. Celkem čtyřikrát
udržel brankář Bureš čisté konto,
doma s HFK Olomouc a Orlovou, venku v Hulíně a Líšni.
Domácí návštěvnost se zastavila
přesně na čísle tři tisíce, což je
o něco méně než v předchozí podzimní části. Průměr lehce vylepšila divácká kulisa na pohárovém
utkání se Slováckem, což má nepochybnou logiku, špílů s prvoligisty našinec moc nezažije.
V individuálních statistikách se logicky prosadil Karel Kroupa, který
jen o gól zaostal v pořadí kanonýrů za vyškovským Čtvrtníčkem.
Lichotivě pro „eskáčko“ vyznívá
i hodnocení fair-play, kde patří
ke třem nejslušnějším týmům,
nižší počet žlutých karet obdržela
jen Orlová a rezerva Slovácka.
Na opačném pólu figuruje Hulín
s třemi červenými, neuvěřitelných

osm žlutých kartónků obdržel Koller ze Zlína „B“. To největší místní
hříšníci Krejčíř s Kroupou obdrželi
přesně polovinu. U Kroupy je vyšší
počet napomenutí dán množstvím
ne vždy přesně vyhodnocených
vzdušných soubojů.
Kroupa spolu s gólmanem Burešem a stoperem Hlochem odehráli plný počet 1440 minut, což
krásně dokumentuje základní osu
týmu. Jen o devět minut méně
má na kontě druhý ze stoperů
Zatloukal. Tato čtveřice spolu
s Koudelkou, Zelenkou, Fládrem
a Hirschem také vždy nastoupila
v základní sestavě, tři posledně
jmenovaní ale kvůli zranění odehráli o zápas méně. Opačným
„rekordmanem“ byl Kopečný,
který pouze dvakrát střídal a odehrál v prostějovském dresu pouhých pět minut, zbytek sezóny pak
dohrál v Mostkovicích.

PODROBNÉ ZHODNOCENÍ

3x foto: Tomáš Kaláb

vystoupení 1.SK Prostějov v
podzimní části MSFL pro vás
Večerník připravil v rámci přídavku

Příprava. Za dohledu a taktických pokynů Gól na spadnutí. Mladí adepti brankářského Oslava. Žlutí právě vstřelili jeden ze svých
trenéra Jury se jeho svěřenci soukají do in- umění se měli pod náporem fotbalových ná- sedmi gólů a stylově slaví.
dividuálně vybrané výstroje.
jezdníků co ohánět.

FOTBAL EXTRA na stranách 33 až 36 dnešního čísla

V I.A třídě Olomouckého KFS je vše jinak, Slatinicím ZKONTUMOVALI devět utkání!

Olomouc, Prostějov/jim - Místo
boje o střed tabulky ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS čeká „A“-tým SK Slatinice
v jarní části holý boj o záchranu.
Vinou nezaplacení členského příspěvku za Jiřího Pluháčka totiž
mužstvo přišlo hned o patnáct
bodů a na kontě mu tak zůstal jeden jediný. Nově tak z posledního místa ztrácí hned devět bodů
na předposlední Dub a deset na
dvanácté Hlubočky! Na celou
věc se navíc přišlo jen náhodou,
díky upozornění funkcionářů
z Lipníku nad Bečvou, který se
Slatinicemi prohrál.
„Pochybení to je, trest ale považujeme za nepřiměřený a budeme se
odvolávat. Je to pro nás likvidační.
Jirka Plukáček byl normálně naším hráčem, neboť jsme jej koupili. Bohužel ale nezkontrolovali
jsme si převod na FAČR. Takových hráčů je spousta, celý systém
totiž není vyladěn a nefunguje na
sto procent,“ nebylo moc do řeči
předsedovi potrestaného klubu
Petru Šolcovi.
Podnět z Lipníku potvrdil i sekretář Olomouckého krajského fotbalového svazu Pavel Peřina, podle
nějž sportovně-technická komise
neměla na výběr. „Požadovali
prošetření hráče Pluháčka, abychom zkontrolovali jeho členství.
Nebyl aktivní, tak jsme požádali
úsek členství FAČRu o vyjádření,

protože se třeba mohlo stát i to, že
by nedošlo ke spárování platby,
pak by to byla jen chyba administrace,“ popsal Peřina nešťastný
případ.
Hráč Pluháček ovšem skutečně neměl zaplacené členství
a článek 58 Soutěžního řádu
umožňuje v tomto případě jen
kontumaci. „Legislativně právní
oddělení FAČRu nám odpovědělo, že od prvního dubna nemá
zaplacené členství. Povinností
jednotlivých klubů je hlídat si,
jestli mají jejich hráči tyto poplatky v pořádku. Stává se to hlavně
u přestupů a hostování v zimní
části. Rozhodnutí ale ještě není
nezvratné, protože klub má právo
se do patnácti dnů obrátit na Odvolací a revizní komisi,“ upozornil
Pavel Peřina, že ještě může dojít
k další úpravě.
Zvláštní na celé situaci je, že
Jiří Pluháček, jenž do Slatinic
přestoupil právě z Lipníku, odehrál neoprávněně již celou jarní
část. Kdyby ale nepřišel podnět
z Lipníku, asi by se na nic nepřišlo ani po konci podzimu.
„Na hráče se to svádět nedá, jsme
rádi, že ten fotbal vůbec někdo
hraje... Klub si veškeré náležitosti
musí hlídat a na svazu nám řekli,
jestli třeba nemáme v klubu někoho, kdo nemá na noční co dělat, že
by to v práci zkontroloval na internetu...,“ hořce se pousmál předse-

da SK Slatinice Petr Šolc. Dobře
si tak uvědomuje, že jeho klub má
nyní nakročeno k sestupu do I.B
třídy. „Každý zápas bude těžký,
ale zkusíme se odvolat a případně
se z této svízele nějak dostat. Problém je i v tom, že FAČR udělal
nové podmínky, podle nichž už
nemusí informovat, když si někdo
neobnoví činnost. Zvláštní je, že
na to nikdo nepřišel, když po nás
chtěli soupisku! Trestat takto po
nabonzování mi přijde špatné...,“
zasmušil se Šolc.

Večerník zajímalo, zda-li jde
o spíše výjimečný případ, nebo
je takových hráčů v kraji více?
„STK krajského svazu dělá namátkové kontroly, na každém
zasedání výboru si nějaký klub
vybereme a projedeme databázi.
Pokud nenalezneme nedostatek,
tak už to dále neřešíme,“ věří Peřina, že se v případě Slatinic jedná
o velkou ojedinělost. „Ještě když
jsem byl sekretářem OFS, tak se
nám stalo něco podobného, kdy
Smržice podaly podnět na Vra-

I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“

OPRAVENÁ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:
 Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Z

Sokol Ústí
Sokol Bělotín
FC Beňov
SK Lipová
Opatovice-Všechovice
Náměšť na Hané
Sokol Mostkovice
Sokol Čechovice
Štěpánov
Spartak Lipník nad Bečvou
Troubky
Hlubočky
Sokol Dub nad Moravou
Slatinice

V R P

15 15 0 0
15 11 0 4
15 8 2 5
15 8 1 6
15 8 0 7
15 7 3 5
15 8 0 7
15 7 2 6
15 7 0 8
14 6 2 6
15 5 2 8
14 3 2 9
15 3 1 11
15 0 1 14

S

B Roz

56:12
43:25
52:34
39:34
34:26
35:36
25:28
27:27
29:32
31:28
37:40
18:44
25:42
1:44

45 (24)
33 (9
26 (2)
25 (4)
24 (3)
24 (3)
24 (3)
23 (-1)
21 (-3)
20 (-4)
17 (-7)
11 (-7)
10 (-14)
1 (-20)

Poznámka: Poslední Slatinice prohrály zápasy 3.,
4., 5., 6., 8., 9., 11., 12. a 13 kola kontumačně.

Určice povede vstříc záchraně Petr Gottwald
Jednačtyřicetiletý kouč plánuje zvýšení
kvalifikace, za asistenta si vybral „Zbožu“

Určice, Prostějov/jim - Před rokem se
fotbalistům Určic usínalo velice klidně. Se šestadvaceti body přezimovali
na čtvrtém místě divizní tabulky jen
pět bodů za vedoucím Havířovem
a čtrnáctibodovým náskokem na poslední Otrokovice. Letos je však situace výrazně odlišná, výběr Sokola bude
bojovat o holou záchranu. Jak Večerník informoval již v minulém vydání,
během probíhající sezony došlo již ke
druhé změně na lavičce jediného regionálního účastníka ve čtvrté nejvyšší
domácí soutěži. Právě dnes by měl
rošádu definitivně měl posvětit výbor
určické kopané.
V pozici hlavního kouče zahajoval sezonu Evžen Kučera, jenž se po sérii neúspěchů rozhodl dobrovolně skončit, aby
dodal mužstvu nový impuls. Jeho pozici
převzalo až do konce podzimní části duo
Ivo Zbožínek - Michal Skopalík, kteří
tak spojili hráčskou kariéru s trenérskou.
Dopředu však avizovali, že je to jen dočasné řešení. Nyní se po nich ujímá kormidla Petr Gottwald, jenž vedle úspěšného hraní v Rakousku vedl poslední dvě
a půl sezony Kralice v krajském přeboru.
„Je tomu tak, domluvili jsme se. Vedení
mě oslovilo s konkrétní nabídkou, načež
od počátku jsem se netajil tím, že bych
měl zájem. Nastavili jsme si tedy, jak by
spolupráce měla vypadat a vzal jsem si

zhruba týden na rozmyšlenou. Plácli jsme
si a následně jsem dojednával svůj konec
v Kralicích,“ popisoval svůj přesun o osm
kilometrů jihozápadním směrem. Předminulý týden tak ještě v úterý i v pátek vedl
tréninky, po nich hráčům oznámil, že jeho
odchod je definitivní. „Divize je pro mě
výzvou. Kluky znám, je tam dobrý kádr
a se všemi počítám do zimní přípravy.
I s těmi, jimž končí hostování,“ nastínil
Gottwald své plány.
Ten se tak již plně soustředí na nadcházející určické působiště. „Bude to podobná
práce, hráče taky omezují škola a práce
v docházce. V Kralicích jsem byl ale
s docházkou na tréninky spokojen, deset lidí mi chodilo pravidelně třikrát
týdně,“ odvětil ambiciózní kouč s tím,
že již připravuje konkrétní tréninkový plán. Dobře si uvědomuje, jaký ho
čeká úkol, vždyť jeho nové mužstvo
na podzim jen třikrát zvítězilo, dvakrát
remizovalo a hned jedenáctkrát prohrálo. Není tak divu, že je s jedenácti
body až předposlední. „Mám zprávy,
že tu moc natrénováno nemají a neměli, což bylo znát na fyzičce. Na techniku se zaměříme až po naběhání. V této soutěži by totiž měl devadesát minut
vydržet každý,“ upozornil Petr Gottwald.
I proto si k sobě coby pomocníka vybral
zkušenou oporu stávajícího kádru, která
ovšem nyní laboruje se zraněným kole-

nem. „Jako jednoho z asistentů jsem navrhl Ivoše Zbožínka, který by mi byl platný po ruce a současně uvnitř mančaftu.
Má velké zkušenosti, hodně odkopané
a klukům stále co dát. Ještě se rozhoduji
nad druhým asistentem, který bude stát
se mnou na lavičce a s nímž bych vše
mohl konzultovat. Mám někoho v hlavě, ale jednání nejsou u konce. Možná
se k nám připojí až během ledna,“ nechtěl nový trenér Určic prozradit více.
Aktuální držitel licence „B“ si je také vědom nutnosti zapracovat na zvýšení kvalifikace. „Sám jsem uvažoval o zvýšení.
Už jsem se hlásil před dvěma roky, tam
jsem nesplňoval roční lhůtu od ‚béčka‘.
Letos mi to ještě časově nevyšlo, ale příští rok se nahlásím na ‚áčko‘,“ slíbil Gottwald. V hlavě má dvě varianty herního
stylu, kterým by se chtěl věnovat. „Zpočátku asi budeme hrát jinak, než jak jsem
byl zvyklý v Kralicích, postupně bych
ale chtěl přecházet na ten fotbalovější
a útočnější,“ přeje si zejména body.
Dobře si je ale vědom, že to nebude nic
jednoduchého. „Na podzim jsem viděl
jen jeden jejich zápas zhruba po dvou
třetinách soutěže, tehdy prohráli 0:1.
Byl to zápas hodně nahoru dolů, chyběla
tomu kvalita v zakončení, když domácí
sahali po bodu i obratu,“ zapátral na podzim ještě kralický a od jara určický trenér
Petr Gottwald v paměti.

hovice. Ty zaplatily hromadnou
platbu, nedošlo ale ke spárování.
Nakonec se vše vysvětlilo a uvedlo do pořádku, šlo jen o administrativní chybu,“ zavzpomínal.
Zůstane-li stávající rozhodnutí
v platnosti, znamená to, že Slatinice přišly o výhry nad Troubkami, Mostkovicemi, Hlubočkami
i již zmíněným Lipníkem, stejně
tak neplatí remízy se Štěpánovem, Dubem a Beňovem. „My
jsme si tehdy prohráli vyhraný
zápas. Kdyby se jednalo jen o toto

INZERCE

utkání, bylo by to přínosem. Tak si
ale polepší prakticky všichni a nechává mě to chladným. My jsme si
vzali ponaučení již dříve, když se
měnily názvy oddílů v registraci.
Nyní si to hlídáme,“ okomentoval celou věc kouč Mostkovic Jiří
Kamenov, jehož výběr si tak nově
polepšil již na čtyřiadvacet bodů.
Osobně si uvědomuje velký zásah
do soutěže, kdy se nyní jeden
z jejich soupeřů dostal do složité
situace a bude mít jedenáct kol na
to, aby smazal výraznou ztrátu.

„Je to sice chyba funkcionářů, raději bych ale byl pro větší pokutu
a trest pro hráče, ale výsledky aby
zůstaly v platnosti,“ navrhl řešení.
Na tento verdikt tak nejvíce doplatily Čechovice, neboť proti nim
Jiří Pluháček v ani jednom ze svou
střetnutí nenastoupil. Zůstala tak
v platnosti nejen výhra 6:0 z poloviny srpna, ale i remíza 0:0 z první
poloviny listopadu. Bodově si
nepolepšila ani Lipová, ta ovšem
místo výhry 2:0 získala do tabulky
výsledek 3:0.

Fotbal Extra – 3. díl
Celkem patnáct fotbalových víkendů včetně
několika vložených střed se podařilo téměř bez
komplikací odehrát, hráči, trenéři, funkcionáři
i diváci tak mají před sebou několikaměsíční
pauzu, než se okresní, krajské či v případě Určic
a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové soutěže
opět rozjedou. Tento čas si mohou vyplnit také
odpočinkem a čtením PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Nastal tak čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci toho, co se v uplynulých týdnech na trávnících od třetí ligy dospělých a až
po nejnižší okresní fotbalové soutěže událo. Po
úvodním ohlédnutí za mužskými i mládežnickými soutěžemi se nyní dostává na vloženou
přílohu věnovanou působení 1.SK Prostějov
v Moravskoslezské fotbalové lize a na této dvojstraně přichází připomenutí určického boje o únik
z divizního dna. V následujících číslech se zaměříme na krajský přebor v podání Kralic na Hané,
Konice a lepšících se Klenovic na Hané. Poté
se dočkají rovněž příznivci Lipové, Čechovic
a Mostkovic v I.A třídě a osmička regionálních
zástupců v I.B třídě. Ke slovu následně přijdou
také zástupci v soutěžích pořádaných Okresním
fotbalovým svazem Prostějov.
Texty: Jiří Možný a Tomáš Kaláb
Foto: Jiří Možný

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
MFK Vítkovice
FC Elseremo Brumov
TJ Lokomotiva Petrovice
FC TVD Slavičín
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
FK Mohelnice
FK Kozlovice
MFK Havířov
TJ Jiskra Rýmařov
TJ Valašské Meziříčí

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

V
11
10
10
8
7
7
7
7
5
6
6

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

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

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

B
34
33
32
28
27
26
25
23
22
20
19

12.
13.
14.
15.
16.

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

16
16
16
16
16

5
4
4
3
1

2
4
3
2
6

9
8
9
11
9

23:27
22:30
23:33
19:39
14:30

17 (-7)
16 (-8)
15 (-9)
11 (-13)
9 (-15)

TABULKA DOMA:
1. Brumov
8 7 0 1
2. Petrovice
8 6 1 1
3. Hranice
8 5 3 0
4. Rýmařov
8 6 0 2
5. Slavičín
8 5 2 1
6. Vítkovice
8 5 1 2
7. Kozlovice
8 5 1 2
8. Valašské Meziříčí 8 5 0 3
9. Mohelnice
8 4 2 2
10. Lískovec
8 4 2 2
11. Přerov
8 3 4 1
12. Havířov
8 3 4 1
13. Dolní Benešov 8 4 1 3
14. Určice
8 2 2 4
15. Nový Jičín
8 2 1 5
16. Velké Karlovice 8 1 3 4

22:9
8:2
17:7
21:12
22:10
14:8
22:14
16:14
19:9
15:10
16:12
12:8
15:12
10:16
10:17
7:16

21
19
18
18
17
16
16
15
14
14
13
13
13
8
7
6

TABULKA VENKU:
1. Vítkovice
8 6 0 2
2. Petrovice
8 4 1 3
3. Přerov
8 4 1 3
4. Brumov
8 3 3 2
5. Slavičín
8 3 2 3
6. Mohelnice
8 3 2 3
7. Hranice
8 2 3 3
8. Havířov
8 2 3 3
9. Nový Jičín
8 2 3 3
10. Kozlovice
8 2 1 5
11. Dolní Benešov 8 1 1 6
12. Valašské Meziříčí8 1 1 6
13. Velké Karlovice 8 0 3 5
14. Určice
8 1 0 7
15. Rýmařov
8 0 2 6
16. Lískovec
8 0 1 7

+/(10)
(9)
(8)
(4)
(3)
(2)
(1)
(-1)
(-2)
(-4)
(-5)

18:12
14:11
15:15
13:10
10:11
7:6
14:13
12:19
12:13
10:19
8:15
9:22
7:14
9:23
10:20
8:23

TJ Sokol Určice
– hráčské statistiky za podzim 2014
Brankaři:
Miroslav NEJEZCHLEB
11
Milan PITÁK
6

982
458

1
0

0
0

0
0

Obránci:
David JAVOŘÍK
14
Adam JOSIF
1
Přemysl MLČOCH
1
Michal SKOPALÍK
9
Jaroslav VINKLÁREK
1
Jan WALTER
8
Ivo ZBOŽÍNEK
15
Lukáš ZELINA
10

1198
24
8
810
18
597
1350
328

0
0
0
1
0
1
1
0

3
0
0
3
0
4
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:
14
16
13
14
16
7
1
13

1014
1377
918
1260
1156
339
70
696

0
0
1
3
0
1
0
1

3
2
3
7
3
0
0
3

1
0
0
0
0
0
0
0

Útočníci:
Patrik GÁBOR
1
Petr HALOUZKA
1
Petr HALUZA
9
Tomáš LOS
16
Lubomír MACHYNEK
15
Michal PAVEL
5

28
35
590
1302
937
78

0
0
1
8
1
0

0
0
2
4
2
0

0
0
0
0
0
1

Dominik BOKŮVKA
Patrik HOCHMAN
Tomáš NOVÁK
Martin SVOZIL
Radim VANĚK
Roman VASILJEV
Patrik ZAPLETAL
Tomáš ZAPLETAL

REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři: 1. až 9. kolo Evžen KUČERA,
10. až 16. kolo Ivo ZBOŽÍNEK a Michal SKOPALÍK
Asistent: 1. až 9. kolo Miroslav VLÁČIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL
Poznámka:
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Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut,
vstřelených branek (u brankářů vychytaných nul),
žlutých a červených karet

K ONICKO

K RALICKO

P LUMLOVSKO

P ROSTĚJOVSKO

a další...

ohlédnutí za fotbalovým podzimem z pohledu vyslanců prostějovského regionu


vecernikpv.cz

Divizní vystřízlivění Určic pokračovalo i na podzim... „Divizi jsme nezabalili, o důstojné umístění se popereme,“
slibuje předseda fotbalových Určic Květoslav PETRUŽELA

Zisk třiadvaceti bodů ze třiceti
zápasů by téměř jistojistě
znamenal sestup o patro níž.
Největším štěstím v případě
Určic tak je, jak správně poznamenal jejich hrající kouč
Ivo Zbožínek, že se jedná o
bilanci za kalendářní rok,
která je rozprostřena do dvou
fotbalových ročníků. Zatímco
ta první byla díky výbornému
podzimu již s předstihem
zachráněná, nyní naopak na
celý kolektiv čeká náročná
druhá
polovina
sezony.
Zaplaťpánbůh...
Také v letní přestávce prošel
hráčský kádr druhého nejlépe
umístěného fotbalového klubu
v regionu obměnou. Kromě
návratu Ivo Zbožínka do známého prostředí, jenž nahradil

zkušeného Filipa Škodu, se ve
všech případech jednalo o velmi mladé hráče či maximálně
střední generaci.
I tentokrát tak dostala
příležitost řada nedávných
dorostenců, jako výborný tah
se to ukázalo zejména v případě
devatenáctiletého
Tomáše
Nováka. Tvořivý záložník, jenž
čerstvě opustil dorostenecké
soutěže, zapadl do divize stejně
dobře jako o rok dříve levý bek
Aleš Rus. K obrovské smůle své
i určického a prostějovského
klubu se ovšem vážně zranil a
bude ještě dlouhé měsíce bez
fotbalu.
Ve druhé polovině jarní části
minulé sezóny se Určice
výsledkově velice trápily a jejich předlouhé čekání na výhru

TIP VEČERNÍKU
na pořadí po podzimní části divize E v sezóně 2014/2015

18
13
13
12
11
11
9
9
9
7
4
4
3
3
2
1

U RČICKO

1. FK Mohelnice
2. MFK Havířov
3. FC TVD Slavičín
4. TJ Valašské Meziříčí
5. FC ELSEREMO Brumov
6. FC MSA Dolní Benešov
7. TJ Sokol Lískovec
8. TJ Sokol Určice

9. TJ Lokomotiva Petrovice
10. MFK Vítkovice
11. FK Kozlovice
12. SK Hranice
13. FK Nový Jičín
14. 1. FC Viktorie Přerov
15. TJ Jiskra Rýmařov
16. FC Velké Karlovice + Karolínka

Nelehký druhý divizní podzim má za sebou určický
Sokol. Po sérii porážek se loňský nováček ocitl na
samém chvostu tabulky skupiny E moravskoslezské
divize. Když měl klub v polovině podzimní části na
kontě jediné vítězství a stejný počet remíz, rozhodl se
pomoci týmu doposud úspěšný trenér Evžen Kučera
svojí rezignací. Avšak ani změna na lavičce kýžený
efekt nepřinesla. Nejen o řešení realizačního týmu
pro jarní část, podzimních negativech i pozitivech
Vzácný jev. V podzimní části vstřelily Určice pouze devatenáct branek, to je hned po Velkých Karlovicích
a provedení klubu turbulencemi povolebních Určic
nejnižší počet.
pohovořil v interview pro FOTBAL EXTRA předseda
skončilo až ve druhém kole ale nezbavil laciného chybování Na umístění v horní polovině
klubu Květoslav Petružela.
nového ročníku v domácím a na tříbodový přísun si museli tabulky to tak sice nevypadá,
souboji proti Hranicím. Jednalo se ovšem jen o krátké procitnutí, přišla totiž ještě o jeden
zápas delší série bez výhry.
Mezitím tak došlo i na výměnu
trenéra,
kdy
dlouhodobě
úspěšného Evžena Kučeru,
jenž je podepsán pod historicky
největšími úspěchy mužské kopané v obci jižně od Prostějova,
nahradila dvojice zkušených
fotbalistů Ivo Zbožínek - Michal Skopalík.
Tento tah v samotném úvodu
přinesl domácí remízu s tehdy
vedoucím Brumovem, hráče

počkat až do úvodu listopa- ale záchrana je reálná.
du. Díky vydařeným duelům Předsezónní odhad Večerníku
tudíž v poločasu příliš přesný
nebyl. Podařilo se nám tipnout
jen poslední post pro Velké
Karlovice a třináctou pozici
Nového Jičína. Mnohem více
s dvěma nováčky v podobě jsme věřili Havířovu, MoVelkých Karlovic a Rýmařova helnici, Valašskému Meziříčí a
ovšem není situace před jarní vlastně i Určicím, naopak jsme
částí nezvládnutelná. Jedenáct podcenili výkonnost nováčka z
bodů sice není na žádné velké Vítkovic, který se stal králem
chlubení, ale Lískovec má jen o šestnácti kol. Mnohem lépe
čtyři body víc a poměrně blízko jsou na tom i Hranice, Petrojsou i Nový Jičín s Dolním vice a Přerov. Ostatně posuďte
Benešovem.
sami...

Komentář

Určické „áčko“ převzal po devátém kole Ivo Zbožínek, spokojen ale není

„Chtěl jsem uhrát minimálně deset bodů, což jsme nesplnili...“

Ve druhé polovině podzimní části si Ivo Zbožínek
společně s Michalem Skopalíkem střihl v „A“-týmu
Určic nefalšovanou dvojroli. Zkušený sedmatřicetiletý bek s mnoha stovkami startů v první a druhé
lize totiž souhlasil, že si k pozici středního obránce
přibere až do konce podzimní části i trenérský post.
Zcela radostná zkušenost to pro něj ale nebyla, tento impulz se na mužstvu výsledkově příliš neprojevil
a vítězství přišla až v samotném závěru při soubojích s dvěma divizními nováčky. Pro zimní přípravu
již koučování mužstva opustil a nyní se rozhoduje,
na jak vysoké úrovni bude s hraním pokračovat... Co
dále prozradil v exkluzivním rozhovoru pro FOTBAL
EXTRA Večerníku?
Našel byste na podzimní
části alespoň něco pozitivního?
„Pozitiv opravdu moc nebylo.
Asi jen to, že jak podzim vypadal
špatně, tak dvě výhry na konci
nás udržely ve hře. Góly jsme
ale nedávali, naopak je dostávali
a zranění se nám kupila... Když
se k tomu připočtou jarní výsledky, tak celý letošní rok byl bodovým ziskem úplně žalostný. To
je asi jasný sestup, máme štěstí,
že se to rozdělilo na dvě sezóny...
(pousměje se) Když jsem mužstvo převzal, tak jsem chtěl uhrát
minimálně deset bodů, což jsme
nesplnili, takže o nějaké spokojenosti mluvit nemůžu!“
Co určickému mužstvu
nejvíce chybělo?
„Když vám vypadne Míša Skopalík, který držel celou defenzívu, a také ostatní hráči měli své
problémy, je to těžké. Navíc pořád jsme nenašli gólového útočníka, k tomu se přidaly skutečně
lehce inkasované branky, s tím
by i ostatní týmy měly problémy. První zápas s Brumovem se
mi líbilo naše enormní nasazení,
které jsem už dlouho neviděl.
Také byli kluci po zápase strašně
unaveni, ale chyběla tam trochu
fotbalová kvalita. Jindy jsme
zase chtěli hrát a chybělo tomu
nasazení... Ono se to střídalo a už
se všichni těšili na konec podzimu.“
Předpokládáte, že zůstane mužstvo pospolu,
nebo dojde ke změnám?
„Ten základ, co byl v krajském
přeboru, tedy Skopa, Los, Vaněk,
Hochman, Svozil by asi zůstat

měl. Asi by to ale chtělo oživit
a získat útočníka typu Peti Vodáka. Musí se potrénovat, ale hrát
se to dá.“
Na podzim byl hlavním
kanonýrem Tomáš Los,
on není tím pravým zakončovatelem?
„Když ale nedal gól Tomáš, tak
ho nedal nikdo! Navíc měl zranění a ještě v sestavě pendloval,
jednou hrál levého záložníka,
podruhé hrota, potřetí podhrota,
takže klobouk dolů, že mu to tak
střelecky sedlo. Bez něj bychom
na tom byli hůř, on ale typický
hroťák není, spíše podhrot. Gólový útočník musí být bijec a důležité je, aby to nebylo jen na Tomášovi. Chce to rozložit na více
hráčů, nikdo jiný tam ale není.“
O čem vás zatím přesvědčili divizní nováčci?
„Až na Velké Karlovice, které na
tom fotbalově nejsou moc dobře,
tak mi Rýmařov i Kozlovice připomínají loňské Určice. Chytly
začátek, mají elán, atmosféra je
tam taková jiná než u ostatních
mančaftů. Třeba Vítkovice se
chytly u nás a pak měly strašnou
sílu. Jinak nikdo už neměl takové
výsledky jako na začátku. Musíme se ale soustředit hlavně sami
na sebe a hrát to, co jsme hráli.“
Při vašem loňském odchodu byla v Určicích
špičková defenziva, po návratu
je to opak. V čem vidíte rozdíly mezi letošním a loňským
týmem?
„Hodně se to odvíjelo od startu, který nám loni vyšel. Pak se
získala euforie, a co si budeme
povídat, měli jsme i štěstí. Něko-

likrát jsme nulu neudrželi ani tak
uměním, jako spíše pořádným
štěstím. Teď se začátek nechytl
a štěstí nebylo. Navíc někteří
kluci odešli, bylo to jiné. Problémem bylo, že se nám zranil Míša
Skopalík, i ostatní kluci měli
zdravotní problémy. Zápasů bylo
dost, kdy se dal průběh zvrátit,
stále ten odstup nebyl velký, ale
dlouho se nedařilo vůbec nic.
Chytli jsme se tak až na konci.“
Z vašich standardních
situací často pramenily
brejky soupeře. V čem vězela
příčina?
„Je tomu tak, příčin ale asi bude
víc... Góly, co jsme dostávali, začínaly u šestnáctky soupeře, kde
jsme byli ve více lidech, ale
nebyli schopni zakončit
a pak přerušit akci soupeře. I naše standardky
tak byly pro nás hrozbou, místo abychom
my hrozili! Většinou jsme také
hodně brzy

fotbalistu neuděláte. Impulz to
sice byl, tréninky začaly kluky
bavit. Šlo o to, aby se začali více
prát, necítili se předem poraženi.
Já jsem se snažil dělat tréninky
trošku kratší, ale intenzivnější,
počet jednotek ale zůstal stejný.
Snažil jsem se, aby to kluky nabudilo, snažili se a přenesli to do
zápasů. Co se týče nasazení nebo
chuti trénovat, nemůžu říct o nikom nic špatného, ale potřebnou
kvalitu se nám nepodařilo v zápasech ukázat.“
Již dříve jste vedl prostějovské žáky, jaká to pro
vás nyní byla trenérská zkušenost?
„Mládež je úplně něco jiného, to
se nedá srovnávat. Problém byl
v tom, že jsem byl hrajícím trenérem, více hráč než trenér. Nastupovat totiž museli víceméně ti, co byli zdraví, takže jsem
ani nemusel moc řešit, koho
posadit, kdo bude hrát. (ironický úsměv) Musel jsem zajistit
nějakou formu tréninků, což byly
povinnosti navíc. Dlouhodobě se
to ale kombinovat nedá,, šlo jjen
o záskok. Říkal jsem, že v této

„No, teď i kvůli zranění řeším,
jestli ještě budu pokračovat,
nebo se spíše už věnovat jen roli
trenéra. Musím se dát s nohou
dohromady, pak se rozhodnu.
Tělo i hlava mi říkají, jestli už
toho nebylo dost a nemám to nechat mladším. Na druhou stranu
nevím, jestli mi hra nebude chybět. (úsměv) Musím si to v lednu
rozhodnout.“
Jaké jsou zdravotní prognózy?
„Tři týdny nesmím na nohu
došlápnout, pak přijde na řadu
nějaká rehabilitace a do měsíce
v pořádku budu. V zimě jsou ale
terény tvrdé a uvidíme, jak budu
zátěž snášet. Nechávám tomu
volný průběh.“
Co by znamenalo, kdyby
dostalo přednost trén
trénování?
„Stáhl bych se, hrál na ookresní
úrovni a zkusil bych se naplno
věnovat trenéřině. Uvidíme,
Uvidím jak
se situace vyvrbí, možné je, že
stále budu hrát a trénování
trénován o půl
roku odložím. Maximáln
Maximálně však
do léta. Pak už je to na ddevětamu
devadesát procent. V mužských
sedmná let,
soutěžích jsem od sedmnácti

„Stáhl bych se, hrál na okresní úrovni
a zkusil se naplno věnovat trenéřině.
Uvidíme, jak se situace vyvrbí, možné ale
je, že stále budu hrát a trénování o půl roku
odložím. Maximálně však do léta. Cítím,
že už se konec blíží. Buď to přijde, nebo ne...“

prohrávali, každý to
chtěl strhnout a šli
jsme dopředu ve více
lidech, než jsme měli.
Z toho vše pramenilo.“
Jaké to pro vás
bylo koučovat divizní tým ze hřiště?
„Pro nás by bylo lepší,
kdyby Míša Skopalík hrál, ale
nemohl, tak byl na lavičce. Víceméně jsme si před zápasem
řekli, jak to vidíme, a řešili jsme
to spolu. Poslední tři zápasy, kdy
jsme oba hráli, to už bylo trochu
horší, protože pohled z lavičky
chyběl. Na druhou stranu jsme
ale udělali víc bodůů (smích)“
(smích)“
Změnily se pod vaším
vedením
tréninkové
jednotky?
„To musí spíše
p
pposoudit
kluci... Žádný nový člověk
nepřišel a z nikoho za noc

na podzim hrající trenér Určic IVO ZBOŽÍNEK
intenzivně přemýšlí o své další budoucnosti

dvojroli vydržím jen
do zimy a pak buď trenér, nebo hráč.“
Takže zvítězila role
hráče?

zimních příprav a všeho uuž bylo
dost, možná už tělo něco naznačuje. Cítím, že už se konec blíží...
(ú
Buď to přijde, nebo ne. (úsměv)“

Na úvod asi tradiční otázka týkající se hodnocení
uplynulého podzimu. Jak jste
s první polovinou sezóny spokojeni či nespokojeni?
„Moc pozitiv asi není, umístění
ani výkonnost neodpovídá našim
představám... Pro objektivní vyhodnocení ale musíme vzít v úvahu
širší souvislosti. Odešli nám někteří
klíčoví hráči, v kádru máme samé
mladé kluky. Ti se prostě musejí
oťukat, což je možné pouze v plném
zápasovém zatížení a nějakou dobu
to trvá. Uvidíme, jestli se získané
zkušenosti pozitivně projeví po
zimní přestávce.“
Budete obměňovat stávající kádr?
„Chtěli bychom mužstvo vhodně
doplnit o dva hráče, kteří by přinesli
do týmu kvalitu. Pak si myslím, že
záchrana divize je reálná. Ostatně
musíme věřit. (úsměv) Zatím
nedokážu říct, kdo zůstane, kdo
přijde a kdo odejde, to zatím neví
ani prostějovské 'eskáčko', s nímž

poměrně úzce spolupracujeme. Se
všemi hráči budeme teprve jednat,
chceme je však udržet.“
Po nevydařené podzimní části tedy snahy na
uhájení divizní příslušnosti nevzdáváte?
„To v žádném případě, budeme
o udržení v divizi maximálně bojovat. Je třeba si uvědomit, že nejde
o prestiž Určic jako takových,
ale o kvalitu fotbalu v celém
prostějovském regionu. Hraje-li
1. SK Prostějov třetí nejvyšší
soutěž, je zapotřebí mít silné zázemí
už o úroveň níž. Jestli to jsou
Určice, Kralice nebo Konice, je
z tohoto komplexnějšího pohledu
v zásadě jedno.“
Objevují se však hlasy,
že lépe hrát na špici krajského přeboru než na chvostu
divize...
„Taková alternativa vždy existuje, ale
jsme povinni hrát důstojně a neodsoudit se do role úplného outsidera.
Samozřejmě nemůžu zaručit, že

v příští sezóně nebudeme opět kopat
krajský přebor, ale maximální snahu
o udržení divize vyvineme.“
Dá se říci, že ve druhé
sezóně po postupu vyprchala nováčkovská euforie?
„Na podzim přibyli letošní nováčci
- Rýmařov, Karlovice, samozřejmě
Vítkovice, ale o těch se nelze bavit
jako o nováčkovi, protože ty mají
větší možnosti a ambice. Chytly
se dobře i Kozlovice, ale to může
být všechno opět ten prvotní zápal, který nemusí vydržet do jarní
části. Je to všechno otázka hráčů
a samozřejmě peněz.“
Otázka
finančního
zázemí je pro klub
samozřejmě zásadní...
„Chtěl bych v této souvislosti
poděkovat určickému obecnímu
úřadu, okolním obcím, sponzorům
a v neposlední řadě fanouškům,
kteří na nás nezanevřeli ani
v těžších dobách. Přeji si a doufám,
že nás budou v hojném počtu podporovat i na jaře, kdy jim chceme
opět dělat radost.“
Neobáváte
se
po
nedávných komunálních
volbách o upozadění určického
fotbalu?
„Vůbec ne. Kromě pana starosty je
na obci spousta lidí, kteří považují
fotbal za důležitou součást života
Určic. Máme krásný areál, travnatou plochu, zázemí, to nelze ponechat osudu. Je v zájmu obce jako
takové, aby mladí trávili svůj volný
čas na hřišti, než aby někde v lepším
případě kouřili po čekárnách. Co je
potřeba zdůraznit: obecní peníze
jsou rozdělovány spravedlivě. Far-

nosti, hasičům, myslivcům, sportu.
V našem případě nejdou na
odměny hráčům, ale na zvelebování sokolovny a dalšího
zázemí. Pro hráče musí sehnat
peníze oddíl.“
Koučem pro jarní část
bude Petr Gottwald, proč
padla volba právě na něj?
„Ivoš Zbožínek s Michalem
Skopalíkem se chtějí a měli by
se soustředit na hraní. Rozhodli
jsme se tedy sáhnout jinam a Petr
Gottwald s naší nabídkou souhlasil. Zná kluky a věříme, že se to
jeho příchodem změní. Chtělo to
nějaký větší zásah. Rádi bychom,
aby se kabinu podařilo stmelit,
posílit a zachránit se. Kdo bude
asistentem, to ještě není oficiální.
Teprve dnes (tj. v pondělí 8. prosince - pozn.red.) o tom bude rozhodovat výbor, kde budeme jeho
jméno řešit.“
Jak je na tom klub
v mládežnických kategoriích?
„Uznání zaslouží i trenéři „B“
týmu a především dorostu, který
máme na vynikající úrovni. Jsem
přesvědčen, že dva kluci budou
mít již brzy kvality na divizní
úroveň. Staráme se samozřejmě
o mládežnickou základnu, počínaje přípravkami a žáky, kteří se
také v konkurenci neztratili. Tady
je třeba poděkovat nejen trenérům,
ale i rodičům, kteří pro rozvoj
svých ratolestí obětují svůj volný
čas a finanční prostředky.“
Mladých fotbalistů je asi
obecně spíše nedostatek.
Jak jste na tom v Určicích?

www.vecernikpv.cz

Pořadí střelců:
15 – Tomáš Kazár (Přerov), 12 – Radovan Lokša (Nový Jičín), 10 –
Pavel Kříž (Slavičín), 9 – Tomáš Šupák (Rýmařov), 8 – Tomáš Los
(Určice), Adam Kušner (Hranice), 7 – Ondřej Školník (Slavičín).

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
11 – Tomáš Šumák (Rýmařov), 10 – David Hrabal (Přerov), 9 – Ladislav
Strnad (Brumov), Ondřej Haas (Dolní Benešov), Martin Schlehr (Kozlovice), 8 – Ondřej Adamík (Dolní Benešov), David Rybařík (Nový Jičín),
Marián Kovařík (Vítkovice), 7 – Martin Svozil (Určice), Lukáš Martinka
(Brumov), Roman Brunclík (Dolní Benešov), Ondřej Václavíček (Přerov).

Hráči s červenými kartami:

„Je pravda, že práci s mládeží jsme
v minulém období nepodcenili
pouze my, ale je to problém celého
okresu, možná oblasti. Nedorůstá
tolik kvalitních fotbalistů, kteří by
měli růstový potenciál na vyšší
úrovně amatérského nebo dokonce profesionálního fotbalu.“
Jak se vám osvědčila
spolupráce s určickou
farmou, kterou se staly
Čechovice?
„Je to ještě čerstvé, zatím jsme
si vzájemně ověřovali, co od tohoto modelu můžeme očekávat.
Chci
poděkovat
tamějším
funkcionářům,
že
máme
možnost si odtamtud v případě
nutnosti vytáhnout hráče, což
se snažíme oplácet, když jsme
třeba umožnili Haluzovi, aby
nastoupil v prestižním derby
s Mostkovicemi. Jde o všechny
týmy, ´áčko´, ´béčko´ i dorost.
Stejně dlouhodobě korektní vztahy máme i s 1. SK Prostějov, kde
cítíme určitou podporu a zázemí.“

UŽ NE TAK LEVNĚJI, ALE POŘÁD VÝHODNĚJI!
OBJEDNÁVEJTE CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU

3 – Jakub Šolín (Kozlovice), 2 – Jiří Majewski (Dolní Benešov), 1 –
Dominik Bokůvka, Michal Pavel (oba Určice), David Ritter, Aleš Smolík
(oba Brumov), Ondřej Adamík (Dolní Benešov), Ladislav Svatoš, Vojtěch
Trmal (oba Havířov), Vít Koplík, Martin Václavíček (oba Kozlovice), Thiago
Silveira (Lískovec), Pavel Mráček (Mohelnice), Tomáš Bajzáth, Michael
Reichl, Petr Škuta (všichni Petrovice), Peter Kmecik (Valašské Meziříčí),
Robert Křenek, Pavel Maliňák, Pavel Škrobák (všichni Velké Karlovice).

Přehled karet jednotlivých týmů:
ŽK
39
48
37
31
33
33
22
40
22
53
41
39
40
30
32
48

Brumov
Dolní Benešov
Havířov
Hranice
Kozlovice
Lískovec
Mohelnice
Nový Jičín
Petrovice
Přerov
Rýmařov
Slavičín
Určice
Valašské Meziříčí
Velké Karlovice
Vítkovice

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY

ČK
2
3
2
0
5
1
1
0
3
0
0
0
2
1
3
0
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„Nevyvarovali jsme se individuálních chyb

a poráželi se sami,“ mrzí snajpra Tomáše Lose
Téměř polovinu ze všech podzimních určických branek má na svědomí Tomáš Los. Devětadvacetiletý
vytáhlý fotbalista schopný hrát v záloze i v útoku se
hned v osmi duelech aktuální divizní sezony zapsal
mezi střelce a pomohl k alespoň třinácti získaným bodům. Z tohoto výsledku příliš nadšen není a věří, že
po dvou nepovedených půlsezonách opět konečně
nastane výsledkově vydařené období. Co dále prozradil v exkluzivním rozhovoru pro FOTBAL EXTRA,
který proběhl přímo v redakci Večerníku?
Jaké pocity ve vás podzimní část zanechala?
„Moc pozitiv na tom nejde hledat, pokračovali jsme ve zpackaném jaru... Bohužel jsme
nechytli začátek sezony, skoro
v každém zápase jsme prohrávali do dvacáté minuty nula dva.
To se pak těžko hraje a otáčí.
Byli jsme upozorňováni na to,
že si máme dávat pozor na vstupy do utkání, ale bohužel jsme si
to častokrát příliš nevzali k srdci
a dělali individuální chyby, které
tu každý soupeř potrestal.“
V letošním roce 2014
jste získali jen třiadvacet
bodů. Věříte, že rok 2015 bude
lepší?
„Plně doufám, že se nám divizi
podaří zachránit! Doufám, že
stávající kádr zůstane pohromadě a doplní se vhodnými typy
hráčů. Posílení je určitě potřeba, abychom se mohli dostat do
středních příček tabulky. Když
se podíváme na skóre, tak noví
hráči do obrany jsou potřeba.
Brání sice celé mužstvo a zra-

něného Míšu Skopalíka dobře
zastoupil Bokůvka, máme ale
problémy na obou krajích, tam
nás tlačí bota. A v útoku je taky
potřeba nějaká síla.“
Jaká je tedy pozice Určic
pro jarní část?
„Povedly se nám předposlední
dva podzimní zápasy, v nichž
jsme získali šest bodů. Díky výhře nad Karlovicemi jsme se odrazili od posledního místa a pak
jsme i vyhráli v Rýmařově, jenž
poprvé na podzim doma prohrál. Toto nám hodně pomohlo
a je to hodně důležité. Já bych
ale celou podzimní část hodil za
hlavu a začal od nuly. Jako by
startovala nová soutěž. (lehký
úsměv)“
Jak je náročné hrát divizi při plném pracovním
nasazení?
„I když všichni máme pracovní
povinnosti, tak jsme to skloubili
dobře a v hodně velkém počtu
jsme se scházeli na trénincích.
Právě proto je trochu zarážející,
že tréninková účast byla v pl-

ném počtu, ale ke konci zápasu
jsme odcházeli fyzicky...“
Pocítili jste výměnu
trenéra, která nastala
uprostřed podzimní části?
„Asi bylo potřeba k tomuto kroku sáhnout, i když pan Kučera
udělal za ty roky v Určicích kus
práce. Domluvil se však s vedením, že je potřeba dát nám nový
impuls. Příchodem Ivo Zbožínka se tréninky hodně změnily,
byly na vysoké úrovni, což se
přenášelo i na hřiště. Náš herní
projev se určitě zlepšil, ale nevyvarovali jsme se individuálních chyb a poráželi se de facto
sami!“
Výsledkově jste se v závěru půlsezony probrali.
Nemrzelo vás, že už podzim
končí?
„Říkali jsme si to, když jsme
předposlední dva zápasy vyhráli. (smích) Bohužel jsme to pak
doma nepotvrdili se Slavičínem,
to bylo nebe a dudy proti tomu,
co jsme předvedli v Rýmařově.
Odehráli jsme tam náš nejlepší
zápas na podzim, korunovali
jsme to vítězstvím. Možná je ale
dobře, že přišla pauza. Uklidníme se, načerpáme nové síly
a půjdeme do zimní přípravy.
Musíme se všichni nad sebou zamyslet, hodit tento půlrok za hlavu a začít opravdu od začátku.“
K čemu lze skoro čtyřměsíční přestávku využít?
„Každý hráč by měl vědět, že
ta pauza je dlouhá, a než začne
příprava, tak by se měl sám udr-

žovat. Nabízí se třeba 'sálovka',
my budeme hrát s klukama zimní ligu v Nových Sadech. Ale je
potřeba, aby se každý udržoval.“
Nyní se týmu ujímá Petr
Gottwald, co od této
změny na trenérském počtu
očekáváte?
„Myslím si, že přišel typologicky stejný trenér, jako byl Ivo
Zbožínek, takže příprava bude
asi na stejné bázi. V tréninku
bude hodně herních prvků, ale
s čím přesně vyrukuje, to se nechám překvapit. Na hřišti jsem
se s ním potkal jen na sálovce,
ale známe se už od doby, kdy
hrál ještě za Lipovou.“
Může pomoci i to, že
stále fotbal sám hraje?
„Toto je hodně dobré. Hecování pomáhá tomu, že se
o něco hraje, je tam nějaká sázka
a mančaft jde za tím.“
Na podzim jste se stal
jasně nejlepším střelcem týmu, cítíte se jako kanonýr?
„Jsem rád, že jsem góly vstřelil, ale fotbal je kolektivní sport
a raději bych je vyměnil za větší bodový zisk. Se svou střeleckou potencí jsem ale spokojen.
Moje role byla stejná jako loni,
nejsem klasický hrotový hráč.
Nutil jsem se ale do střelby
a dal pár krásných gólů, téměř
všechny byly po střelách zpoza šestnáctky. Sebevědomí mi
k tomu pomohlo, když jsem
branky dával, tak jsem si v každém dalším utkání víc věřil. Padalo mi to tam. (úsměv)“

Kdybyste si mohl vybrat. Koho byste k sobě
tal?
typologicky uvítal?
sický koncový
„Je potřeba klasický
útočník. Já sice tedy taky nějale vždy jsem se
ký gól dávám, ale
o role asistenta.
pasoval spíše do
Teď jsem spíše střelec, snad na
žádný gól jsem nenahrál, spíše
jsem je střílel. Ale
le cítím se spíše
jako nějaký buldok,
dok, který půjde
do soubojů a bude sklepávat
míče do druhé vlny.“
lny.“
Mohou letošní
etošní nováčci
procházet na jaře podobnou krizí jako
ko vy ve druhé
polovině prvního
ho ročníku?

tabulky. Hodně mě překvapily
Vítkovice. Mají mladý kádr, u nás
do dvacáté minuty byly pasivní,
jakmile ale vyrovnaly, tak
plně převzaly iniciativu a úplně nás přehrály.
Od Rýmařova jsem také
čekal víc, ale tam jsme

„Moje role byla stejná jako loni,
nejsem klasický hrotový hráč.
Nutil jsem se ale do střelby a dal
pár krásných gólů, téměř všechny
byly po střelách zpoza šestnáctky.“
nejlepší určický střelec TOMÁŠ LOS
o svých osmi podzimních trefách
„S Kozlovicemi jsme
sme
se potkávali dlou-hou dobu v krajském přeboru
a mají kvalitní
kádr,
budou
hrát klidný střed

předvedli náš asi nejlepší podzimní výkon.
Velké Karlovice dole
asi zůstanou a vrátí se
zpátky do kraje. To je
nejslabší soupeř, kterého
jsme potkali.“

Hypotetická otázka závěrem. Je lepší hrát na
čele krajského přeboru, nebo
dole v divizi?
„Když člověk hraje vyšší
soutěž, chce ji hrát. Je potřeba brát v potaz, že je nutné
více trénovat, není to jako
v krajském přeboru, kde
jsme mohli jeden trénink vynechat. Divize je náročnější
fyzicky i technicky. Všichni jsme
se bavili, že po
tom, co se událo
na jaře a jak se
to dohrávalo,
by bylo záhodno hrát spíše
krajský přebor. Vedení se
ale rozhodlo,
že budeme
pokračovat
v
divizi.
Nyní musíme udělat maximum pro záchranu.“

Lední hokej
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Jestřábi padli s Rebelem i Rytíři, podařilo se jim alespoň zdolat „Draky“
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:1

2:1

3:0

Branky a nahrávky: 33. Heřman, 40. Heřman (Tomek, Zdráhal), 42. Štindl (Kuchler),
45. Babka (Platil), 59. Rousek – 12. Matuš (Husák), 28. Cienciala (Matuš, Jedlička).
Rozhodčí: Kopeček – Lukš, Novák. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
Střely na bránu: 31:23. Diváků: 385.

Sestava Havlíčkova Brodu:

Šindelář – Sklenička, Platil, Štindl, Pavlíček, Kurka, Kolář, Sedlák, Zítka
– Babka, Sedláček, Zohorna – Maliník, Kuchler, Rousek – Heřman,
Tomek, Zdráhal – Minárik, Boček, Půlpán. Trenér: Vladimír Jeřábek.

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

3SN
2

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

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

SALITH ŠUMPERK

2:1

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. prosince 2014

0:0

0:1 0:0

1:0

Branky a nahrávky: 3. Matúš (Roupec, V. Meidl), 5. Indra (Venkrbec, Husák), rozhodující
nájezd Roupec – 15. Velecký (Moskal, Holík), 55. Moskal (Vrdlovec, Sedlák). Rozhodčí:
Doležal, Mrkva – Bryška, Skopal. Vyloučení: 6:7, navíc Indra (P) 5 minut a do konce utkání.
Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 24:58. Diváků: 950.

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

TÝM POSTIHLA SILNÁ MARODKA, KLUB JEDNÁ O DVOU PŘÍCHODECH
Kvůli trestu je mimo hru i bek Kaluža, naopak na cestě jsou obránce a útočník

Potřetí za poslední měsíc absolvovali prostějovští
hokejisté třízápasové období. A stejně jako v předešlém případě, i tentokrát se jim podařilo zvítězit
alespoň doma. Období mezi dvěma venkovními
porážkami totiž vyplnilo zdolání Šumperku. Díky
tomuto zisku tak zůstává odstup od posledního
Havlíčkova Brodu téměř stejný jako před sedmi
dny, byť právě na jeho půdě neudrželi Jestřábi
dvoubrankový náskok a vrátili se z Vysočiny
s prázdnou. To ještě měli trenéři Petr Zachar
a Jiří Vykoukal k dispozici široký kádr a čtyři formace, proti Kladnu již byli rádi, že sestavili alespoň tři pětky... Premiéru v sestavě prvoligového
nováčka si odbyl bek Adam Hawlík, jehož brzy
mohou napodobit další dva hráči.
kud máte osm trestných minut,
nemůžete se dostat do hry. Domácí byli v tlaku, měli střelbu,
šance, dali z toho gól,“ připojil.
„První polovina byla výborná,
pak jsme propadli takticky a nedodrželi jsme to, co jsme chtěli.
Dopouštěli jsme se individuálních chyb a byli vylučovaní,“
doplnil hlavního kouče Jestřábů
jeho asistent a sportovní manažer Jiří Vykoukal.
V tomto i středečním zápase
mohl využít Radima Matuše,
jenž se mu odvděčil povedenými výkony. „Jeho přínos na ledě
je vidět. I když nedá gól, tak je
silný na puku, nepanikaří, dokáže to odbruslit, zvedne hlavu, jde
do osobních soubojů. I když je to
mladý kluk, tak má něco odehráno a nebojí se,“ chválil. I proto

Prostějov/jim
Minulý týden zahájili Jestřábi
neslavně. V důležitém boji na
ledě posledního celku první ligy
sice vedli o dvě branky, druhá
polovina duelu jim ale nevyšla
a dovolili domácím, aby výsledek pěti brankami v řadě otočili.
„Byla to hodně nepříjemná ztráta. Vedli jsme 2:0, domácí pak
dali trošku šťastný gól zpoza
brány a dvacet vteřin před koncem jsme neskutečně propadli
v obranné fázi, kdy jsme hráče
nechali samotného před bránou.
To nás srazilo do kolen,“ ohlížel se
Zachar za nezdařeným utkáním.
Po čtyřiceti minutách to sice
ještě bylo vyrovnané, závěr ale
už nevyšel. „V poslední třetině
jsme měli čtyři vyloučené, a po-

se jednadvacetiletý útočník dokázal prosadit do sestavy extraligového Třince, kde dokonce
po boku Hrni a Orsavy naskočil
v první útočné formaci. K návratu Matuše s Matyášem do kádru
Ocelářů a neúčasti hráčů z Pardubic či Mladé Boleslavi se navíc přidala vlna zranění. „S kolenem marodí Skřivánek, zranil se
Kolibár, Stejskal s Luňákem si
poranili ruku, Venkrbec chyběl
v sobotu z rodinných důvodů,
marodí i Kindl,“ vyjmenoval
Zachar zástup marodů.
Mimo sestavu navíc musel zůstat i Marek Kaluža, vyřadil ho
trest po zákroku při střetnutí
jeho Valašského Meziříčí, kde
má vyřízené střídavé starty, na
ledě Vsetína. „Momentálně
máme jen šest beků, takže by to
byla jedna z možností,“ připustil Zachar, že by si prostějovský
odchovanec jinak mohl zahrát.
Pro jednadvacetiletého beka
to je první takto vysoký trest v
celé kariéře. „Je to škoda, mohl
jsem hrát za Prostějov. Stalo se
to v derby, přišlo tam hodně diváků a rozhodčí úplně nepískal
rovinu. Je to pro mě nepříjemné,
musím sedět na tribuně a fandím
klukům,“ okomentoval svůj zákrok kvalifikovaný jako úder do
oblasti hlavy a krku.
Nevyšlo ani odvolání a snaha
o snížení trestu, mimo utkání
tak zůstane až do 15. prosince.
„Nikdo se k tomu od nás nevyjádřil v zápise, tak mi trest nemohli zkrátit. Trénuji s Jestřáby,

Rozdělíme se? Duel Jestřábů s "Draky" skončil po šedesáti minátách remízou, o držiteli třetího bodu rozhodly až samostatné nájezdy.
Foto: Jiří Možný
zvykám si na rychlost první
ligy a zvyšuji si sebevědomí, je
to škoda, třeba bych teď dostal
šanci,“ vyrovnává se s dlouhou
zápasovou absencí.
Pro tento týden realizační tým
Jestřábů věří, že opět bude mít
k dispozici kluky na střídavé
starty z Třince a očekává i zredukování marodky. „Hrát by
už mohli Stejskal, Venkrbec
i Kindl,“ nastínil Vykoukal.
Vedení prvoligového nováčka
navíc pracuje i na dalším posílení kádru. „Již poslední zápasy za nás hrál Adam Hawlík
a trénuje s námi Jarda Hertl.
Hrál slovenskou extraligu,
už se nějaký pátek pohybuje
mezi dospělými. Je vysoký,
hodil by se nám do oslabení
i obranné činnosti, jsme domluveni na nějakých startech,“
vyjádřil se Vykoukal na adresu

pětadvacetiletého beka, jenž
kmenově náleží pražské Slavii.
A toto není jediné nové jméno, před Vánocemi by se měl
k mužstvu připojit stejně
starý forvard Jiří Ferebauer.
„Ještě to není dotažené, snažíme se ale domluvit. Je to poctivý kluk vracející se po zranění.
Teď se rozehraje v Jindřichově
Hradci, pak se představí tady.
Potřebujeme pomoc na levou
stranu útoku a on je klasické
levé křídlo,“ prozradil dvojnásobný světový šampion.
K dispozici naopak pravděpodobně ani nyní nebudou Zdeněk
Kubica z Mladé Boleslavi či Karol Korím s Ladislavem Havlíkem z Pardubic. „Hrají stabilně
a jsme domluveni, že dokud
budou hrát nastupovat v nejvyšší soutěži, tak jezdit nebudou,“
poznamenal Jiří Vykoukal.

R. Meidl, V. Meidl, Coufal
Stejskal, Venkrbec, Indra
Kajaba, Matuš, Cienciala
Moučka, Duba, Kovařík.

Sestava ŠUMPERKA:
Koutský – Bail, Holík, Sedlák, Gewiese, Prokop, Drtil – Haas, Vrdlovec, Velecký – Staněk, Moskal, Žalčík – Brunec, Plášek, Popelka
– Vachutka, Illeš, Blahutka – Cink, Kužílek. Trenér: Radek Kučera.
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1:0

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 32. KOLE

RYTÍŘI KLADNO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

3:0

Branky a nahrávky: 16. Horna (Tenkrát, Kaberle), 23. Horna (Tenkrát, Stach),
44. Tenkrát (Horna, Kaberle), 44. Eberle (Kaberle), 50. Strnad (Redlich). Střely na
branku: 42:22. Rozhodčí: Talpa – Kreuzer, Samuel. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:0.
V oslabení: 0:0. Diváků: 1970.

Sestava KLADNA:

Vladař – Klouček, Kaberle, Lukáč, Růžička, Jaroměřský, Gutwald –
Rudovský, Pitule, Hlaváč – Horna, Stach, Tenkrát – Eberle, Dragoun,
Hořava – Strnad, Dalecký, Redlich. Trenér: Jiří Čelanský.

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

R. Meidl, V. Meidl, Coufal
Kajaba, Duba, Indra
Kovařík, Moučka, Cienciala
Sršeň.



Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

32
32
32
32
32
32
32
31
31
32
32
32
32
32

20
18
18
17
17
16
16
13
12
10
12
7
5
3

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

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

4
10
10
11
11
9
11
10
14
15
17
15
22
25

112:60
120:86
82:68
111:74
98:78
85:70
103:89
104:87
100:107
66:81
82:103
70:115
69:127
61:118

71
61
59
57
57
56
56
51
43
43
40
36
23
16

Kam příště....
33. kolo, středa 10. listopadu: HC Dukla Jihlava – Salith Šumperk, ČEZ Motor
České Budějovice – HC Most, SK Horácká Slavia Třebíč – HC Rebel Havlíčkův
Brod, Rytíři Kladno – HC Stadion Litoměřice, HC Slovan Ústí n/L – Piráti Chomutov, LHK Jestřábi Prostějov – SK Kadaň, AZ Havířov – HC Benátky n/J.
34. kolo, sobota 13. listopadu: Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava, HC Benátky n/J – ČEZ Motor České Budějovice, HC Slovan Ústí n/L – AZ Havířov, Salith Šumperk – SK HS Třebíč, Piráti Chomutov – HC Rebel Havlíčkův Brod,
HC Most – LHK Jestřábi Prostějov, SK Kadaň – HC Stadion Litoměřice.

Přehled výsledků 1. ligy ČR
30. kolo: HC Most – HC Benátky
n/J 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Branky: 5.
Mical (Písařík, Smolka), 34. Kousalík (Alinč, Slavíček), 57. Hora, 59.
Kubinčák (Petruška) – 5. Bulíř (Mikyska), 51. Bulíř (Mikyska). Diváci:
165 * Piráti Chomutov – HC Dukla
Jihlava 7:2 (2:0, 1:2, 4:0). Branky:
6. O. Kaše (L. Květoň, Kämpf), 9.
Drtina (Růžička, Dušek), 27. O.
Kaše (Kämpf), 41. Koma (Růžička), 48. Hřebejk (Rutta, Hovorka),
51. Hřebejk, 60. McGregor (Šulák,
Dušek) – 29. Diviš (Kaláb, Zeman),
32. Důras (Seman). Diváci: 2689 *
SK Kadaň – HC Slovan Ústí n/L
3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Branky: 19. Hejcman (Chlouba), 25. Kadlec (Kůs),
27. Šagát (Mazanec, Trefný) – 15.
Rod (Kolafa). Diváci: 200 * SK HS
Třebíč – HC Stadion Litoměřice
3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Branky: 3. Pekr
(TS), 31. Králík (Raška), 53. Čech
(Paták) – 11. Chlapík (Šulc, Krstev).
Diváci: 1170 * Rytíři Kladno – AZ
Havířov 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). Branky:
33. Tenkrát (Stach), 34. Hlaváč (Rudovský, Pitule) – 5. Sztefek (Klimša),
28. Chmielewski (Tomi, Hlinka), 59.
Chmielewski (Loskot, JIránek), 59.
Hlinka (Tomi). Diváci: 1450 * Salith
Šumperk – ČEZ Motor České Budějovice 1:6 (0:1, 0:1, 1:4). Branky:

48. Vachutka (Prokop) – 19. Švihálek
(Kuchejda, Pajič), 30. Nouza (Heřman), 42. Vaniš (Chmelíř, Rob), 51.
Švihálek (Kuchejda, Punčochář), 53.
Straka (Nouza, Heřman), 59. Straka
(Nouza, Heřman). Diváci: 824 * HC
Rebel Havlíčkův Brod – LHK Jestřábi Prostějov 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).
Branky: 33. Heřman, 40. Heřman
(Kolář, Zdráhal), 42. Štindl (Kuchler),
45. Babka (Platil), 59. Rousek – 12.
Matuš (Husák), 28. Cienciala (Matuš,
Jedlička). Diváci: 386.
31. kolo: HC Dukla Jihlava – SK HS
Třebíč 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Branky:
24. Čuřík (Zdráhal), 27. Holec (Wasserbauer, Pekr). Diváci: 2284 * HC
Benátky n/J – Piráti Chomutov 3:2
po prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0). Branky:
7. Miškovský (Ulrych, Pabiška), 9. Víšek (Hrníčko, Mikyska), 62. Kolmann
(Víšek, Plodek) – 34. Dušek, 40. Šulák
(Kaše, Rutta). Diváci: 256 * AZ Havířov – SK Kadaň 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).
Branky: 28. Šedivý (Chmielewski,
Loskot) – 52. Šagát (Sikora, Opalek),
58. Trefný (Kadlec). Diváci: 1750 *
HC Stadion Litoměřice – HC Rebel
Havlíčkův Brod 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).
Branky: 4. Doležal (Plášil), 14. Švagrovský (Novák, Míka), 21. Dvořáček
(Kalla, Šulc), 29. Švagrovský (Špelda,
Novák) – 33. Rousek (Kuchler, Ma-

liník). Diváci: 720 * HC Slovan Ústí
n/L – HC Most 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Branky: 40. Havlíček (Petruška). Diváci: 908 * LHK Jestřábi Prostějov
– Salith Šumperk 3:2 po s.n. (2:1, 0:0,
0:1 - 0:0). Branky: 3. Matuš (Roupec,
Meidl), 5. Indra (Venkrbec, Husák),
rozh. náj. Roupec – 15. Velecký (Moskal, Vachutka), 55. Moskal (Sedlák,
Vrdlovec). Diváci: 948 * ČEZ Motor
České Budějovice – Rytíři Kladno
1:4 (1:2, 0:2, 0:0). Branky: 20. Heřman
(Straka, Nouza) – 5. Švaňhal (Redlich,
Strnad), 10. Stach (Tenkrát), 25. Dalecký (Klouček, Kaberle), 38. Rudovský
(Pitule, Růžička). Diváci: 6017.
32. kolo: Rytíři Kladno – LHK Jestřábi Prostějov 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).
Branky: 16. Horna (Tenkrát, Kaberle), 23. Horna (Tenkrát, Stach), 44.
Tenkrát (Horna, Kaberle), 44. Eberle
(Kaberle), 50. Strnad (Redlich). Diváci: 1970 * HC Benátky n/J – HC
Slovan Ústí n/L 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).
Branky: 33. Miškovský (Mikyska,
Vlach), 37. Kolmann (Plutnar, Bulíř),
37. Bulíř (Kolmann), 60. Vlach (Víšek) – 34. Kolafa (Rod, Roubík), 59.
Tůma (Roubík, Kolafa). Diváci: 290
* HC Rebel Havlíčkův Brod – HC
Dukla Jihlava 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).
Branky: 4. Sedláček (Platil, Babka) –
9. Kuřítko (Vysloužil, Melenovský),

25. Čachotský (Půhoný, Diviš), 27.
Seman (Důras, Čáp), 30. Diviš (Důras), 45. Čachotský (Půhoný, Diviš).
Diváci: 1265 * Salith Šumperk – HC
Stadion Litoměřice 5:2 (3:0, 0:2,
2:0). Branky: 6. Moskal (Sedlák, Haas
R.), 11. Rimmel (Žálčík, Vachutka),
19. Velecký (Holík), 52. Žálčík (Starý,
Vachutka), 59. Bail – 31. Doležal Z.
(Černoch, Procházka), 37. Procházka
(Špelda). Diváci: 949 * SK Kadaň –
ČEZ Motor České Budějovice 4:5
po s.n. (0:2, 2:0, 2:2 - 0:0). Branky:
33. Chlouba (Trefný, Ton), 35. Sikora
(Šagát, Račuk), 42. Kůs (TS), 55. Šagát – 16. Pajič (Kuchejda, Švihálek),
19. Heřman (Pajič, Kuchejda), 44.
Vráblík (Straka, Nouza), 56. Nouza
(Straka), rozh. náj. Straka. Diváci:350
* Piráti Chomutov – SK HS Třebíč
7:1 (3:0, 0:1, 4:0). Branky: 4. Gajovský (Rýgl), 4. Růžička (Rýgl, Toman),
7. Gajovský (Skinner, Hovorka), 48.
Růžička (D. Květoň, Skinner), 55. Hovorka (Gajovský, Hřebejk), 55. Růžička (Koma), 60. Růžička (Toman, Hanuljak) – 32. Bartoň (Holec). Diváci:
3117 * HC Most – AZ Havířov 1:4
(0:1, 0:3, 1:0). Branky: 52. Smolka
(Kousalík) – 20. Sztefek (Klimša, Pechanec), 24. Šlahař (Ostrčil, Jakúbek),
29. Loskot (Ostrčil, Fořt), 36. Maruna
(Šenkeřík, Šlahař). Diváci: 208.

„Benzin“ u Jestřábů skončil,
cesta do Přerova je otevřená
Prostějov/jim - V uplynulých třech letech patřil velezkušený Michal Černý
k nejdůležitějším hráčům
prostějovského kádru, když
si v dresu Jestřábů připsal na
sto šedesát zápasů s celkem
sto pětapadesáti body, tedy
průměrem téměř celý bod
na utkání. Vstup do aktuální
sezony ovšem jednačtyřicetiletému forvardovi nevyšel
a vyústilo to v jeho konec
u prvoligového nováčka.
„Rozebírali jsme to, jak jsme
mohli. Michal neměl takové
využití, jak si představoval. Dohodli jsme se tedy na ukončení
smlouvy. Je to hráč pana Tomigy a netuším, kam povedou
jeho další kroky,“ sdělil ke konci
nejstaršího člena jestřábí sestavy
sportovní manažer klubu a současně asistent hlavního kouče
„A“-mužstva Jiří Vykoukal.
Jak se Večerník dozvěděl z důvěryhodného zdroje, Michal
Černý ukončil své působení
u Jestřábů uplynulý pátek 5. prosince hodinu po poledni. Svazek
skončil oficiálně po vzájemné
dohodě, tudíž by si ani jedna

ze stran neměla být nic dlužna.
Bodově se někdejší extraligový
vítěz, mistr Evropy do 18 let
i bronzový medailista ze světového šampionátu do 20 let
příliš neprosazoval, přibývaly
mu mínusové body a následně
i přes své zkušenosti dostával
stále méně prostoru na ledě.
V posledních zápasech se už ani
nevešel do sestavy a vše vyvrcholilo minulý týden, kdy po
vzájemné dohodě coby prostějovský hráč skončil.
V dresech HC a posléze Jestřábů naskočil do více než 460 zápasů, v nichž zaznamenal hned
175 branek. V předsezónním
období ho omezovalo zranění,
v tomto ročníku se nejvíce zapsal do paměti proměněnými
nájezdy proti Kladnu a Kadani.
Samotný hráč zatím ještě nechtěl nic komentovat.
„V tuto chvíli ne, snad v příštích dnech budu moudřejší
a poskytnu vám rozhovor,“
přislíbil Michal Černý. Jeho
další působiště zůstává zahaleno tajemstvím, nejvíce
se ale hovoří o přerovských
Zubrech. Ti vévodí druhé lize

Foto: www.lhkprostejov.cz
a v týmu by se sešel například
s dalšími dvěma někdejšími
hráči Prostějova Davidem Šebkem a Radkem Procházkou.
„Potěšilo by mě to, kdybychom
opět mohli hrát spolu, je to ale
spíše otázka pro vedení. Nic
o tom nevím, a i kdybych věděl, tak bych vám to nemohl
říct,“ usmíval se populární
„Šeba“, jenž zatím nastřádal
tři branky a osm přihrávek.
I díky jeho příspěvku tak jsou
Přerovští na čele východní
skupiny druhé ligy „Jsem tu
velice spokojen. Boduje se, je
to dobré,“ dodal devětadvacetiletý forvard.

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. prosince 2014

Jestřábi nezvládli důležitou bitvu a dovolili Rebelu přiblížení Ve středu dorazí Beckova Kadaň,
Havlíčkův Brod, Prostějov/jim
- Kdyby se pondělní hokejový
zápas Prostějova na ledě Havlíčkova Brodu hrál jen „poločas“,
slavili by hosté a odskočili by
svému soupeři již na jedenáct
bodů. Jenže Jestřábi hrající
v téměř totožné sestavě jako při
vítězství nad Třebíčí promarnili vedení 2:0, na přelomu druhé
a třetí části umožnili domácím
velkou smršť, čímž se jejich
trpělivě budovaný tabulkový
náskok opět smrskl na pouhých
pět bodů. Naopak hosté ukončili celkově šestnáctizápasové
čekání na tři body a poprvé
v ročníku vyzráli na svého prostějovského rivala.
V sestavě poražených chyběli René
Kajaba s Lukášem Luňákem a Michalem Černým, trenérský tandem
předposledního celku Petr Zachar
- Jiří Vykoukal naopak mohl opět
využít pomoci útočného tria Ocelářů
Matuš-Kindl-Cienciala a právě tato
třinecká trojice se postarala o obě
branky Jestřábů.
Skóre sice mohl otevřít již na konci
první minuty Radek Meidl, na gólmana extraligových Vítkovic Filipa
Šindeláře ovšem při samostatném
úniku nevyzrál, když nastřelil jeho
výstroj. Hosté se přesto před nece-

lými čtyřmi stovkami návštěvníků
poměrně brzy dočkali. Na počátku
dvanácté minuty totiž Radim Matuš
vystihl rozehrávku soupeře, předvedl vydařenou kličku do bekhendu
a zakončením pod břevno změnil
bezbrankový stav - 0:1.
Stejný hráč navíc na počátku druhé třetiny dostal možnost trestného
střílení, jeho blafák do forhendu
ale brankáře nepřekvapil a Šindelář sebral puk hokejkou. Jestřábi se
i přesto dostali do dvougólového vedení. To David Cienciala vyzkoušel
u levého mantinelu své zápěstí a střela
téměř od modré čáry rozvlnila krátce
před polovinou duelu síť, když prosvištěla nad gólmanovým betonem
k zadní tyči - 0:2.
Havlíčkobrodským se ovšem bleskově podařilo vrátit zpět do zápasu.
To se po zisku kotouče za bránou prosadil rychlým manévrem
k pravé tyči Heřman - 1:2. A stejný hráč gólem do šatny vyrovnal.
Z druhé třetiny chybělo odehrát už
jen třiadvacet sekund, když třicetiletý útočník pláchl obráncům, najel si
před brankoviště na přesný pas z levé
strany a ještě udělal blafák přesouvajícímu se Kociánovi - 2:2.
No a nástup do závěrečného dějství vyšel Rebelu stejně jako závěr
prostřední části na jedničku. Jen
po šestašedesáti sekundách hry
totiž od modré čáry vypálila posila z Techniky Brno Petr Štindl
a střela jedné z mnoha nových tváří
v domácím dresu prošla přes změť
těl až do brány - 3:2. Poté navíc
Jestřábi pykali za špatné střídání

v sobotu výjezd na túru do Mostu

VLADIMÍR JEŘÁBEK - HC Rebel Havlíčkův Brod:

„V první třetině jsme udělali dvě chyby. Samostatný nájezd ještě Filip
Šindelář chytil, pak přišla další hrubá chyba, ze které jsme dostali gól.
Prostějov na to čekal a chtěl dávat góly z brejků, což se mu dařilo. Byli
jsme hrozně zakřiknutí, na hráčích byla patrná nervozita z toho, že jde
o tak důležitý zápas. Na nohy nás postavil až gól na 2:1, a když jsme
srovnali na 2:2, tak byl už trošku na Prostějovu vidět útlum. Pak už to tam
padalo. Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli, ale bylo to hrozně upracované.
Prostějov hrál velmi dobře, nejdůležitější byl pro nás gól na 2:1, po něm
jsme se trošku nastartovali a takhle jsme to dohráli.“

JIŘÍ VYKOUKAL - asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„Zápas se hodnotí těžko, polovinu utkání jsme hráli to, co jsme potřebovali, co jsme chtěli. Tedy hrát dobře z obrany a čekat na brejky. Měli jsme
náskok 2:0 a ještě k tomu trestné střílení, škoda, že jsme to neproměnili.
Za stavu 2:0 jsme si asi mysleli, že zápas skončil, protože kluci si neuvědomují, že se hraje šedesát minut a ne třicet! Začali jsme propadat, tahat si
kotouče nesmyslně do naší třetiny, začali jsme sólovat, už jsme nehráli to,
co jsme chtěli hrát. Posadili jsme soupeře na koně a pak už byl HavlBrod
lepší. Převzal otěže zápasu a dovedl ho zaslouženě do vítězného konce.“
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střelu
úspěšným skokem plavmo Jakub
Babka - 4:2. Také nadále hrozili
hlavně hokejisté největšího otloukánka soutěže, když mu to nováček
první ligy usnadňoval i vlastní nedisciplinovaností v podobě dalších
tří trestů v rychlém sledu. Například
Kuchler s Maliníkem jeli dva na jednoho a po přihrávce zprava musel
Kocián řešit bekhendové zakončení
druhého jmenovaného. Hostující
střely byly povětšinou nepřesné,
zato proti domácím pokusům se
musel mít prostějovský gólman stále
na pozoru. Platilo to i o zakončení

z bbrněnské
zapůjčeného
ě ké Komety
K
ůjč éh
Hynka Zohorny, jenž dostal puk
k levé tyči, z úhlu si ale na třiadvacetiletého strážce svatyně nepřišel.
Domácí se ani tak nemuseli obávat, že by o dvoubrankový náskok
a zisk všech tří bodů přišli. Definitivní pojistku jim zajistil minutu
a půl před koncem hlavní kanonýr
týmu Tomáš Rousek, jenž v situaci jeden na jednoho vyslal puk
z pravé strany přesně k protější
tyči na gólmanovu stojnou nohu
- 5:2. Po jestřábích výhrách 2:0
a 3:2 se tak ve vzájemných bitvách
dočkal i havlíčkobrodský Rebel.

Prostějov ztratil náskok, ale v dramatickém derby zvítězil
SN
Prostějov/jim - Ani derby se Šumperkem nepřilákalo na prostějovský zimní stadion čtyřciferný počet návštěvníků. Ti, kteří si ovšem
ve středu večer čas udělali, nemuseli smutnit. Po celých pětašedesát
minut hry se bylo na co koukat
a na ledě se střídal jeden zajímavý
okamžik s druhým, vše následně
vyvrcholilo až při samostatných
nájezdech.
Domácí se velice brzy po nejlepším
vstupu do utkání v celém ročníku
dostali do dvougólového vedení.
Vše začal při Prokopově trestu Matuš, jenž ukázal svou pohotovost.
Roupcova střela od modré čáry sice
mířila vedle, od zadního mantinelu se ale odrazila zpět před bránu
a jednadvacetiletý útočník poslal
puk po ledě do volné svatyně - 1:0.
To ještě neuplynuly ani dvě a půl
minuty. Za další dvě minuty putoval
taktéž za hákování na trestnou lavici
Illeš a Jestřábi toho znovu dokázali
využít. To Husák vypálil od modré,
vyražený puk přiťukl na brankovišti clonící Venkrbec k Indrovi, jenž
se z pravé strany nemýlil. Na konci
páté minuty tak již platil stav 2:0.
A také třetí přesilovka mohla skončit
brankou, když se o ni horlivě snažili
Radek Meidl s Matušem. Tentokrát již neuspěli a naopak hostům
se podařilo přiblížit. Po Matyášovi
potrestali rozhodčí ve stejném čase

krosčekujícího Šimbocha i padajícího Sedláka a po křižné přihrávce
pálil Velecký z první za záda přesouvajícího se gólmana - 2:1.
Hned v samotném úvodu druhé
části se proti Coufalovi skvěle vytáhl Koutský, na opačné straně si
s Moskalovým nájezdem od poloviny hřiště poradil neméně famózně
Šimboch. Ve vzduchu tak opět viselo
zvýšení na 3:1, leč po Roupcově vybídnutí Duba neuspěl. „Draci“ evidentně přidali a začali být nebezpečnější. Na vlastní kůži to pocítil i lékař
prostějovského týmu, jenž musel po
bleskovém skoku šestého hráče hostů zpět do prostoru mezi střídačky
hodně uhýbat, aby nedošlo k nepěkné srážce. A vzápětí vypálil Brunec
z pravého kruhu mezi dvěma obránci
a jeho střelu zastavilo až břevno. Domácí hráli povětšinou disciplinovaně,
i tentokrát se ale nevyhnuli několika
laciným faulům v útočném pásmu, po nichž se museli bránit při
oslabení. A platilo to i po zákroku
z konce padesáté minuty, jenž se
udál u střídačky Šumperku. Na ledě
zůstal ležet otřesený Petr Gewiese
a na dlouhé minuty musel jít do akce i
lékař Radomír Holibka. Hostující bek
si z tohoto střetu odnesl i památku na
krku a naopak pro Marka Indru měli
rozhodčí „odměnu“ v podobě pěti
minut a osobního trestu do konce
utkání za úder do oblasti hlavy a krku.
Při dlouhém oslabení se Jestřábi dlouho obětavě a úspěšně bránili, hned
několikrát se jim podařilo osvobodit
vyhozením daleko pryč z vlastního
pásma. Čtyřiatřicet sekund před vypršením nevýhody už ale ani toto nestačilo, úspěšným střelcem byl Moskal,

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, záhy jsme vedli o dvě branky. Škoda,
že jsme náskok až do konce neudrželi. Ale vzhledem k průběhu jsme se dvěma
body absolutně spokojeni. Pětiminutové oslabení nás stálo hodně sil, kluci hodně tahali nohy, ale odbojovali to a škoda, že jsme třicet sekund před jeho koncem
dostali branku. Jinak jsme mohli vyhrát i za tři body. Předcházela tomu trošku
nešťastná situace, bohužel došlo k zákroku na krk, takže trest byl asi oprávněný.
Je to ale škoda. Byli jsme pod tlakem, měli jsme z toho trošku obavy, ale takový je hokej a jsem rád, že to kluci odbojovali. Při nájezdech jsme byli dopředu
rozhodnuti, Venca dal nájezd v Šumperku, Radim minule ze hry a udělali jsme
jednu změnu, kdy jsme tam poslali obránce. A vyplatilo se.“

RADEK KUČERA - Salith Šumperk:

„Zaspali jsme začátek, respektive jsme udělali dva hloupé fauly a Prostějov
toho využil. Tam jsme zahráli jako školáci a mrzelo nás to. Celý zápas jsme
měli navrch, naštěstí jsme zvládli vyrovnat a bohužel tam měl padnout i další gól, šance tam na to ve třetí třetině byly. Vezeme domů bod, bohužel po
tom, co jsme dnes předvedli, je to málo. Soupeř měl šance ve druhé třetině,
ale v té třetí už to bylo takové sporadické. Myslím, že jsme měli vyhrát za
tři body. Beru to tady jako ztrátu.“
prvníí asistenci
i
i sii připsal
ři l někdejší
ěkd jší
Prostějovan Tomáš Sedlák - 2:2. Od
této chvíle už se hrálo prakticky jen
před prostějovskou bránou a vyrovnaný stav byl ještě několikrát na
vážkách. Platilo to při velké šanci
Holíka i nahození jen pár sekund před
koncem řádné hrací doby.
Rozhodnutí tedy během šedesáti
minut nepřišlo a muselo se prodlužovat. V něm nechtěl nikdo udělat
rozhodující chybu a na řadu tak přišly až samostatné nájezdy. Začínal
Šumperk a jako první to zkoušel
Moskal, střelu zamýšlenou mezi
betony ale poslal příliš vysoko. Poté
se rozjel Václav Meidl, při pokusu
o forhendovou kličku přes leha-
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Následně se Vrdlovec rozhodl pro
naznačení a kličku, jako první byl
ale svým pravým betonem u tyčky
Šimboch. O prolomení nerozhodného stavu se tak postaral až Matuš,
jenž dostal kotouč rychlou kličkou
vpravo nad levý Koutského beton.
Vyrovnat se podařilo přesnou střelou Sedlákovi, stejně úspěšně se ale
vedlo i obránci na domácí straně.
K celkově šestému nájezdu se totiž
rozjel Roupec, vydal se na věc od
pravého mantinelu a s přehledem
poslal puk mezi betony přesouvajícího se gólmana. Potřetí v ročníku
tak mohl při dovednostní soutěži
slavit prostějovský výběr.

Kladno potvrdilo roli favorita a oslabené hosty nešetřilo
Kladno, Prostějov/jim - Dvakrát
po sobě kladenští Rytíři doma
body nerozdávali. Zatímco tak v
pondělním souboji s Havířovem
ukořistili plné vítězství hosté,
nyní se mohl radovat pořádající
klub. V souboji dvou prvoligových nováčků měla navrch kladenská kvalita i kvantita, proti
řadě borců s mezinárodními či
alespoň extraligovými zkušenostmi totiž naskočily jen tři formace
zraněními sužovaných Jestřábů.
Mimo hru zůstali například zranění
obránci Kolibár se Skřivánkem a
svůj druholigový trest si odpykávající Kaluža, v útočných formacích absentovali Stejskal, Luňák,
Venkrbec, posily z extraligy Matuš, Kindl, Kubica a k dispozici už
nebyl ani Michal Černý, který den
předtím v klubu skončil (více na
straně 26 - pozn.red.).
Od úvodní minuty se hrálo převážně v prostějovské obranné třetině a
Juraj Šimboch si velice brzy uvědomil, že bude plně vytížen. Za celé
utkání na něj šlo celkem dvaačtyřicet puků, tedy téměř dvojnásobek,
než co vyslali jeho spoluhráči na
Daniela Vladaře v domácí svatyni.
V první dvacetiminutovce to bylo
třináct střel, ve druhé jedenáct a ve
třetí dokonce hned osmnáct pokusů.

Opět se navíc objevil jestřábí nešvar
v podobě vyloučení, vše načal již
na konci třetí minuty Viktor Coufal.
Při jeho trestu se dostal do největší
šance Hořava, jenž v podstatě pálil
do prázdné brány, jenže v tom se po
kotouči vrhl Šimboch a tygřím skokem tuto střelu vyrazil. Poté uplynul
dlouhý čas, kdy se hrálo v pěti na
obou stranách, téměř celou druhou
polovinu úvodní třetiny ale byla k
vidění kladenská přesilovka. Nejprve ve třinácté minutě fauloval Duba,
poté dostal Václav Meidl vyšší trest
za hru vysokou holí a vše zakončil krosčekující Roupec, po jehož
zákroku hráli domácí na přelomu
první a druhé části téměř minutu a
půl v početní výhodě o dva hráče.
Rytířům se z této palety možností
podařilo využít jen tu při vyloučení prostějovského kapitána. To se
po souhře s Kaberlem a Tenkrátem
prosadil nejmladší z tria třicátníků
Tomáš Horna - 1:0. Navýšení náskoku přišlo paradoxně až v okamžiku,
kdy byli hosté lepším celkem. Jenže
neujalo se přečíslení okamžitě po
Roupcově návratu na led, neuspěli
ani Coufal s Kovaříkem. To Petr
Tenkrát ukázal svůj přehled, když
sice najížděl z pravé strany na Šimbocha, všiml si ovšem na levém kruhu stojícího Horny, jenž zakončoval
do prázdné brány - 2:0. Vzruchu
před oběma brankovišti neubývalo,
na pozoru se museli mít oba brankáři. A také se měli, neboť se neujal
ani jeden pokus. Platilo to například
u Hlaváčovy kličky i při tečované
ráně od modré a následné dorážce

JIŘÍ ČELANSKÝ - Rytíři Kladno:

„Chtěli jsme hrát aktivně a po většinu zápasu se nám to dařilo, bohužel nás až
do stavu 3:0 zklamala koncovka. Nebyli jsme schopni odskočit na větší rozdíl.
S přibývajícím časem jsme se uklidnili, třetí třetina přinesla spoustu vyloučení, a
jakmile jsme dali třetí gól, tak jsme už zápas zvládli. Výsledek pět nula vypadá
trochu hrozivě, ale Prostějov tu předvedl aktivní hokej a minimálně padesát minut byl naprosto vyrovnaným soupeřem. Daniel Vladař v bráně ukázal, že je to
velký talent. Nezastírám, že chceme, aby jel na mistrovství světa. Bylo to velké
ocenění nejen pro něj, i proto nyní nastupuje za ‚A‘-mužstvo.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Nehráli jsme špatně, rozhodla ale naše neschopnost vstřelit v úvodních dvou
třetinách branku. V první částí jsme měli hned deset trestných minut a polovinu jsme tak odehráli v oslabení, i tak to ale bylo jen 1:0. A poté jsme nevyužili
šesti sedmi gólovek, které jsme nedokázali proměnit. V úvodu třetí třetiny jsme
dostali třetí branku v přesilovce a do minuty čtvrtou. Oproti minulému zápasu
na Kladně to sice bylo lepší, ale hodnotí se to body, které nemáme. K dispozici
jsme měli jen patnáct hráčů, trápí nás totiž velká marodka a extraligové týmy
hrají v pátek i v neděli. Doufám, že nás v dalších zápasech bude víc, čekají nás
souboje, v nichž potřebujeme bodovat.“
Jestřábů
J řábů v posledních
l d í h sekundách
k dá h
prostřední části.
Třetí třetina už ale drama nenabídla.
Hosté svou přesilovku nevyužili,
naopak domácím stačilo při dalším
Coufalově trestu jen deset sekund.
To si role prohodili Horna s Tenkrátem, první jmenovaný našel z pravého rohu na levém kruhu číhajícího kapitána a někdejší reprezentant
se zkušenostmi z NHL se v pokleku
nemýlil - 3:0. Velice brzy nato se
navíc Kladnu podařilo přečíslení
čtyři na dva, při němž si vyměnili puk Eberle s Kaberlem a první
jmenovaný zakončoval z pravého

kruhu
k h do
d poloprázdné
l á d é svatyněě - 4:0.
40
A těsně před začátkem poslední desetiminutovky se domácí dočkali
„bůra“. Jakub Strnad si vybruslil
zpoza brány a z pravé strany trefil
přesně bližší horní růžek, zatímco
Šimboch očekával střelu spíše do
dolní poloviny branky - 5:0. Alespoň čestný úspěch měl na holi
Radek Meidl, stejně jako v pondělí
na ledě Havlíčkova Brodu, ani tentokrát ale při sólo úniku neuspěl. A
nevedlo se ani Hořavovi na opačné
straně. Z Jágrova sídla si tak jestřábi
odvezli krutý debakl připomínající
kontumaci...

Prostějov/jim - Na poslední
dobu nezvykle jen dva zápasy
mají před sebou v nejbližších
sedmi dnech prostějovští hokejisté. Jako první přijde na řadu
středeční domácí souboj s aktuálně šestou Kadaní, o tři dny
později se Jestřábi představí na
ledě dvanáctého Mostu.
Podruhé v tomto soutěžním ročníku se tak zpět na rodnou Hanou
vrátí Jaroslav Beck, jenž letos
zažívá úspěšný ročník. Chomutovské farmě se až nečekaně daří,
jednu chvíli dokonce atakovala
stupně vítězů a nyní hájí postavení v nejlepší šestici, což zajišťuje
účast v hlavní části play off.
Do Prostějova přijede tým z Podkrušnohoří v dobré náladě. Z posledních pěti zápasů totiž Kadaň
ztratila jen dva body, stalo se tak
o víkendu doma proti Českým
Budějovicím, jimž podlehla až
na samostatné nájezdy. Tímto
zápasem sice skončila vítězná
série i téměř neprostupná obrana, která předtím v soubojích
s Mostem, Benátkami, Ústím nad
Labem a Havířovem inkasovala
jen tři branky, hráčům se ale podařilo bodovat popáté za sebou.

Rekordní v tomto směru byla jejich série z druhé poloviny října,
tehdy Kadaň bodovala hned šestkrát v řadě. A právě o vyrovnání
svého sezónního maxima budou
usilovat ve středu od 18.00 hodin
na Hané.
Defenzivně laděný tým, jenž
zatím inkasoval jen sedmdesát
branek, tedy po Chomutovu a Třebíči nejméně ze všech, se spoléhá
zejména na Miroslava Hanuljaka,
jenž si drží průměr pod 1,8 branky na zápas a úspěšnost nad 92,5
procenta. Ještě lepší byl v tomto
směru Jan Strmeň, ten ale odešel
do Chomutova. A směrem dopředu jsou nejnebezpečnější Roman
Chlouba, Karel Ton, Martin Kadlec a obránce Aleš Pavlas. Při
prvním setkání se díky nájezdu
Michala Černého radoval Prostějov, druhý souboj pro sebe zvládla domácí Kadaň a jednalo se
o derniéru Tomáše Sršně na pozici
hlavního prostějovského kouče.
O víkendu čeká na Jestřáby druhý
nejdelší výjezd, a sice do Mostu.
Tamější celek hrál v posledních
letech o udržení a nyní dělá maximum pro to, aby se ho podobné
starosti netýkaly. Výsledkem je tak

již šestatřicet bodů, například pět
ze šesti proti Prostějovu, a náskok
rovných dvaceti bodů na poslední
Havlíčkův Brod. Severočeši tak
stále zůstávají i ve hře o play off,
pro účast v předkole jim aktuálně
chybí sedm bodů. Mostečtí mají
velice podobné skóre jako Prostějov, vstřelili jen o jednu branku
více a obdrželi jich jen o dvanáct
méně. I jejich výsledky jsou totiž
jako na houpačce, jen namátkou
z posledních týdnů porážky 3:9 na
Kladně, 0:6 v Kadani a 1:6 v Šumperku, ale také výhra 1:0 uplynulou středu na ledě Ústí nad Labem.
Nejproduktivnějším hráčem HC
stále zůstává Vojtěch Kubinčák,
ačkoliv nedávno odešel do německého Neumarktu. Trenérům
není k dispozici ani další zkušený
útočník Tomáš Divíšek, jenž se
uchytil v pražské Slavii. Nejvíce
bodující ze stávajícího kádru je
tak třiadvacetiletý Patrik Petruška, jemuž sekunduje o rok mladší
Pavel Smolka. Toto duo doplňuje Jan Alinč. Z brány vše jistí
Lukáš Horák, jenž zatím posbíral
jedno čisté konto, úspěšnost nad
92,5 procenta a průměr nad dva a
půl gólu.

Jednadvacetiletý útočník Radim Matuš
přislíbil, že pomůže vždy, když to půjde
Prostějov/jim - Jen slova chvály ze
všech stran slýchává prozatím za
své výkony v prostějovském dresu
jestřábí posila z řad třineckých
Ocelářů Radim Matuš. Teprve
jednadvacetiletý útočník má na
svém kontě necelou sedmdesátku
startů v základní části mužské
extraligy, další desítku přidal
v play off a první ligu si vyzkoušel
již v Šumperku či Olomouci. A ve
svém druhém hanáckém působišti
se uvedl na jedničku. Při premiéře
proti Třebíči si připsal asistenci, proti
Havlíčkovu Brodu měl bilanci 1+1 a
při středečním derby se Šumperkem
otevřel skóre a pak úspěšný i při samostatných nájezdech.
„Když jsem přišel do kabiny, tak bylo
vidět, že je tu taková deka. Šňůra proher, a nebyly to malé prohry, byla na
náladě znát. Kluci, co přišli odjinud, tak
ale přinesli jinou náladu,“ konstatoval
po druhém vítězství ze tří startů Radim
Matuš.
Atmosféru v kabině si i přes kolísavé
výkony pochvaluj. „Jsou tu super
kluci, jak mladí, tak staří. Táhne se
za jeden provaz, nechybí bojovníci.
Lidi musí ocenit, že se tým snaží. V
Havlbrodu se od stavu 2:2 začalo
přemýšlet nad tím, že se může něco
stát, a také to tak dopadlo. Tady už se

mužstvo z toho poučilo,“ radoval se
z dvoubodového zisku proti Salithu.
Do tohoto střetnutí se Jestřábům
podařil výtečný nástup a již po pár
minutách z toho bylo dvougólové
vedení. „Vždy to tým zvedne, když
tam padne něco ze začátku, Šumperk
byl poté zastrašený. Moc si po druhém
gólu nevěřili, čekali na nás,“ povšiml
si někdejší mládežnický reprezentant.
I tak to ale bylo velké drama a body
se nakonec dělily. „Neinkasovali
jsme více gólů v pětiminutovém oslabení, tam jsme se vyždímali. Škoda
toho, že jsme v jeho posledních třiceti
sekundách inkasovali, jinak bychom
asi zápas dovedli do vítězství. Celý
duel jsme vedli, předvedli velice bojovný výkon a před zápasem bychom v
této situaci dva body brali,“ bilancoval
třinecký forvard.
Na řadu tak musely přijít až samostatné nájezdy, v nich se jako první
prosadil právě Radim Matuš. „Jedu
vždy pomaleji a čekám, co gólman jako
první udělá. Tady si strašně moc vyjel,
a když jsem to viděl mezi kruhy, tak
jsem zrychlil a už se nestačil na tyčku
dotlačit. Z osmdesáti pěti procent chyba
gólmana,“ okomentoval svůj úspěch.
Trenéři na něm oceňují nejen produktivitu, ale i přehled, který do hry přinesl.
„Hlavně dostávám hodně prostoru, to

hráči vždy pomůže. Pak si věří víc na
kotouči. Jsem tady maximálně spokojen, hraji oslabení, přesilovky, všechno.
V Třinci tolik minut nenahrajeme, tak
jsme rádi, že aspoň tady se můžeme
dostat do hry. Taky už chlapský hokej
nehraju prvním rokem a jsem od nich
trochu omlácený,“ zmínil společně se
slibem, že pokud to půjde, tak vždy
přijede pomoci.
Aklimatizaci mu usnadnil i fakt,
že většina týmu je tvořena velice
mladými hráči. „Já ani nevím, kolik
tady klukům je, ale vždy je dobré,
když k sobě máte blíž, než když třeba
čtyřicetiletý Karel Plášek hraje s osmnáctiletým klukem,“ pochvaloval
si Matuš. V Prostějově navíc hrál
v plně „ocelářském“ útoku s dalšími
mladíky Davidem Ciencialou a Denisem Kindlem. Toho proti Šumperku
nahradila další známá tvář René Kajaba „Ani nevím, co Denisovi je, že
dneska nemohl hrát. Ale až v kabině
mi řekli, že tam bude Renďa Kajaba,
ten také přišel z Třince a hráli jsme
spolu v juniorce. Je jedno, s kým
hrajete, za jednu třetinu si zvyknete.
Všechny lajny hrají stejný systém,
takže je jedno, kdo tam je,“ nestěžoval
si kmenový hráč Ocelářů, který se
střelecky prosadil i v pátečním extraligovém střetnutí na ledě Pardubic.

Produktivní šumperský útočník Patrik Moskal:

„Prostějov si zaslouží první ligu udržet a přeju mu to“
Prostějov - Bilanci přibližně bodu a čtvrt na zápas si
i po více než polovině základní části udržuje lídr kanadského bodování Šumperku Patrik Moskal. Třiatřicetiletý
odchovanec Komety Brno a držitel více než šesti stovek
startů v nejvyšších dvou domácích soutěžích potvrdil
skvělou formu i na Hané, když při třetím soutěžním derby v této sezoně se podílel na obou brankách Salithu.
A právě Moskal vyrovnáním v závěrečných minutách
zajistil hostům alespoň bod za účast v samostatných
nájezdech. S tímto ziskem ale moc spokojen nebyl,
ačkoliv Šumperští velice brzy o dvě branky prohrávali...
Jiří Možný
Je bod vzhledem k vývoji
adekvátní?
„Z mého hlediska si myslím, že není.
Do zápasu jsme bohužel vstoupili
špatně, dvakrát byli vyloučení a dostali
dva góly, což pak mělo vliv na začátek
utkání i jeho průběh v první půlce. Ale
pak jsme trochu zapli a vytvořili si šance, které jsme však nevyužili. Myslím
si, že jsme si mohli klidně odvézt i tři
body, a byli bychom spokojeni.“
Čím vás Prostějov na začátku tak překvapil?
„Těžko říct. Počítali jsme, že po nás asi
tolik nepůjdou, že budou zalezlí, nakopli
je ale přesilovky. Soustředili jsme se na
ně, ale byl tam vystřelený puk odražený
od mantinelu dorážený do prázdné, to si
myslím, že byla celkem náhoda. Nedá se
nic dělat, ale bod je pro nás málo.“
V tomto utkání padaly góly
jen při přesilovkách, o čem
to může vypovídat?

„Teď je takový trend hokeje, že rozhodčí dostali po zadku, a vylučuje se
skoro všechno. V dnešním moderním
hokeji tak rozhodují přesilovky a oslabení. Nám přesilovky vycházejí už od
začátku, musíme ale ještě trochu zlepšit produktivitu při hře pět na pět.“
Závěr zápasu ovlivnil trest
do konce utkání. Viděl jste
ten zákrok?
„Bohužel neviděl, dojížděl jsem
jako poslední do obranného pásma.
Myslím si ale, že kluk z Prostějova
přeskakoval našeho Peťu Gewieseho
a asi ho trefil hokejkou do krku, protože tam nějaký šrám měl. Byl cel
celkem mimo, těžko říct.“
Dlouho se ale zdálo,
dálo, že pětietní výhodu
ý
minutovou početní
nevyužijete. Šance tam
m sice byly,
ale Jestřábi obětavě bránili...
ánili...
„Trenér Kučera nám říkal, že to
máme hrát s přehledem,
m, nespěchat,
máme na to pět minut. Gól
ól jsme chtěli
dát trochu dříve, naštěstí tam ale na-

konec padl. Trošku jsme tomu šli naproti, stříleli jsme, odráželo se to. Pak
mi to 'Vrdla' dal krásně a já už jsem to
jen zasunul do brány.“
Od počátku soutěže patříte
na špici produktivity, jak si
užíváte letošního ročníku?
„Já jsem věděl, že asi budu klesat tabulkou. Mně o to ale nejde... (úsměv)
Kdybych měl dvacet let, tak jdu za bodama, dostávám ale dost prostoru od
trenéra, za což jsem rád. A musím to
zaklepat, zatím mi to tam padá. Jsem
rád, když nějakým bodem pomůžu
mančaftu, to je pro mě důležité.“
Vnímali jste souboj s Prostějovem jako derby?
„Ano, bereme vzájemné souboje jako
menší derby. S Olomoucí to před jejím
postupem do extraligy bylo větší, ale
jsme rádi, že se aspoň tady tolik nenacestujeme, protože jinak máme jízd
máme plné zuby. Prostějov si zaslouží
první ligu udržet a přeju mu to.“
A užíval jste si i atmosféry,
o níž se nepočetné publikum vytrvale snažilo?
„Naši fanoušci jsou výborní, podporují
nás, i když se nedaří. Dneska nás také
přijeli podpořit, za což jim hrozně děkuji. Tady jsou také výborní fanoušci,
já to znám ještě z žáčků,
kdy jsme tady jezdili
s Boskovicemi. Tady
taková
atmosféra
byla vždycky a jsem
za ni jen rád. Je to jen
dobře, že lidi chodí na
hokej.“

„S Olomoucí to před jejím postupem
do extraligy bylo větší derby,
ale jsme rádi, že se aspoň sem
tolik nenacestujeme...“
forvard „Draků“ PATRIK MOSKAL
o duelech s prostějovskými Jestřáby

Foto: Jiří Možný

Basketbal

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. prosince 2014

Prostějovští basketbalisté zahájili venkovní trip porážkou v Ostravě
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NH OSTRAVA
ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 49:43
čtvrtiny: 21:20, 28:23, 20:20, 9:12
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

42/25:34/19
6:8
17/10:16/13
28/26

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14/11
18:20
4:7
11:16

Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Kurz
Diváci: 250.

Sestava a body OSTRAVA:
Beaumont 25, Rohde 17, Muirhead 13, Zbránek 10, Dougherty 6, Dedek 3,
Číž 2, Klímek 0, Urbánek 0, Leczo 0.

Sestava a body Prostějova:
Šteffel Daavivd
vid
Marko Rooman
maan
Mrrvivš Toomáš
Taleey Dyylaan

15
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8
7
6

NA ORLY ČEKAJÍ NÁROČNÉ VÝJEZDY DO SLEZSKA A POLABÍ
Ariete hodlá potvrdit postavení mezi špičkou ligy. Naplní ambice?

Žádná snadná práce nečeká v nadcházejících
dnech na prvoligové basketbalisty Prostějova.
Doposud poslední porážku na palubovce Nové
huti v Ostravě se pokusí odčinit rovněž na půdě
soupeřů. Los Kooperativa NBL však Orlům postavil do cesty ve 20. a 21. kole dost těžké překážky.
Ve středečním duelu v tabulce pátou Opavu, která
je doma hodně nebezpečná, v sobotu pak Kolín, jehož výkony jdou nahoru a naposledy v Pardubicích
prohrál pouze těsně o dva body. Zvedne se Ariete
na palubovkách soupeřů?
Prostějov/lv

Peterka Ondřej
Novák Martin

0
0

Trenér: Zbyněk Choleva

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
18. kolo: Ostrava - Prostějov 78:75 (21:20, 49:43, 69:63). Nejvíce bodů: Beaumont 25, Rohde
17, Muirhead 13, Zbránek 10 - Šteffel 15, Marko 11, Mrviš 10. Fauly: 18:20. Trestné hody:
17/10 - 16/13. Trojky: 6:8. Doskoky: 28:26 * Jindřichův Hradec - Ústí nad Labem 97:113
(24:28, 51:47, 72:77). Nejvíce bodů: Robinson 37, Autrey 21, White 15, Zuzák 12 - Vette 28,
Laroche 24, Alič 18, Barber 15, Pecka 13. Fauly: 29:20. Trestné hody: 22/15 - 32/21. Trojky:
8:8. Doskoky: 38:37 * Brno - USK Praha 80:74 (20:26, 43:40, 56:55). Nejvíce bodů: Krakovič
19, Prášil 15, Dygrýn a Šiška po 12, Semerád 11 - Krusič 29, Feštr 14, Nikolič 13. Fauly: 22:25.
Trestné hody: 29/22 - 20/18. Trojky: 6:4. Doskoky: 20:27 * Pardubice - Kolín 66:64 (14:19,
41:37, 55:53). Nejvíce bodů: Pandula 24, Půlpán, Sanders a Škranc po 10 - Field 18, Chán 17,
Machač 12. Fauly: 18:20. Trestné hody: 17/8 - 18/10. Trojky: 4:4. Doskoky: 39:45.
19. kolo: Ostrava - Brno 95:73 (20:13, 51:36, 71:59). Nejvíce bodů: Dougherty 28, Rohde
23, Beaumont 15, Číž 12, Muirhead 11 - Prášil 14, Marič 13, Dygrýn a Krakovič po 12. Fauly:
15:24. Trestné hody: 30/21 - 14/10. Trojky: 4:7. Doskoky: 36:24 * USK Praha - Jindřichův
Hradec 68:78 (23:19, 41:36, 48:58). Nejvíce bodů: Feštr a Mich. Mareš po 17, Křivánek
a Šafarčík po 11 - Zuzák 15, Aušprunk 14, Autrey a Robinson po 12, P. Novák 11. Fauly: 26:27.
Trestné hody: 23/18 - 24/20. Trojky: 6:4. Doskoky: 31:33 * Kolín - Děčín 76:78 (18:21, 39:47,
58:66). Nejvíce bodů: Chán 20, Machač 12, Hammond 11 - P. Houška a Vyoral po 16, Bosák
a Tucker po 12. Fauly: 18:19. Trestné hody: 12/11 - 19/15. Trojky: 5:9. Doskoky: 37:33 * Opava - Svitavy 98:74 (25:12, 51:27, 71:51). Nejvíce bodů: Klečka 21, Cvek 13, Gniadek, Kramný
a Šiřina po 12 - Macela 17, Šotnar 16, Abercrombie 12. Fauly: 22:17. Trestné hody: 10/6 - 18/14.
Trojky: 10:10. Doskoky: 27:29 * Ústí nad Labem - Pardubice 99:92 (26:26, 52:46, 78:69). Nejvíce bodů: Laroche 20, Vette 18, Alič 15, Crowder 13, Čarnecký 11 - P. Bohačík 22, Pandula 21,
Wall 16, Hezekiah 10. Fauly: 17:28. Trestné hody: 36/28 - 15/10. Trojky: 5:10. Doskoky: 33:38.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 19. kole


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
NH Ostrava
QANTO Tuři Svitavy
USK Praha
BC GEOSAN Kolín
MMCITÉ Brno

7
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18

6
14
12
12
11
10
9
8
7
5
5
3

1
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
15

651:549
1438:1330
1607:1492
1547:1470
1482:1387
1482:1486
1528:1570
1379:1363
1354:1454
1227:1286
1324:1401
1301:1532

85.7
77.8
66.7
66.7
61.1
55.6
50.0
44.4
38.9
29.4
27.8
16.7

KAM PŘÍŠTĚ
20. kolo, středa 10. prosince 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk (20.3., 17:30), BK Opava - Ariete
Prostějov, QANTO Tuři Svitavy - GEOSAN Kolín (17:00), BK Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem, BK JIP Pardubice - USK Praha (17:30), Lions J. Hradec - MMCITÉ Brno.
21. kolo, sobota 13. prosince 2014, 18:00 hodin:
Lions J. Hradec - NH Ostrava (15.12., 18:00), MMCITÉ Brno - BK JIP Pardubice (18:30), BK Děčín - USK Praha, SLUNETA Ústí nad Labem - QANTO
Tuři Svitavy (14.12., 17:00), GEOSAN Kolín - Ariete Prostějov (17:45), BK
Opava - ČEZ Basketball Nymburk (6.2., 18:00).

„Chceme zůstat v kontaktu se
soupeři, kteří jsou v tabulce před
námi, a proto potřebujeme vyhrávat. Nečeká nás nic snadného, ale
v obou případech se pokusíme
uspět,“ přeje si trenér Ariete Zbyněk Choleva.

Slezané opět atakují medailové
pozice a produkují rychlý basketbal. Nebezpeční pivoti Gniadek
a Blažek se umí prosadit při střelbě z dálky a také na křídlech a rozehrávce disponuje Opava kvalitními hráči. „Jsou hodně rychlí.
Šiřina, Klečka, Vlček nebo Lyčka
se umí přes menší výšku prosadit.

A Dokoupil čeká na volnou střelu, při které se často nemýlí,“ uvědomuje si sílu příštího soupeře
kouč Orlů.
Ve Slezsku se navíc svěřencům
kouče v poslední době nedaří.
V Opavě to ostatně platí pro většinu ligových týmů. Nedávno
tým Petra Czudka přejel Pardubice naprosto jednoznačně a zvítězil rozdílem třídy 101:77. „Doma
Opava prohrála dva zápasy, to
ale bylo na začátku sezony, kdy
měla kvůli zraněním problémy se
sestavou. Musíme být agresivní
a podat opravdu dobrý výkon.
Jinak nebudeme mít šanci uspět,“
říká prostějovský kormidelník.
Ani Kolín nebude lehkým soustem. Po příchodu rozehrávače
Davise se svěřenci Predraga Benáčka zvedají. Na konci listopadu porazili USK Praha a vyhráli
v Brně. Pak sice následovaly

Musí zabrat. Svěřenci kouče Cholevy se sice i letos drží v elitní
společnosti solidně, výkony na palubovkách soupeřů jsou ale slabší.
Foto: www.nhbasket.cz
těsné porážky s Jindřichovým S tím musíme počítat a doufám,
Hradcem a Pardubicemi, s obě- že se s tím vyrovnáme,“ věří
ma soupeři ale odehráli naprosto Choleva.
rovnocenné partie. „Pokaždé Oba duely bude Večerník sleprohráli pouze o koš. Kolín bude dovat, výsledky přineseme
nabuzený a v domácím prostře- bezprostředně po zápase na
dí se cítí dobře a je nepříjemný. www.vecernikpv.cz.

Smůla! O porážce v Ostravě rozhodla poslední minuta
NH Ov
BK Pv
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Ostrava, Prostějov/lv - Po pěti
zápasech skončila vítězná série basketbalistů Prostějova ve
vzájemných zápasech s Ostravou. Sérii venkovních utkání
odstartovali hráči Ariete těsnou
porážkou 75:78, když v závěru
střetnutí nevyužili příležitost
poslat duel osmnáctého kola
Kooperativa NBL alespoň do
prodloužení.
Od úvodního rozskoku to ve
středečním podvečeru byla bitva
jako hrom. Oba týmy se do sebe
pustily s obrovským odhodláním.
Hra byla naprosto vyrovnaná

a ani jeden ze soupeřů nezískal
větší náskok. Po deseti minutách
Nová huť vedla minimálním rozdílem 21:20.
Ve druhé části Orli přidali a po
bodech Kouřila, Mrviše a Šteffela získali vedení 33:25. Domácí
trenér Dušan Medvecký reagoval oddechovým časem a nápor
hostující sestavy dokázal zastavit.
Ostravané po návratu na palubovku rychle otočili skóre. Úsek
mezi 15. a 20. minutou ovládli
v poměru 22:10 a v poločase vedli 49:43.
Po přestávce se Orli snažili
skóre překlopit na svoji stranu,
nedokázali však ubránit především trojici Beaumont, Rohde,
Muirhead, která v celém utkání
zaznamenala pětapadesát bodů.
Orli se snažili držet krok, přesto

i po třiceti minutách měli půltuctové manko - 69:63.
V závěrečné části vyrovnané
utkání gradovalo. Prostějov dostal
soupeře pod tlak a postupně snižoval svoji ztrátu. Tři minuty před
koncem se z dálky trefil Tomanec
a hosté dokonce o bod vedli 74:75. Od té doby se však střelecky neprosadili. Poslední dva pokusy Talleyho zablokovala ostravská
obrana. K tomu se navíc v útoku
prosadil Zbránek, který proměnil
koš s faulem a konečné skóre stanovil z trestného hodu Beaumont!
Svěřenci kouče Cholevy se tak
v ledových dnech vraceli z výjezdu ze severomoravské metropole
s tříbodovou porážkou. V tabulce
nejvyšší soutěže jim tak momentálně s dvoutřetinovou úspěšností
patří čtvrtá příčka.

Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:

„Výhrou v Praze nad USK a proti silnému Prostějovu mi dali hráči
moc hezký dárek k narozeninám. Myslím, že jsme předvedli skvělý výkon, všichni kluci mají mé uznání. Výhru si opravdu vydřeli
sami. V zápase jsme téměř třicet minut vedli, přesto jsme klidně
mohli i prohrát. V závěru jsme byli šťastnější, hosté dvě střely
v posledních vteřinách nedali. Koncovku se nám podařilo zvládnout lépe.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Zápas ukázal, že Ostrava jde s uzdraveným rozehrávačem Čížem
herně nahoru. My jsme nepodali špatný výkon, statistiky jsou důkazem. Utkání se odehrávalo v takových osmibodových vlnách, my jsme
vedli v zápase takto jednou, domácí vícekrát. Vždy se nám podařilo
reagovat, dobře jsme pracovali v obraně a především v poslední čtvrtině jsme nutili Ostravu k chybám, které jsme ale nedokázali dostatečně
zužitkovat. V závěru jsme měli trochu smůly.“

PŘEDPLAŤTE SI VEČERNÍK NA ROK 2015
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU A MŮŽETE VYHRÁT
POUKAZ 500 KČ PRO DÁREK ZE ZLATNICTVÍ!
nalistujte stranu 12

Exkluzivní rozhovor s hlavním trenérem Zbyňkem Cholevou

„Zkusíme přibrzdit a lépe číst obrany soupeřů,“ plánuje kouč
Prostějov - Šest porážek v odehraných osmnácti kolech nasbírali basketbalisté Ariete
Prostějov. Po té poslední v Ostravě mají krátkou pauzu, protože podle původního rozpisu
měli hrát na palubovce nymburských šampionů. Z důvodu jiného programu Středočechů
měli tedy o uplynulém víkendu volno a díky tomu i čas na analýzu předcházejících výkonů.
Pohled na tabulku Kooperativa NBL rozhodně není zcela špatný. Orli jsou zatím čtvrtí, když
na Pardubice ztrácí jedinou výhru, na druhý Děčín dvě. Oba soupeři ale budou hrát odložené utkání s Nymburkem, který zatím prohrál jediné střetnutí a to právě s Prostějovem!
„Také vzhledem k tomu je naše dosavadní umístnění docela slušné. Ale musím uznat, že
neprožíváme úplně ideální období. Hře chybí lehkost,“ uvědomuje si trenér Ariete Zbyněk
Choleva, který poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.
Ladislav Valný
Orli dosáhli zatím na dvanáct
výher a drží se v popředí tabulky Kooperativa NBL. Zdá se vám
to po velké přestavbě málo, nebo je
dosavadní umístění odpovídající?
„Nejde jen o výsledky, ale také o
projev týmu a pocit z naší hry. Chybí
nám lehkost. Bojujeme, z naší strany
jde však cítit, že je to takové urputné.
Hodně se nadřeme. Ta kostrbatost se
projevuje na větším počtu ztrát a ty se
okamžitě projeví. Někdy se pak nestačíme zformovat v obraně a soupeř
nám dá snadný koš.“

Ve většině případů to přesto
nebylo vašim protivníkům nic
platné...
„To je pravda, ale my se chceme
zlepšovat a posunout se v tabulce
ještě výš nahoru. Potřebujeme přidat! Především v obraně, kde máme
rezervy.“
Myslíte, že dostáváte hodně
bodů?
„Stačí se podívat na tabulku... (pokrčí rameny) V útoku se umíme docela
prosadit a dáváme hodně bodů. Ale
také hodně inkasujeme. Vždyť víc
bodů než my dostal pouze Jindřichův
Hradec!“

Jak se dá statistika inkasovaných bodů vylepšit?
„Musíme zapracovat na komunikaci
a zlepšit výpomoc hráčů pod vlastním
košem. Stane se, že někoho protihráč
obejde, akorát pak nesmíme kroutit
hlavou místo toho, abychom vybojovali míč zpátky. Současně potřebujeme trošku upravit náš projev v útoku.
Už tam začíná obrana další akce soupeře.“
V ofenzivě se vám přitom daří.
Potřebujete opravdu něco měnit?
„Spíš jde o to, že chceme ještě více
přidat v některých konkrétních situ-

acích. Třeba na útočném doskoku,
kde pivoti můžou získat ještě více
míčů a připravit lepší pozice pro
střelce. Když obranu soupeře ještě
více rozebereme, usnadníme si pak
i jeho další útok. Bude se hůř prosazovat.“
Stejně jako v minulých sezonách se snažíte hrát hodně
rychle. Neuvažujete o tom, že hru
mírně zpomalíte?
„Musíme najít cestu, jak získat větší pohodu. Chceme hrát rychle, ale
současně ne zbrkle. V některých
pasážích prostě přibrzdit a přečíst
taktiku protivníka, jednoduše najít
skulinku v jeho defenzivě. Někdy
je to z naší strany opravdu hodně
rychlé a tomu odpovídá počet zbytečných chyb, které nejsou vynucené tlakem na míč.“
Může za to vysoký počet změn
v sestavě?
„Nejde srovnávat loňskou sestavu s
tou současnou. Každý basketbalista je jiný. Jinak rychlý, má odlišné
přednosti. Faktem je, že se sestava
omladila a je méně zkušená. To je
realita. Už proto nejde kádry poměřovat. Snad jen tím, že ta nová chce

být stejně úspěšná jako ta bývalá.
(úsměv)“
Menší zkušenost se projevuje
především na palubovkách
soupeřů. Proč se nedaří více vyhrávat ve venkovních zápasech?
„Dvakrát jsme prohráli až v prodloužení, další porážka byla hodně těsná.
Stačil kousek a byli jsme úspěšnější
a spokojenější. O výsledcích rozhodovaly maličkosti, jedna chyba
určila vítěze. Potvrzuje se, že pokud
chcete vyhrávat, nesmíte vypustit
ani minutu. Zaváhání v úvodu vás
třeba stojí celý zápas. Stejně tak můžete o úspěch přijít, když nezvládnete vyrovnanou koncovku, kde právě
zkušenost hraje velkou roli.“
Kolik ještě hráči potřebují
času, aby se jim dařilo ještě
více než v dosavadním průběhu
sezony?
„To se nedá přesně naplánovat. Herně jsme se sice v posledních zápasech
trochu zadrhli, ale jsem přesvědčený,
že se z toho dostaneme. Čeká nás
ještě hodně zápasů před začátkem
vyřazovací části. Věřím, že půjdeme
nahoru. A začneme vyhrávat i venkovní zápasy!“

Foto: Josef Popelka

Házená, Futsal

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. prosince 2014

Večerník sledoval sobotní regionální derby ve druhé lize házenkářů

výsledkový servis 2. ligy, skupiny Jižní Morava

PROSTĚJOV NEMĚL SLITOVÁNÍ a Kostelci toho moc nepovolil

11. kolo: Napajedla – Kuřim 43:23, Sokol II Prostějov – Kostelec na
Hané 34:27, Telnice – Brno „B“ 28:22, Velké Meziříčí – Ivančice 24:22,
Bohunice „B“ – Maloměřice nehlášeno, Hustopeče – Juliánov nehlášeno.

V zaplněné hale si Sokol II uchoval domácí neporazitelnost, vedl i o jedenáct branek
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

BYLI JSME

Prostějov/jim - Zcela na závěr podzimní části se prostějovští házenkáři dočkali nejvyššího vítězství v celé
půlsezoně. A tento primát si schovali na očekávaný souboj s Kostelcem na Hané, který ani jednou za
celé utkání nepustili do vedení. To
vše před zcela zaplněnou tribunou,
hanácké derby v rámci jedenáctého kola jihomoravské skupiny druhé ligy si totiž nenechaly ujít hned
tři stovky fanoušků všeho věku.
Po úvodní šestiminutové oťukávané
sobotního duelu se domácí naplno
zakousli do tradičního rivala a během
následujících čtyř minut mu díky
trefám Juríka, Procházky, Jurečky
a Kozlovského utekli na čtyřbrankové vedení 7:3. Tím byl také víceméně
určen ráz celého zápasu, neboť od
této chvíle se již hostům maximálně
podařilo dotáhnout na dvě přesné
rány. S hráči Sokola II neotřásly dva
neproměněné trháky v rychlém sledu
ani nepříjemná situace ze třinácté minuty, kdy dostal jejich gólman Hrubý
po ostré ráně z pravé strany míčem do
hlavy a po krátkém ošetření musel do
brány Zacpal. I v tomto zápase totiž
potvrdil velkou podzimní formu a za
svůj krátký pobyt na hřišti si připsal
pár důležitých zákroků.
Po prostějovském oddechovém čase
na počátku sedmnácté minuty už šel
do brány opět Hrubý a nijak ho předešlá situace nepoznamenala. Jeho
spoluhráči navíc dávali na pohled
jednoduché branky a prosadili se
i v oslabení, kdy Münster upravil na
14:10. Několika podařenými zákroky, jako například výkopem proti
Mikulkovi, se blýskl i Mayer na druhé straně, celkově se mu ale zápas až
tolik nepodařil a dostal i několik laci-

ných gólů. A když se k tomu připočetly zbytečné ztráty po nepřesných
pasech, nebylo překvapivé, že měl po
poločase domácí výběr o čtyři branky
lepší pozici.
Druhou půli načalo okamžité vyloučení hostů a přibývající pohodu na
prostějovské straně ilustroval i Mikulka, jenž se prosadil střelou z otočky vyloženě naslepo, čímž navyšoval
na 17:12. Poté sice Kosina trefil jen
tyčku a po další ztrátě Kostelec snížil
na 17:15, blíž se ale opět nedostal.
Podařenou kombinací s Kozlovským se blýskl Bokůvka, jenž první
poločas odpočíval po předchozím
náročném dorosteneckém střetnutí s
Litovlí. Po pohotovém Procházkově
zisku míče vychytal Juríka Mayer, od
čtyřicáté do pětačtyřicáté minuty ale
padaly branky jen do jeho sítě. Vše
načal Jurečka, poté se lobem prosadil
Jura, prostoru využil nehlídaný Bokůvka a po zemi k pravé tyči zamířil
Procházka.
Kozlovský zvyšoval v devětačty-

Prostějov/jim - Na domácí straně
velká spokojenost, v hostujícím
táboře viditelné zklamání. Prostějovskému kouči Aloisi Juríkovi
se podařilo své hráče důkladně
připravit na ostře sledovaný mač
a odměnou mu bylo vítězství,
o němž nebylo pochyb již dlouhé
minuty před koncem. Na hřiště
tak mohl pustit všechny hráče,
aby nasáli atmosféru podařeného
derby.
„Ke stoprocentnímu výkonu to
sice mělo daleko, z mé strany ale
naprostá spokojenost. S výsledkem
i předvedenou hrou. Trošičku mě
mrzí jen nesmyslný faul Čižmárika,
vyplývalo to ale z emocí, byl hodně
nažhavený,“ připomněl trenér vítězů moment ze samotného závěru
a červenou kartu za faul na Jiřího
Vymětala.

Naopak po zákroku na stejného hráče, který se udál na půlící čáře od
střídajícího Michala Jury, žádal hostující kouč Jiří Grepl diskvalifikaci
marně, byly z toho jen dvě minuty.
„Přišlo mi to na červenou kartu
a tak jsem to vysvětloval i rozhodčím. Celkově to ale odpískali dobře,
neměli to jednoduché,“ hodnotil
kostelecký lodivod.
Házenkáři Prostějova se opět
mohli spolehnout na Kozlovského s Kosinou, kteří dali dohromady patnáct branek, hostům
nepomohlo ani vědomí o významu tohoto dua. „Věděli jsme to,
bohužel jsme se ale přizpůsobili hře
domácích, která je založena na hře
dvou spojek,“ klopil zrak Jiří Grepl.
Při tvorbě sestavy mu navíc velice
chyběla dvojice Grulich-Přikryl.
Prvnímu se totiž ženil bratr, druhý

U TOHO!

34:27
(15:11)

Rozhodčí: Pluhař – Suchánek. ŽK: 2:2. Vyloučení: 4:5. ČK: Čižmárik (P). Sedmičky: 4/3:5/5. Diváků: 300. Pětiminutovky: 2:2,
7:3, 8:5, 10:6, 13:10, 15:11, 17:15, 21:19, 25:20, 29:22, 33:22, 34:27.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 7, Čižmárik, Münster 1, T. Jurík 2, Bokůvka 4, Jurečka 4, Ordelt 1, Procházka 4, Mikulka 2, Jura 1, Raška,
Kosina 8. Trenér: Alois Jurík.

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Neprostupno. Hostující Milan Varhalík (u míče) se sice snažil,
prostějovská obrana mu toho ale moc nedovolila. Foto: Jiří Možný

Mayer, P. Navrátil – Dostál 4, Smékal 5, M. Frelich, T. Frelich, Švec,
Vymětal 10, Varhalík 4, Zapletal 1, M. Grepl 1, J. Grepl 1, Humpolíček, Palička 1. Trenér: Jiří Grepl.

řicáté minutě již na 29:21 a hosté si
vzali time out, ani to jim ale nepomohlo, protože vzápětí přidal jubilejní třicátou trefu Kosina. A domácí
představení pokračovalo, Kostelci
štěstí nepřálo ani trochu. Ilustrovala
to situace před dvaatřicátou brankou
Prostějova, kdy sice Humpolíček
obětavě vybojoval míč na polovině, ten však po jeho přihrávce do
obrany propadl až k Jurečkovi, jenž
na brankovišti sám před gólmanem
neměl problém. A ujala se i střela
z devítimetrového hodu, takže v pětapadesáté minutě platil stav 33:22.
V závěru se domácí nechali hned několikrát zbytečně vyloučit, takže hned
dvakrát hráli v nevýhodě čtyři na šest
a po úderu do obličeje inkasoval
červenou kartu Tomáš Čižmárik, na
rozdělení bodů už to ale vliv nemělo.
Pouze na konečnou podobu skóre,
kdy se hostům podařilo pěti góly
v řadě výsledek zkorigovat. Poslední
slovo si ale vzal Svatopluk Ordelt
a hrající asistent uzavřel na 34:27.

Domácímu
utkáním
D á í týmu
ý tímto
í
ká í začala zimní pauza, Kostelec se ještě
v dohrávce devátého kola představí

na půdě
„B“.
ůdě Brna
B
B“ Utkání
U ká í startuje
j
tuto sobotu 13. prosince od 19.00
hodin.

absolvoval dopoledne se Zubřím
duel v Plzni. „Chyběli nám hodně.
Oba jsou schopni dávat branky,
tahat rychlý přechod. To nám chybělo. Věděli jsme, že hrát nebudou,
a měl jsem za to, že je někteří kluci nahradí, bohužel se tak nestalo,“
nezastíral trenér Kostelce na Hané.
To druhému zkušenému stratégovi hrála tato situace do noty. „To
byla citelná oslabení, ale historie
se neptá. Nám to dneska vyšlo a je
to dobře, bude klidnější zimní spánek. Věděl jsem, že nebude Přikryl
a předpokládal jsem, že když jde
Martin Grulich bráchovi za svědka,
tak asi nebude. Kostelec ale nešlo
podcenit. Týden jsem kluky masíroval, že se vše odvíjí kolem Varhalíka, to se potvrdilo. I přes ´osobku´
nám dal tolik branek,“ měl Alois
Jurík přece jen nějakou výtku.

Hlavní nebezpečí hostů tak hrozilo od Varhalíka s Vymětalem, ti
se postarali o celkem čtrnáct branek. „Celý týden jsme se na tento
fakt připravovali, ale i samotného
mě překvapilo, jak snadno jsme šli
do vedení. Byly momenty, kdy jsme
zkazili nesmyslnou střelbou, ale oni
nedošli ani na půlku a pokazili balon. Navíc neustále prohrávali a byli
pod tlakem, spoléhat se, že všechno uhrají Vymětal s Varhalíkem, to
prostě nejde. Nedařilo se Smékalovi na spojce a Dostál je mladý kluk,
kariéru má před sebou,“ upozornil
Jurík na talentovaného dorostence
v kosteleckém kádru.
I v tom prostějovském ale vyrůstají
nadějní hráči, platí to například pro
Kristiána Bokůvku. „Měl za sebou
těžký dorostenecký zápas s Litovlí,
kde hrál šedesát minut bez střídá-

ní, tak jsem ho první poločas šetřil
a druhý poločas on s Procházkou
rozhodl. Kombinace hoď a běž spolu s rychlýma nohama byly hodně
důležité,“ chválil trenér Prostějova.
Vše navíc svým výkonem podpořili
oba brankáři vítězů. „Důležitý byl
výkon Jirky Hrubého. Měl těžké
zákroky ze šestky, z proskoků, to se
projevilo a držel kluky nad vodou.
Dostal ze čtyř metrů z proskoku do
hlavy, to byla rána, bolelo to, tekla
krev. To stejné před týdnem v Brně,
kde to byl ještě větší ‚kopanec‘, protože Musil hraje extraligu. Jirka pět
minut nevěděl, čí je, otřes mozku.
Ale klobouk dolů. A Michal Zacpal
si taky svoje odvedl,“ těšilo Juríka,
jenž měl radost i z toho, že se neopakoval tak fatální výpadek jako
proti Telnici, Napajedlům, Kuřimi
a Brnu „B“.

Jiří Možný
Jak se bude po takto zvládnutém derby odpočívat?
„Po tomto výsledku určitě dobře.

Před zápasem jsme si dělali srandu,
že právě tento duel s Kostelcem bude
rozhodovat o půlsezoně, jestli bude
úspěšná, nebo ne. (úsměv) Škoda jen
těch remíz, tam to mohlo dopadnout

Vykryl jste řadu střel, jednu
i za cenu vlastního otřesu...
„To se prostě občas stane a k házené
to patří. Nedá se nic dělat a důležité
je, aby se z toho člověk brzy oklepal a
hrál zase dál. Jenom troška krve, nic to
nebylo.“ (smích)
Tento podzim jste až tolik zápasů v pozici jedničky neodchytal, jaké to pro vás byly měsíce?
„To je pravda, ale Míša měl famózní formu a jsem jen rád, že jsem v týmu, kde se
daří. Kdykoliv je potřeba, tak nastoupím,
v tom nemám problém. Je to pro mě
trošku nová role, ale dokud vše funguje,
tak je to v pohodě a nevadí mi to.“
Vnímal jste i atmosféru zaplněného hlediště?
„Ano, to je paráda. Tuto půlsezonu
nám chodilo hodně diváků, za což

jsem strašně rád. Je to jedině dobře,
a když bude chodit víc a víc diváků,
budeme jen rádi. Dneska bylo plno, to
je pak fantastická atmosféra.“
Může to být dáno kromě
předváděných výkonů i posunutím termínu z odpoledne na večer?
„Myslím si, že to hraje důležitou roli.
Lidé si pak hned mohou jít někam sednout a rozebrat zápas, takže u tohoto
zůstaneme i pro jarní část a budeme
pokračovat v těchto časech.“
Začala vám zimní pauza, jak
ji využijete?
„Ještě nás čeká vánoční turnaj v Hustopečích, tam to ale budou taková spíše přátelská utkání. Do Vánoc budeme
mít lehčí formu tréninku a od nového
roku začneme opět makat naplno.“

„Padlo hodně branek a lidem se to muselo líbit...“

Jiří Možný
Inkasovali jste více než třicet
branek. Jak se vám coby
obranáři na konečný výsledek
kouká?
„Je to pro nás moc kruté. Hráli jsme
sice venku, čtyřiatřicet obdržených
branek je ale hodně. Bohužel, co se
dá dělat.“
Cítil jste přímo na palubovce,
že se jedná o derby?
„Ano. A pro mě jako ´Prostějováka´,
který tady deset let vyrůstal, to bylo
hodně specifické. Byl to ale dobrý
zápas. Mluvilo se o tom celý týden,
všichni jsme se těšili. I kulisa byla

dobrá. Padlo hodně branek a lidem se
to muselo líbit.“
Byl Prostějov až o tolik lepší,
jak napovídá skóre?
„To bych neřekl. Dělali jsme ale hodně zbytečných chyb, ztráceli jsme
spoustu míčů. V obraně jim hrál celkem dobrý dorostenec, který byl nebezpečný. Spíše bych tedy řekl, že to
bylo derby a vyhrál šťastnější.“
Kde nastal problém, že jste
tolikrát inkasovali?
„Šli jsme do útoku, vydrželi jsme
tam ale jen pět vteřin. Vystřelili
jsme a vrátili jsme se hned do obrany. Jejich mladý klučina byl rychle
na nohách, Jirka Kosina byl taky

dobrý. Dařila se jim spolupráce
s pivotem, nepohlídali jsme si to.
Hodně nám to tam skřípalo.“
Zdálo se, že máte i trochu
smůly. Třeba když jste na
půlce vybojoval míč, ale byla
z toho branka soupeře...
„Ano. Klukům jsem za to vynadal,
ale co se dá dělat. To se ve sportu stává. Člověk to vybojuje, nahraje dozadu a dostane z toho gól. To je sport.“
Čekal jste až tak vysokou návštěvu?
„Abych pravdu řekl, tak celkem ano.
Každé derby, ať je to v hokeji či házené, láká, takže jsem věřil, že diváci
přijdou.“
Jaká to pro vás bude zimní
přestávka?
„Nás ještě čeká jedno kolo v Brně,
teprve po této dohrávce nastane odpočinek. Budeme se muset dát dohromady a zabojovat ještě, věřím, že
tam uspějeme.“
Je dosavadních deset bodů
odpovídajících?
„Na to, že jsme ztratili dva body
v Kuřimi a doma s Hustopečemi, tak
je to dobré. Ale bodů jsme rozhodně
mohli mít víc.“
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Jiří GREPL - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:

„S porážkou nemohu být spokojen, jsem z toho rozladěn. Přizpůsobili jsme se domácím a nehráli jsme to, co jsme chtěli hrát. Kvalita hodně trpěla, utkání nebylo tak
kvalitně odehrané, jak jsem si představoval. Nedokážu si vysvětlit tolik technických
chyb, možná to bylo z nervozity, někteří hráli derby poprvé. Když navíc domácí
přitvrdili, tak se toho naši hráči lekli. Kdybychom možná šli do vedení a kvalitně
odbránili některé situace, tak se utkání třeba vyvíjelo jinak, domácí nám ale nedali
šanci k tomuto.“

Kostelecký Josef Humpolíček se snažil hledat pozitiva:

Prostějov - Směrem dopředu se Josef Humpolíček
příliš nezapojuje, tuto činnost nechává zpravidla na
svých spoluhráčích. Hlavním úkolem třicetiletého pivota je zejména bránit ve skórování protihráčům. I proto
mu sobotní derby příliš radosti neudělalo, prostějovský
rodák v kosteleckých barvách totiž stejně jako zbytek
hostujícího družstva musel skousnout sedmibrankovou porážku, při níž soupeř počtvrté během podzimní
části překonal hranici třiceti branek. Chuť by si tak chtěl
spravit o tomto víkendu při dohrávce na půdě Brna „B“

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

Alois JURÍK – TJ Sokol II Prostějov:

„Z mé strany naprostá spokojenost. Vyhráli jsme zaslouženě a celý kolektiv zaslouží
pochvalu. Před zápasem jsem tvrdil, že vyhraje to mužstvo, které se dříve uklidní
a udělá méně technických chyb. My jsme měli v prvním poločase šest, což není
vynikající, ale je to slušné. Nedařilo se sice Jirkovi Kozlovskému, vzali to však na
sebe ostatní. Počítal jsem, že bude ´osobkaú , což mi vyšlo a na tuto alternativu jsme
se připravovali. Vyhráli jsme oba poločasy, první 15:11, druhý 19:16, to svědčí o
tom, že jsme to nepodcenili. Mohli si zahrát všichni a fantastická divácká kulisa,
kéž by plná hala byla pokaždé.“

„Obrana fungovala, jak má,“ pochvaloval si Jiří Hrubý
jakkoliv. Dá se říci, že dopadla dobře,
kdybychom ale z toho každého zápasu
měli dva body, tak jsme někde jinde.
Nicméně vcelku panuje spokojenost.“
Kde byl klíč k takto jasnému
vítězství?
„Opravdu se nám dařilo. Byli jsme
preciznější ve spoustě činností, vycházeli jsme dobře z obrany a donutili
jsme je k chybám, to bylo rozhodující.“
Takže spolupráce s obranou
fungovala na jedničku?
„Nebylo to extra jiné než v jiných
utkáních. Pokryli jsme si jejich střelce,
ti se kromě Milana Varhalíka neprosazovali. Ten je na trochu jiné úrovni
než všichni ostatní, ale obrana fungovala, jak má, takže se mi chytalo velice
dobře.“

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

Dohrávky 9. kola: Telnice – Juliánov (pátek 12. prosince, 18.00), Brno
„B“ – Kostelec na Hané (sobota 13. prosince, 19.00).

Hostům citelně chyběli Grulich s Přikrylem, shodli se oba trenéři

Prostějov - S nezvyklou úlohou střídajícího gólmana za opakovaně chváleným Michalem Zacpalem
se musel po většinu podzimní části sžívat Jiří Hrubý.
V závěrečném podzimním kole proti Kostelci na Hané
ovšem dostal šanci na téměř celé utkání a prokázal,
že chytat nezapomněl. Svými zákroky proti střelám
z dálky i bezprostřední blízkosti opakovaně přiváděl
soupeřovy hráče k zoufalství a při spolupráci s celou
defenzivou se velkou měrou podílel na tom, že již několik minut před koncem nebylo pochyb o tom, kdo se
stane vítězem očekávaného házenkářského derby.

Průběžná tabulka
 Tým
1. Velké Meziříčí
2. Ivančice
3. Juliánov
4. Napajedla
5. Sokol II Prostějov
6. Hustopeče
7. Kostelec na Hané
8. Maloměřice
9. Kuřim
10. Brno „B“
11. Telnice
12. Bohunice „B“

Relax poprvé ztratil!
Prostějovsko/koc, jim - Třetím hracím víkendem pokračovaly v sobotu a neděli okresní futsalové soutěže. Svůj náskok na čele 1. třídy navýšil Relax Prostějov „A“, dopomohly mu k tomu výhry nad Sexmeraldou „A“ i Andělem,
v devátém utkání ročníku ovšem utrpěl první porážku. Hned čtyřmi góly ho
sestřelil Radek Ošlejšek, jediný střelec Mechechelenu při vítězství 4:2. Tento
výsledek zvýšil šance pauzírujících „Griffinů“ k návratu na první místo, ti totiž
také zatím mají jen jednu porážku.
V nižší okresní soutěži se pak situace na čele pozměnila radikálněji. Dosud
vedoucí Galacticos odpočíval a díky třem výhrám vede stoprocentní Relax Prostějov „B“. Jeho hlavním pronásledovatelem je v tuto chvíli rezerva „Zavky“,
která prohrála se Sexmeraldou „B“. Ještě méně vyšel uplynulý víkend Torpedu, které po devíti bodech z úvodního turnaje nestačilo na Orange ani Pobřeží
kocoviny a bralo jen tři body proti Medvědům.
Nečekaného lídra má soutěž veteránů, na první místo se posunula Moravská
modelárna, která na zdolání Relaxu a Štiky navázala dalšími triumfy proti
Zavadilce, Pokopu a Krumsínu. Aktuální tabulka je ale ovlivněna odložením
sobotního turnaje, takže do akce nešly Bexim, Litrpůl, Relax, Štika ani Sezako.
1. TŘÍDA

neděle 7. prosince 2014, Kostelec na Hané:

FC ANDĚL – BOTAFOGA 3:0, SEXMERALDA „A“ – RELAX „A“ 0:1, BVD – FC ANDĚL
2:5, BOTAFOGA – SEXMERALDA „A“ 2:0, RELAX „A“ – FC ANDĚL 6:3, MK BRODEK u
PV – BVD 3:3, RELAX „A“ – MECHECHELEN 2:4, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – ŽE-STAV
Nezamyslice 0:1, ARISTON 2 SK – BRODEK u PV 2:1, MECHECHELEN – AC ZAVADILKA
2000 „A“ 2:6, ŽE-STAV Nezamyslice – ARISTON 2 SK 2:1, MK BRODEK u PV – MECHECHELEN 5:0 kontumačně, MECHECHELEN nenastoupil k utkání pro malý počet hráčů.

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

9
8
8
7
9
5
8
6
7
8
8
7

8
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
2
1

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

37:17
32:25
21:9
15:15
28:37
32:16
28:15
14:22
18:21
12:25
20:27
17:45

24
15
15
13
13
12
12
9
7
6
5
1

2.TŘÍDA

sobota 6. prosince 2014, Kostelec na Hané:

FK VRBÁTKY – SEXMERALDA „B“ 2:7, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – ATLETICO Smržice 4:1,
BEDIHOŠŤ – FK VRBÁTKY 2:3, SEXMERALDA „B“ – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 5:2, ATLETICO Smržice – BEDIHOŠŤ 9:1, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – FK VRBÁTKY 9:2, POBŘEŽÍ
KOCOVINY – ATLETICO Smržice 4:4, SEXMERALDA „B“ – BEDIHOŠŤ 18:1, FC ORANGE
– MEDVĚDI 5:1, RELAX „B“ – POBŘEŽÍ KOCOVINY 2:0, FC ORANGE – TORPEDO 6:1,
MEDVĚDI – RELAX „B“ 0:10, TORPEDO – POBŘEŽÍ KOCOVINY 2:3, RELAX „B“ – FC
ORANGE 4:0, TORPEDO – MEDVĚDI 6:1.

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0

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

0
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
6

31:4
24:11
42:20
26:16
21:15
20:21
16:15
15:14
23:26
19:28
11:20
9:31
7:43

18
15
12
12
12
10
9
7
7
6
4
3
0

Liga veteránů

neděle 7. prosince 2014, Prostějov:

POKOP – KRUMSÍN 4:1, Kalvoda 3, Karafiát Radim – Melka, AC ZAVADILKA 2000 – MORAVSKÁ MODELÁRNA 1:3, Ševcůj – Antl, Spiller, Pospíšil, MORAVSKÁ MODELÁRNA –
POKOP 3:1, Kouřil, Spiller, Olšanský – Parák, KRUMSÍN - AC ZAVADILKA 2000 2:3, Sovík
Evžen 2 – Ševcůj 2, Šťastný, MORAVSKÁ MODELÁRNA – KRUMSÍN 4:0, Kaprál, Horák,
Spiller, Antl, POKOP – AC ZAVADILKA 2000 1:3, Šatínský – Škultéty 2, Kučera Tomáš.

Průběžná tabulka:

Nebylo mu do řeči. Kostelecký pivot Josef Humpolíček musel
strávit vysokou porážku.
Foto: Jiří Možný
Takže úplná spokojenost nepanuje.

„To opravdu ne, mohlo to být lepší...“

1. MORAVSKÁ MODELÁRNA
2. SEZAKO Prostějov
3. FC RELAX Prostějov
4. BEXIM PALETTEN
5. FC LITRPŮL
6. AC ZAVADILKA 2000
7. AC ŠTIKA Prostějov
8. POKOP Domamyslice
9. KRUMSÍN

5
4
3
2
2
6
3
5
6

5
3
2
2
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
4
2
4
6

19:7
23:11
16:9
11:5
7:1
12:22
8:13
7:18
7:24

15
9
6
6
6
6
3
3
0

Poznámka: Prostějovský turnaj ze soboty 6. prosince byl přeložen na
sobotu 20. prosince.

Volejbal
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Do Prostějova míří nejbohatší klub světa v ženském volejbalu
VK AGEL PROSTĚJOV

VK AGEL VERSUS RABITA BAKU: POKUS O SENZACI!

TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK

Aby se dalo proti ázerbájdžánskému kolosu uspět, musí být plná hala!

1:03 hodin
Rozhodčí: Grabovský a Petřek.
Diváků: 250
1. set: 25:20 24 minut 2. set: 25:17 22 minut
3. set: 25:8 17 minut
inut
in

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Gambová
Markevich

Bogdanovič

zápasu potřebujeme předvést volejbal na samotné hranici našich
možností nebo ještě až za ní. Pokud
Baku odvede alespoň svůj standard, pomůže jedině naše heroické
nasazení a z něj pramenící skvělý
výkon. Pokusíme se o to,“ nadnesl
hlavní trenér prostějovského družstva Miroslav Čada.
Hostující kolektiv, jenž v předchozích dvou ročnících Champions
League pokaždé obsadil medailovou pozici, je každopádně velkým favoritem. „Když vezmeme
sestavu Rabity, na každém postu
má několik hráčských hvězd absolutně nejvyšší mezinárodní úrovně.
Obrovskou sílu má navíc nejen základní sestava, ale i lavička, ze které
mohou do utkání kdykoliv naskočit
srovnatelně vynikající náhradnice,“

Prostějov/son

Karg
W
We
isss
Weiss

Simon

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

SestavA Frýdku - Místku:
Závodná, Dudová, Michalíková, Yordanska, Kubová, Melicharová, libero Kedzia. Střídaly: Turbak, Kavková, Štrbová, Vašinová. Trenér: Pavel Kožuch

3
0

Zápasový program základní skupiny „A“ CEV
DenizBank Volleyball Champions League Women 2014/2015 spěje k završení své první poloviny. Jedním z duelů třetího kola je bitva
mezi VK AGEL Prostějov a Rabitou Baku, která
propukne ve středu 10. prosince od 17.30 hodin
v hale Sportcentrum DDM. A domácí volejbalový
klub věří, že tribuny budou zaplněny ještě více než
v premiéře letošního ročníku proti polskému týmu
z Police. „Přáli bychom si návštěvu ke dvěma tisícovkám příznivců,“ zní unisono z VK Agel.

VK AGEL PROSTĚJOV

Oba týmy potřebují v tomto střetnutí
uspět, aby udržely reálnou naději na
postup do play off. Zatímco české
mistryně v dosavadních dvou soubojích v Kazani a proti Chemiku Police nebodovaly, ba dokonce nezískaly ani set, šampiónky Ázerbájdžánu
po úvodní hladké porážce v Polsku dokázaly otočit strhující mač
s Dynamem z 0:2 na 3:2, když odvrátily i několik mečbolů obhájce
trofeje. I tak je to ale na jejich ambici
a finanční nároky vedení málo.
„My jsme jak v Rusku, tak doma
s Chemikem zahráli dobře, jenže
ani kvalitní výkony na tyhle silné
protivníky nestačily. Je zřejmé, že
k výsledkovému úspěchu v podobě získané sady, či dokonce celého

uznává nezměrné síly mocného
protivníka Čada. „A kdybych měl
vybrat jednu největší tahounku
Baku, tak by to jednoznačně byla
polská univerzálka Katarzyna
Ewa Skowronska-Dolata, neboť
jde o naprosto excelentní volejbalistku ze všech hledisek. Přesto pochopitelně uděláme pro vyrovnaný
boj s celkově nesmírně kvalitním
soupeřem maximum,“ ujistil s tím,
že samozřejmostí je proto velice
důkladná a podrobná taktická příprava. „Od neděle se intenzivně
věnujeme komplexnímu nachystání
na to, jakým způsobem hraje Rabita
a jakým způsobem bychom proti ní
měli hrát my. Čekají nás celkem tři
sezení u videa, hlavní náplní přitom
bude rozbor naší plánované obrany
a také hledání cest, kudy útočit,“ naznačil z plánů kouč Agelek.
Prostějovské hráčky by teoreticky
mohly těžit z faktu, že se klubovému gigantovi zatím nedaří podle
jeho představ a podlehl jak na
půdě Police, tak nečekaně jednou
i v domácí lize. „Na druhou stranu Baku dokázalo otočit zdánlivě
už prohrané utkání s Kazaní, kdy
uteklo ze tří mečbolů, což jej mohlo nakopnout. Jestli je to ale pro náš
vzájemný duel dobře nebo špatně si
netroufnu odhadnout. My se mu-

Zopakují překvapení? Už jednou prostějovská hala vybuchla
nadšením, kdy tehdejší „Modřanky“ zdolaly giganta z Baku. Ve
středu přijde pokus o reparát.
Foto: vkprostejov.cz
síme soustředit především sami na
sebe a nikoliv na problémy soupeře,“ zdůraznil Čada.
V každém případě soubor lodivoda Dejana Brdjovice je neustále
pod obrovským psychickým tlakem zvládnout vítězně de facto
každý zápas, do kterého nastoupí.
A jedna zajímavost na závěr: pro
„vékáčko“ je právě Rabita nejčastějším protivníkem během více
než šestiletého působení v evropských pohárech. Oba mančafty se
dosud střetly čtyřikrát, přičemž
třikrát z toho byl hladký triumf
favorizované ekipy 3:0 a jednou
těsná výhra prostějovské party

v patrně nejslavnější bitvě za celou oddílovou historii. Počátkem
roku 2011 tehdy Prostějov spektakulárně uspěl v domácím utkání
1. kola play off Ligy mistryň 3:2
po setech 19:25, 25:22, 25:19,
23:25 a 21:19. „Tahle zkušenost
může být pro nás všechny motivací, že i tak našlapaný tým lze
porazit. Musí se však sejít všechno pozitivní v čele s naprosto
vynikajícím vlastním výkonem.
Tentokrát určitě bereme i jednu
získanou sadu s tím, že od ní se
dá případně odrazit dál,“ neztrácí
Miroslav Čada alespoň malou víru
v ideální scénář.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

TJ OSTRAVA

Čas: 1:11 hodin
Rozhodčí: Dušek a Nedbálek.
Diváků: 400
1. set: 25:15 21 minut 2. set: 25:21 26 minut
3. set: 25:21 24 minut
miinu
nutt

Sestava Prostějova:

Rabita: klub obrovských ambicí, moře peněz,
nesplněného cíle a tím permanentních změn

libero: Kovářová
Kossányiová
Gambová

Borovinšek

Karg
Weiss
W
We
isss
iss

Simon

Trenérská dvojice: Střídala: Zatloukalová, Soares.
Připraveny byly: Markevich, Chludová.
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA OSTRAVY:
Kukučová, Pinková, Čuboňová, Kojdová, Nachmilnerová, Součková, libero
Spáčilová. Střídaly: Kvapilová, Zedníková, Polášková, Zemanová. Připravena
byla: Marková. Trenér: Zdeněk Pommer.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR

12. kolo: Prostěj
12
ějov - Ostrava 3:00 (1
(15, 21
21, 21)
21). Nej
N jvíc
í e bodů:
dů: Si
Simonováá 16
16,
Kargová
g 12, Kossányiová a Gambová po 9 - Nachmilnerová 14, H. Kojdová
9, Čuboňová 5 * Frýdek-Místek - Přerov 3:0 (21, 23, 20). Nejvíce bodů:
Závodná 14, Michalíková 12, Melicharová a Kubová ppo 7 - Dedíková 10,,
Langová 9, K. Kohoutová 7 * SG Brno - Šternberk 2:3 ((23,, 23,, -15,, -17,,
-13). Nejvíce bodů:: Šnellyová 15, Suchá 13, Hudylivová 10 - Oborná 21,
M. Janečková 18, Sochorcová 14 * Olomouc - Olymp Praha 0:3 (-18, -22,
-19). Nejvíce bodů:: Rutarová 9, Tinklová 7, P. Kojdová a Holásková po 6 Trnková 14, Hodanová 10, Mlejnková 9 * KP Brnoo volný los.

Průběžná tabulka po 12. kole
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z

V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

10 10 0 0 0

30:3

822:579

30

2. PVK Olymp Praha

11 8

0 0 3 25:13

884:768

24

3. TJ Sokol Frýdek - Místek 11 6

0 1 4 22:16

876:845

19

4. TJ Ostrava

11 6

0 0 5 21:17

846:807

18

5. VK Přerov Precheza 11 5

0 1 5 19:21

896:910

16

6. SK UP Olomouc

10 4

0 0 6 15:19

689:768

12

7. VK Královo Pole

10 3

1 0 6 14:21

752:768

11

8. TJ Sokol Šternberk 10 1

2 1 6 12:25

742:845

8

9. VK SG Brno

1 1 8

622:839

3

10 0

6:29

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.

Prostějov/son - Chceme vyhrát Champions League! Teď
hned! Nic jiného nebereme!
Tahle mantra každoročně
zní už řadu let z nejbohatšího klubu světa v ženském
volejbale, kterým aktuálně
pořád je Rabita Baku. Ázerbájdžánský kolos živený
ropnými financemi však na
evropský oddílový trůn dosud neusedl, což má průběžné
následky.
Jaké? Majitel a šéf Jalil Jafarov
po každém nesplnění zadaného cíle vyhodí většinu realizačního týmu včetně hlavního
kouče, z převážné části obmě-

ní také hráčský kádr a znova
od nuly se vydá vstříc dobývání vysněné trofeje. Minulé
mančafty Rabity nezachránila
ani dvě stříbra (2011, 2013),
o bronzu z letošního jara nemluvě. Dokonce ani triumf na
Mistrovství světa klubů 2012
náročného magnáta neuchlácholil, neboť ve stejném roce si
jeho ansámbl „skandálně“ dovolil vypadnout již ve druhém
kole play off Ligy mistryň a
tím vůbec nepostoupit do play
off. Jaká troufalost…
Asi ve všech jiných klubech by
s takovými výsledky panovala naprostá spokojenost, jenže

Prostějov/son - Nejbohatší klub světa, který
obrovsky touží usednout na trůn pro vítězky
evropské Ligy mistryň, ale pořád se mu to
nedaří. Tak se dá velice stručně charakterizovat Rabita Baku coby třetí protivník prostějovských volejbalistek v základní skupině
A letošní Champions League. Níže o tomto
oddílovém gigantovi najdete další zajímavé
informace.

průběžná tabulka po 2. kole

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

2
1
0
0

0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
1
2

6:0
5:3
3:5
0:6

6
4
2
0

kam PŘÍŠTĚ...

Další program
3. kolo: Dynamo Kazaň – Chemik Police (středa 10.
prosince, 17.00 hodin), VK AGEL Prostějov – Rabita
Baku (středa 10. prosince, 17.30 hodin)

ČESKÝ POHÁR

plejáda volejbalových hvězd
a tahounek svých národních
reprezentací: nahrávačky Francesca Ferretti (Itálie) a Nootsara
Tomkom (Thajsko), blokařky
Foluke Akinradewo (USA) a
Natasa Krsmanovic (Srbsko),
smečařky Aurea Cruz (Portoriko) a Dora Horvath (Maďarsko)
i univerzálka Katarzyna Ewa
Skowronska-Dolata (Polsko), k
tomu navrch čtyři Kubánky, dvě
Dominikánky a nejlepší plejerky
domácího Ázerbájdžánu.
Jenže ouha. Odstartoval současný ročník Champions League a papírově našlapaná ekipa
senzačně padla hned na první

překážce, když v pětitisícovém
kotli fanoušků Chemiku Police neuhrála ani set. Ve druhém
kole základní skupiny A pak na
vlastním hřišti ztrácela s Kazaní
už 0:2, ve vzduchu tak visela
další personální čistka. Teprve
v tu chvíli penězi pumpovaný
tým náležitě zabral a parádním
obratem dokázal obhájce titulu
porazit 3:2.
V průběžné tabulce však má
Rabita jen dva body a před
sebou tedy jasnou povinnost
hladce zvítězit v Prostějově.
Ustojí tenhle permanentně
obří tlak ve středečním podvečeru na hanáckém poli?

Představujeme nadcházejícího soupeře VK AGEL v základní skupině LM

UNIQA EXTRALIGA - 13. kolo sobota 13. prosince, 17.00 hodin:
SG Brno - KP Brno, Šternberk - Frýdek - Místek, Přerov - Prostějov,
Ostrava - Olomouc, Olymp volný los.

ČTVRTFINÁLE - 2. ZÁPASY: Prostějov - Frýdek-Místek 3:0 (20,17,8)
- první zápas 0:3; postupuje Prostějov, KP Brno - Ostrava 3:2 (13,-23,12,23,19) - první zápas 2:3; postupuje KP Brno, Šternberk - Olomouc 0:3
(-16,-23,-16) - první zápas 0:3, postupuje Olomouc, Olymp - Přerov odloženo na 17.12., 17:00 hodin (první zápas 3:0)

v největším z mnoha oddílů
v Baku je prostě situace poněkud jiná. V uplynulé sezóně
k dosažení vytyčené mety už
konečně vše směřovalo, když
Rabita sama pořádala medailové vyvrcholení celé soutěže
a měla tak výhodu domácího
prostředí. V semifinále ale vypadla s Dynamem Kazaň 0:3,
následný úspěch v duelu o třetí pozici logicky nemohl tohle
další selhání odčinit. A tak se
škatulata opět dala do pořádného pohybu.
Kolektiv převzal srbský trenérský odborník Dejan Brdjovic, soupisku naplnila nová

www.
vecernikpv.cz

RABITA
BAKU

Země: Ázerbájdžán.
Rok založení: 2004.
Klubové barvy: modrá, zelená a černá.
Domácí hala: Sarhadči Sport Olympic
Center v Baku (kapacita 1000 diváků).

Prezident: Jalil Jafarov.
Sportovní ředitel: Ilgar Imamgulijev.
Hlavní trenér: Dejan Brdjovic.
Asistent trenéra: Vasif Talybov.

Největší úspěchy: 6x vítěz ázerbájdžánské ligy (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 2x 2. místo (2011, 2013) a 1x
3. místo (2014) v Lize mistryň, 1x vítěz (2011) a 1x 2. místo (2012) na Mistrovství světa klubů.
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 3. místo (2014), 2. místo (2013) a 2. kolo play off (2012).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2014), 1. místo (2013) a 1. místo (2012).

Hráčský kádr 2014/2015:
nahrávačky Francesca Ferretti (číslo 12, Itálie, 30 let, 180 cm, 73 kg), Nootsara Tomkom (13, Thajsko,
29 let, 169 cm, 57 kg) a Ana Yilian Cleger Abel (10, Kuba, 25 let, 185 cm, 73 kg), blokařky Foluke
Akinradewo (16, USA, 27 let, 191 cm, 79 kg), Natasa Krsmanovic (5, Srbsko, 29 let, 188 cm, 73 kg), Te
Tori Dixon (6, USA, 22 let, 193 cm, 90 kg) a Olena Hasanova (11, Ázerbájdžán, 19 let, 188 cm, 73 kg),
smečařky Wilma Salas Rosell (1, Kuba, 23 let, 191 cm, 72 kg), Dora Horvath (18, Maďarsko, 26 let, 188 cm,
75 kg), Aurea Cruz (8, Portoriko, 32 let, 180 cm, 63 kg), Yoana Palacio Mendoza (4, Kuba, 24 let, 185 cm, 72
kg) a Jelyzaveta Samadova (3, Ázerbájdžán, 19 let, 185 cm, 72 kg), univerzálky Katarzyna Ewa Skowronska-Dolata (17, Polsko, 31 let, 189 cm, 75 kg) a Gyselle de la Caridad Silva Franco (7, Kuba, 23 let, 192 cm, 80
kg), libera Brenda Castillo (9, Dominikánská republika, 22 let, 167 cm, 55 kg), Bajaz Alijeva (14, Ázerbájdžán,
24 let, 176 cm, 60 kg) a Winifer Maria Fernandez Perez (15, Dominikánská republika, 19 let, 166 cm, 54 kg).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2010/11 (1. kolo play off) Prostějov – Rabita 3:2 (-19, 22, 19, -23, 19) a Rabita – Prostějov 3:0 (21, 23, 19) + zlatý set 15:11, v Lize mistryň 2012/13 (základní skupina B) Prostějov – Rabita
0:3 (-21, -23, -13) a Rabita – Prostějov 3:0 (17, 23, 15).
Zajímavost: dle obecného mínění je Rabita nejbohatším klubem světa s nejvyšším finančním rozpočtem.

Očima kouče VK Miroslava Čady:

„Ekonomické možnosti Rabity jsou téměř neomezené a tomu každoročně odpovídá jejich soupiska, na níž figurují
v podstatě jen největší hvězdy světového volejbalu, a to na všech postech. Přesto se velkému favoritovi zatím nikdy nepovedlo dosáhnout jasného cíle v podobě triumfu v Champions League, na který tak znova útočí v tomto ročníku.“

Volejbal
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Hladká výhra v domácí odvetě a „Agelky“ Bogdanovic utrpěla výron v kotníku,

JSOU V SEMIFINÁLE Českého poháru má i zlomenou kůstku a bude chybět!
Bodový vývoj – první set: 2:1,
2:5, 4:5, 6:6, 8:7, 11:8, 12:11,
16:11, 16:14, 21:19, 23:19, 25:20.
Druhý set: 1:0, 1:2, 4:2, 6:3, 6:5,
8:5, 8:7, 10:8, 10:11, 12:11, 13:13,
16:13, 21:14, 23:15, 25:17. Třetí
set: 0:2, 1:3, 6:3, 9:4, 17:5, 20:6,
20:8, 25:8.
Prostějov/son - Volejbalistky VK
AGEL Prostějov suverénně postoupily do semifinále Českého
poháru žen 2014/2015. Po jasném
vítězství v úvodním čtvrtfinálovém utkání na hřišti TJ Sokol
Frýdek-Místek si ve čtvrtečním
odpoledni podobně hladce poradily se stejným soupeřem i v domácí odvetě a udělaly tak první
bezproblémový krok ke svému
osmému triumfu v Českém poháru za sebou.
Pohodové potvrzení semifinálové
účasti dostalo pro domácí tým nepříjemnou trhlinu hned zkraje duelu, neboť dobře bránící soupeřky
otočily čtyřbodovou šňůrou z 2:1
na 2:5. „Agelky“ však okamžitě
převzaly iniciativu a vedení si brzy
vzaly zpět (8:7, 11:8, 16:12). Poté

se těžko prosazovaly v útoku a tím
pádem dlouho nemohly hostující
družstvo setřást z dohledu (21:19).
Až série frýdecko-místeckých chyb
při smečích spolu se zlepšeným zakončením prostějovských blokařek
zařídily, že závěr úvodní sady patřil
už přesvědčivým způsobem favoritkám - 25:20 a 1:0.
Tím bylo o postupujícím rozhodnuto a střetnutí se oboustranně mohlo
dohrávat bez výsledkového stresu.
Druhé dějství otevřely o něco jistěji domácí hráčky, ale proti kvalitní
defenzivě Sokolek si zase vybraly jednu slabší pasáž, kdy došlo
k obrácení průběhu z 8:5 na 10:11.
Jakmile ovšem Čadovy svěřenky
zbytečně nechybovaly, měly jasně
navrch. Tlačily servisem, mnohem
častěji se prosazovaly útočně, dokázaly ubránit a kromě pár výjimek
neměly větší potíže s přihrávkou.
Druhá polovina setu tak vyzněla
jednoznačně v jejich prospěch, soubor TJ v prostřídané sestavě přestal
stíhat - 25:17 a 2:0.
Na začátku třetího dějství to okamžik vypadalo, že by úřadující mistryně České republiky mohly něco
podcenit (1:3). Leč i tohle dílčí nebezpečí hned zažehnaly razantním
zvratem na 9:4, což pod náporem
tápajícímu sokovi vzalo poslední
vítr z plachet. Výborná hra prostějovského „vékáčka“ dělala nejvěrnějším fanouškům v hledišti radost,

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Důležité bylo vyhrát první set, abychom si zajistili postup a vše probíhalo
v klidu. To se povedlo, načež oba týmy daly příležitost střídajícím hráčkám.
Naše družstvo zvládlo celý zápas i v obměněném složení dobře, jen škoda
zranění Any Bogdanovic, která utrpěla výron v kotníku a musí na vyšetření.
Výsledkovou povinnost jsme tentokrát splnili přesvědčivě, potěšil mě přitom
kvalitní výkon Míši Zatloukalové po jejím příchodu na hřiště v závěru střetnutí. Chceme jí i v extralize postupně dávat víc prostoru, aby ukázala, co má
z přípravy natrénováno.“

Pavel KOŽUCH - TJ Sokol Frýdek-Místek:

„Nepřijeli jsme do Prostějova na výlet, ale hlavní bylo dobře si zahrát. V úvodní sadě jsme to ještě zkusili domácím ztížit a základní sestavě se to dost dařilo, za stavu 21:19 jsme nebyli daleko od dramatické koncovky. Nicméně
soupeř první set získal, tím si zajistil postup a my jsme tak mohli do utkání
pustit holky z lavičky. Premiérově v ostrém zápasu se předvedla naše druhá
nahrávačka Denisa Kavková, a byť v našem projevu vznikalo hodně zmatků,
nechci ani nemohu zrovna ji kritizovat. Jen škoda debaklu v posledním setu,
kdy Prostějov prokázal svou velkou sílu.“
bl k ě spěl
ěl k hladkému
hl dké kkonmačč bleskově
ci. A ten také přišel, když poslední
sada vyústila v těžký debakl s jednociferným skóre - 25:8 a 3:0.
„V nejsilnější sestavě umí Frýdek-Místek hrát dobrý volejbal, což
ukázal v prvním setu, kdy s námi
docela držel krok. Potom oba celky prostřídaly, a zatímco my jsme
kvalitní výkon udržely až do konce,
soupeřky odpadly. Proto byla druhá
půlka zápasu jednoznačná, hladkého
vítězství jsme dosáhly bez větších

komplikací,“ poznamenala po utkání Solange Soares, kapitánka VK
AGEL Prostějov. „První dvě sady
jsme se jakž takž držely, ale převaha domácích postupně rostla a ve
třetím setu z toho byl náš debakl při
herní exhibici Prostějova. Na druhou
stranu aspoň dostaly větší příležitost
všechny střídající hráčky a místy
si nevedly špatně, i když konečný
výsledek tomu moc neodpovídá,“
přiznala porážku kapitánka TJ Sokol
Frýdek-Místek Katarina Dudová.

Ženy VK Prostějov proti Ostravě sice nezářily,
přesto už posedmé zvítězily bez ztráty kytičky
Bodový vývoj - první set: 0:1, 5:1,
5:3, 6:4, 9:4, 9:6, 11:6, 12:8, 14:8,
16:9, 17:12, 20:12, 22:13, 23:15,
25:15. Druhý set: 4:0, 4:5, 6:6,
6:8, 8:9, 8:11, 13:11, 17:16, 19:16,
20:19, 22:19, 24:20, 25:21. Třetí
set: 1:0, 1:2, 4:2, 6:5, 8:5, 8:7, 12:7,
15:8, 17:10, 17:12, 20:14, 20:16,
21:19, 23:19, 25:21.
Prostějov/son - Žádné velké drama se v duelu dvanáctého kola
UNIQA extraligy volejbalistek
ČR 2014/2015 mezi VK AGEL
Prostějov a TJ Ostrava sice nekonalo, ale hostující družstvo na
Hané dobrým herním projevem
ukázalo, proč drželo třetí místo průběžného pořadí. Naopak
úřadující mistryně po výborném
prvním setu klesly spíš do svého
průměru, přesto střetnutí zvládly
s nulou v kolonce ztracených sad.
Díky tomu nadále hájí vedoucí
příčku soutěže o šest bodů před
Olympem Praha, který pro změnu triumfoval v Olomouci.
Domácí tým, který nastoupil bez
Bogdanovic, vstoupil do utkání
pravou nohou, když při pětibodové

sérii z 0:1 na 5:1 dobře podávala
Borovinšek, dva výborné zákroky
v poli vystřihla Gambová a jistě
zakončovala Kossányiová. Tím se
favoritky nastartovaly natolik, že
celou úvodní sadu pak precizním
výkonem konstantně zvyšovaly
svůj náskok. Ostravský celek jasně zaostával ve všech činnostech
a skóre narostlo až do výsledného
rozdílu dvou tříd – 25:15 a 1:0.
Také start do druhé části měly
„Agelky“ výborný, jenže po bleskovém úniku na 4:0 citelně polevily. Nechaly se rozhodit zlepšeným
servisem soupeřek, jež navíc šly
herně nahoru v komplexním rozsahu a tím dokázaly velice rychle
otočit průběh (4:5, 6:8). Prostějovské „vékáčko“ přestalo chybovat za
nepříznivého stavu 8:11, načež šlo
pěti body za sebou opět do vedení.
Nicméně už byl k vidění vyrovnaný, zajímavý a místy i dost pěkný
volejbal, přičemž odolávající Severomoravanky držely krok hodně
dlouho (20:19). Až úplná koncovka patřila prostějovské síle - 25:21
a 2:0.
Útočně se dařilo Simon a Kossányiové, při obraně v poli Kovářové
s Gambovou, skvěle nahrávala
Weiss, solidně podávaly vyjma zkažených servisů všechny Agelky. Na
těchto pilířích obhájkyně titulu vystavěly svou převahu, byť bojovný
protivník většinu střetnutí nijak vý-

Ľubomír PETRÁŠ - asistent trenéra VK AGEL Prostějov:

„Po dobře zvládnutém prvním setu jsme se až moc přizpůsobili hře soupeře,
celkově ten dnešní volejbal nebyl na příliš vysoké úrovni. Hlavně v poslední
sadě jsme často chybovali na podání, zkazit šest servisů je opravdu zbytečně
mnoho. Spíš jsme to měli uhrát obranou a tolik neriskovat. Celkově jsme byli
jasně lepší v útoku, což především rozhodlo o hladkém výsledku. Volejbalově
to ale z naší strany připomínalo kromě kvalitního začátku trochu trápení.Aspoň
že jsme i díky slušné přihrávce a poli Julie Kovářové s Barborou Gambovou
neztratili žádný set, v útoku se nejčastěji prosazovala Liannes Simon.“

Zdeněk POMMER - trenér TJ Ostrava:

„Prostějov potvrdil své kvality a zaslouženě zvítězil. Ani my jsme však kromě
slabšího prvního setu nehráli vůbec špatně, druhou i třetí sadu se nám díky
solidnímu výkonu povedlo dostat do poměrně vyrovnaných koncovek. A to
je při našem současném dost nabitém programu pozitivní. Myslím, že jsme
se tady dobře naladili na velmi důležité zápasy během příštího týdne, kdy
přivítáme Olymp a poté Olomouc.“
razněě nezaostával.
tá l Jeho
J h statečný
t t č ý výý
kon však přece jen měl určité limity
a hostitelky tudíž poměrně bezpečně
dospěly k očekávanému vítězství.
Třetí dějství přitom zlomil trhák
z 8:7 na 15:8, bodově rovnocenný
závěr včetně dotažení na 21:19 pak
již nebyl TJ nic platný - 25:21 a 3:0.
Kapitánka VK AGEL Prostějov
Solange Soares viděla utkání takto:
„Úvodní set byl z naší strany dobrý,
jenže ve druhém jsme polevily a měly částečné problémy. Potom jsme
zase přidaly a třetí sadu měly kromě
jedné horší pasáže před koncem pod

kontrolou. Podstatný je výsledek
beze ztráty setu a další tři získané
body do tabulky.“ Severomoravanky se snažily, leč marně. „Rozhodně
jsme sem nepřijely vyhrát, ale chtěly
jsme získat aspoň set. Ve druhém
i třetím jsme k tomu měly slibně
našlápnuto, bohužel to však nedopadlo vinou některých zbytečných
chyb. Každopádně se nám tady kromě horší úvodní sady herně docela
dařilo a potvrdily jsme svou zlepšenou výkonnost za poslední měsíc,“
uvedla Petra Polášková, kapitánka
TJ Ostrava.

Prostějov/son - Po uzdravení pochroumaného kolena Andrey
Kossányiové, zvrtnutého kotníku
Stefanie Karg i zlomeného prstu
na noze Michaely Zatloukalové
vydržely prostějovské volejbalistky
nějakou dobu kompletně zdravé.
Nepočítáme-li občasné lehčí nemoci, které se nijak nepromítly
do případných absencí. Tento
potěšitelný stav se ale v uplynulém
týdnu stal minulostí vinou zranění
Any Bogdanovic.
Srbská blokařka utrpěla hned
v prvním setu čtvrtečního utkání
Českého poháru s Frýdkem-Místkem
nepříjemný výron v kotníku. Jak? Šlo
o klasickou situaci, kdy při souboji na
síti po zablokování míče nešťastně
dopadla protihráčce na nohu, její
pravé chodidlo se vyvrátilo do nezvyklého úhlu a téměř dva metry
vysoká plejerka skončila s bolestivou
grimasou na zemi.
Hned bylo jasné, že dohrála. Následoval odnos ze hřiště, okamžité
zaledování poraněného kloubu ma-

sérem VK AGEL Janem Müllerem
a dokoukání zápasu z lavičky. „Ještě
dnes večer Ana podstoupí vyšetření
v nemocnici včetně rentgenu a podle
toho uvidíme, jak na tom její kotník
je,“ říkal po skončení duelu kouč
prostějovských žen Miroslav Čada.
A co tedy lékařské zkoumání bolavé
nohy Bogdanovic ukázalo? „Bohužel
je to horší, než vše vypadalo. Ana
má totiž v kotníku jednu malou kost
dokonce zlomenou a tím pádem nám
bude chybět delší dobu. Jak přesně
dlouho se uvidí podle dalšího vývoje jejího zranění,“ prozradil Čada
s následujícím upřesněním: „Dostala
nohu do dlahy, a pokud se ta zlomená
kůstka nijak nepohne, proběhne celá
léčba konzervativním způsobem.
Jestliže však dojde k nějakému
posunu, bude nutná operace.
Každopádně se bez naší třetí blokařky
musíme obejít minimálně několik
týdnů, a proto jsme do přípravy
přibrali juniorku Anetu Chludovou,
která bude nachystaná naskočit i do
zápasů,“ doplnil Čada.

Foto: Josef Popelka

Přerovu se daří, přesto AGEL jede derby ovládnout

Prostějov/son – Zvládnout běžný
ligový zápas následující po vystoupení v evropském poháru nebývá v žádném kolektivním sportu
snadné. Volejbalistky VK AGEL
Prostějov čeká tahle záležitost během letošní sezóny už potřetí a tentokrát nastoupí ve 13. kole UNIQA
extraligy žen ČR 2014/2015 na
hřišti VK Přerov. Hraje se v sobotu
13. prosince od 17.00 hodin.
Dvě třináctky související s nadcházejícím krajským derby evokují hrozbu
hrozící smůly, zvlášť když naposledy
se „Agelkám“ v přerovské hale vůbec
nepovedl úvodní set a koncem ledna
musely otáčet výsledek na koneč-

ných 1:3 (21, -10, -12, -17). Naopak
v prvním vzájemném duelu tohoto
ročníku soupeřky 25. října na vlastní
palubovce rovnou přejely 3:0 (20, 13,
7), ovšem to byl výběr kouče Libora
Gálíka hráčsky dost oslaben.
Po velmi nevydařené minulé sezóně,
kdy tehdejší PVK Precheza skončil
až devátý bez postupu do play off,
přistoupilo vedení přejmenovaného oddílu k letnímu posílení kádru.
A ten v rozehrané soutěži šlape docela slibně, když stále drží páté místo
a sahá po postupu do nadstavbové
skupiny o 1. až 5. příčku, což by
mu zajistilo výhodnější nasazení
ve vyřazovacích bojích. Tým okolo

zkušené kapitánky Dity Gálíkové je
přitom silný hlavně doma, kde dokázal porazit například Olomouc 3:1
nebo KP Brno 3:0.
„Přerov letos sestavil velice solidní
družstvo, které evidentně je schopné
v některých utkáních zaskočit i papírově silnější protivníky. Z toho důvodu nesmíme jako obvykle nic podcenit tím víc, že soupeř umí být právě na
své půdě hodně nebezpečný. Tím pádem budeme potřebovat kvalitní výkon, abychom dosáhli přesvědčivého
vítězství a odvezli si další tři body do
tabulky,“ řekl směrem k bitvě dvou
hanáckých klubů hlavní trenér prostějovské ekipy Miroslav Čada.

FAVORITÉ ANO I NE aneb jaká je

situace v extralize a Českého poháru

Prostějov/son - Uplynulý týden
byl na tuzemské scéně ženského
volejbalu věnován oběma stěžejním soutěžím, neboť se hrál jak
Český pohár, tak UNIQA extraliga. Pojďme se krátce ohlédnout
za tím, co absolvované zápasy
přinesly...
Tým VK AGEL Prostějov zvládl
i čtvrtfinálovou odvetu Českého
poháru s TJ Sokol Frýdek-Místek
přesvědčivě, o čemž podrobně informujeme na jiném místě této strany.
Z ostatních dvojic se strhla nejzajímavější bitva mezi KP Brno a Ostravou, když výběr TJ si po domácím
vítězství 3:2 vezl na jih Moravy těsný náskok. Navíc v odvetném střetnutí vedl už 2:1 a směřoval k překvapivému postupu, jenže Královo
Pole dokázalo zabrat. Dramatický
mač otočilo k vydřenému výsledku
3:2 (13, -23, -12, 23, 19), načež přišel
na řadu rozhodující Zlatý set. A ten
brněnský celek infarktově získal pro

sebe poměrem 15:13, čímž si zajistil
semifinálovou účast proti prostějovským volejbalistkám v lednových
termínech.
Naprosto hladký průběh naopak mělo
jiné čtvrtfinále Českého poháru mezi
SK UP Olomouc a TJ Sokol Šternberk. Favorizovaná družina z hanácké metropole totiž po jasném triumfu
na vlastním hřišti uspěla také při venkovní odvetě beze ztráty sady, když
druhé vzájemné utkání ve šternberské
hale skončilo 0:3 (-16, -23, -16). Leč
na soka v semifinále si olomoucké
ženy musí zatím počkat, neboť poslední čtvrtfinále PVK Olymp Praha
versus VK Přerov bylo odloženo až
na 17. prosince. Ovšem vzhledem
k tomu, že Olymp v úvodním měření
sil na půdě „Agelek“ triumfoval 3:0,
není ani zde o postupujícím takřka
žádných pochyb.
Nyní přejděme k extralize. V nejvyšší
domácí soutěži bylo na programu 12.
kolo, ve kterém svěřenkyně trenérů

Čady a Petráše nemilosrdně utnuly
pětizápasovou vítěznou šňůru Ostravy v ligových duelech a kolektiv TJ
tím srazily z výborného třetího místa na pořád krásnou čtvrtou pozici.
Bronzový stupínek prozatím obsadil
Frýdek-Místek díky tomu, že doma
přemohl kousající Přerov 3:0 (21, 23,
20). VK přitom zůstal pátý s trvajícím
bodovým náskokem před dvojicí obvyklých spolufavoritů, jež dosud zůstávají za výsledkovým očekáváním.
Sedmé KP Brno mělo tentokrát volno, zatímco šestá Olomouc i přes velkou snahu nestačila na své palubovce
Olympu 0:3 (-18, -22, -19). Pražanky
tak jako jediné dál aspoň trochu prohánějí Prostějov v čele pořadí, z druhého postu na něj ztrácejí šest bodů.
V sobotu se hrálo rovněž střetnutí
dvou nejslabších kolektivů letošní
UNIQA extraligy a zrodilo se dílčí
překvapení, když SG Brno dokázal
vzít Šternberku jeden bodík po rezultátu 2:3 (23, 23, -15, -17, -13).

Exkluzivní rozhovor s kapitánkou prostějovského týmu před středečním duelem prestižní soutěže

Solange Soares: „Už bychom si nějaký set v Lize mistryň zasloužily. Třeba to vyjde proti Rabitě!“

Prostějov - V českých soutěžích zatím spolehlivě
a bez výsledkového klopýtnutí naplňují roli jasných
favoritek, v evropské Champions League naopak
nezískaly proti silnějším soupeřkám ještě ani set. Jak
vidí dosavadní účinkování prostějovských volejbalistek v aktuální sezóně, na to se Večerník po sobotním
extraligovém duelu s Ostravou zeptal kapitánky žen
VK AGEL Solange Soares.
Marek Sonnevend
Jak byste zhodnotila právě
skončené střetnutí?
„Úvodní set byl z naší strany dobrý,
jenže ve druhém jsme polevily a měly
částečné problémy. Potom jsme zase

přidaly a třetí sadu měly kromě jedné
horší pasáže před koncem pod kontrolou. Podstatný je výsledek bez ztráty
setuaa další tři získané body do tabulky.“
setu
Nakolik spokojená jste se
zvládáním UNIQA extraligy 2014/2015?

„Většinu zápasů jsme vyhrály bez
větších problémů a ztraceného setu,
jen tři utkání skončila po trochu vyrovnaném boji 3:1. A že se občas
prohraje v české lize nějaká ta sada,
to se při vyšším počtu střetnutí někdy
může stát, nedělala bych z toho vědu.
Několikrát jsme měly mezi dvěma
duely - třeba i dost těžkými - pouze
jeden nebo dva dny zápasového volna, navíc i v těchto dnech většinou
intenzivně trénujeme. Proto je hlavní,
že na domácí scéně zatím zůstáváme
navzdory únavě nebo delšímu cestování bez porážky, byť naše výkony
ejjssou
o vždy úplně ideální.“
nejsou
V Českém poháru jste
hladce přešly přes ne-

bezpečný Frýdek-Místek. To byl
dobrý počin, ne?
„Jasně, především první čtvrtfinálový souboj ve Frýdku-Místku
nám vyšel skvěle. Tam byly soupeřky v kompletní sestavě a navíc
vyhecované předchozím ligovým
utkáním, ve kterém nám dokázaly vyrovnaně čelit. Přesto jsme
jim výborným výkonem nedaly
žádnou šanci a vlastně už venku
rozhodly o svém postupu do semifinále. V domácí odvetě pak protivník nastoupil znovu kompletní,
nám se však povedlo spolehlivě
zvládnout první set a po následném prostřídání sestav už jsme
dominovaly. K dalšímu získání

pohárové trofeje ale musíme zvítězit
třikrát.“
tě t ještě
j
Co říkáte na dvě prohry 0:3
v Lize mistryň?
„Je pravda, že v Champions League jsme i přes velkou sílu našich
soupeřů chtěly určitě mít lepší
bilanci a dvě porážky poměrem
nula tři nás hodně mrzí. Letos totiž
máme opravdu kvalitní družstvo,
které je schopné i největším favoritům vyrovnaně čelit. Ostatně v Kazani a doma s Chemikem jsme to
ve čtyřech z celkového počtu šesti
setů ukázaly, když hned tři sady se
nám klidně mohlo povést získat.
Bohužel jsme však nezvládly dramatické koncovky, což je fakt ško-

Už ne tak levněji, ale pořád výhodněji!
né Večerníku za lepší
Objednávejte celoroční předplat
cenu a s bonusy i dárky

NOVINKA: Soutěžte s VK AGEL Prostějov při domácích zápasech!
Prostějov/son - Každý fanoušek, který zavítá na domácí utkání volejbalistek VK
AGEL Prostějov v Champions League, UNIQA extralize
i Českém poháru, může vyhrát v nově zavedené divácké
soutěži, jež má tipovací charakter.

Zájemci o účast v této soutěži
musejí před začátkem každého
zápasu vhodit do speciální schránky svůj tip na přesný výsledek
prvního setu a odhadované skóre
doplnit o své jméno. Z přesných
tipů pak bude vždy okamžitě po
skončení úvodní sady vylosován
jeden výherce, který ještě během

střetnutí dostane od prostějovského klubu cenu. Tou je velký
nástěnný kalendář Českého volejbalového svazu na rok 2015.
Poprvé se soutěž uskutečnila v
rámci čtvrtečního duelu Českého poháru s Frýdkem-Místkem,
podruhé přišla na řadu v sobotu
při extraligovém mači proti Ost-

ravě. A další šanci mají příznivci
už ve středu 10. prosince, kdy
je v hale Sportcentra DDM na
programu bitva evropské Ligy
mistryň s Rabitou Baku.
„Podpory fandů si moc vážíme
a velmi nás potěšilo, jak hodně
si jich našlo cestu do hlediště
na náš úvodní zápas doma v le-

tošní Champions League proti
Chemiku Police. Pro fanoušky
je tahle tipovací soutěž alespoň
malou odměnou s tím, že věříme
v zachování dosavadní divácké
přízně. Za pomoc všech příznivců každopádně moc děkujeme,“
uvedl sportovní manažer VK
AGEL Peter Goga.

da. Potenciál našeho současného
týmu zatím výsledkově nebyl naplněn. Teď ale dál tvrdě makáme,
abychom se papírově kvalitnějším
mančaftům po herní stránce ještě
v c přiblížily.“
p
víc
Vyjde to už v nejbližší bitvě
proti Rabitě Baku?
„Já doufám a věřím, že ano. (úsměv)
Vyhrát aspoň nějaký set už bychom
si podle mě opravdu zasloužily. A
pokud by se to povedlo, může nás
takový dílčí úspěch nakopnout do
zbytku daného utkání natolik, že
by pak třeba bylo možné cokoliv.
Na hřišti každopádně necháme zase
všechno, pro naše fanoušky se opět
vydáme na maximum.“

Foto: Josef Popelka

Zájezd fanoušků VK

na zápas do Přerova
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL
Prostějov pořádá autobusový zájezd na
utkání 13. kola UNIQA extraligy žen ČR
2014/2015 mezi VK Přerov a VK Agel Prostějov.
Hanácké derby v nedalekém rivalském městě
v rámci dalšího dějství tohoto ročníku nejvyšší české soutěže se hraje tuto
sobotu 13. prosince od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.30 hodin
na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@
vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108, podmínkou je dát na
sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek ve středu 10. prosince večer po
skončení duelu evropské Champions League s Rabitou Baku.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

Roz
Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. prosince 2014
Exkluzivní interview s účastníkem mistrovství Evropy v malé kopané Janem Koudelkou
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„OSTUDA TO NEBYLA. LEPŠÍ JE VYHRÁT BRONZ, NEŽ PROHRÁT FINÁLE!“
Fotbalista 1.SK Prostějov už přemýšlí o světovém šampionátu v malé kopané v USA
z vnitrozemí své kouzlo. Počasí tam
na zdejší poměry panovalo ještě
příjemné, nějakých osmnáct stupňů
přes den.“
V prvním utkání se Španělskem byla z výkonu českého
mužstva cítit drobná nervozita?
„Bylo to utkání, na kterém bylo
v hale snad nejvíc lidí,
hrálo se chvíli po slavnostním zahájení turnaje a navíc před námi
vše odstartovali domácí Černohorci. Byl to
takový klasický zápas
se spoustou šancí, které
jsme nevyužili, zato soupeř nás vyškolil v efektivitě
a ze čtyř šancí
nám dal tři
góly. Krom
„To byl také hlavní důvod, proč zá- toho je první
A vysílay
pasy z letošního miniEURA
la Česká televize. Asociace malého
unout na
fotbalu chce tento sport posunout
ezbytné,
vyšší úroveň, k čemuž je nezbytné,
aby se dostal do většího povědoce navíc
mí. Pro nás to byla motivace
a zaplaťpánbůh, že jsme získali
bronz a neudělali ostudu.“
Teď něco ze zákulisí
ulisí
šampionátu. Jak jste
te
do Černé Hory cestovali?
„Jeli jsme autobusem,
z Brna vyjížděli v neděli na noc, trochu jsme
pospali a okolo poledne
přijeli do dějiště šampionátu v městě Herceg Novi.
slavách,
Cesta zpět proběhla po oslavách,
hu jiná...
takže atmosféra byla trochu
(úsměv)“
Ubytováni jste byli
li spolu
s dalšími výpravami?
i?

Prostějov - O malé kopané se toho na rozdíl kupříkladu od
futsalu ví mezi sportovní veřejností poměrně málo. Přitom
je tato zmenšenina velkého fotbalu, která se rovněž hraje
pod širým nebem, ale na menším hřišti a s pěti hráči v p
poli,
mezi amatérskými sportovci v tuzemsku velmi rozšířená.
šířená.
A Češi jsou v ní také od počátku mezinárodních turnajů
urna
na
ajů
ů
velice úspěšní. Tuto skutečnost ostatně potvrdil i uplynulý
plynulý
evropský šampionát. K jeho medializaci přispěla Česká
televize, která zařadila do svého vysílání přímé přenosy,
enosy,
ale hlavně - prostějovský fotbal měl v reprezentaci
ci své
želízko, šikovného štírka Jana Koudelku! Bezprostředně
ředně
po jeho návratu z Černé Hory Večerník bronzového
o medailistu vyzpovídal v exkluzivním interview. „Koudy“ právě
slezl z ledu Víceúčelové haly-ZS, kde hrál se spoluhráči
uhráči
pro změnu lední hokej...
Tomáš Kaláb

V posledních třech týdnech
jste vystřídal tři sporty, jak
jste se při nich cítil?
„No, je to tak. Všechny tři odvětví
mám rád, kromě fotbalu mě hodně
baví právě i hokej, protože to je
dobrý doplňkový sport. V době, kdy
velká kopaná skončila a začne až v
lednu, hrávám i futsal. Letos jsem
měl postaráno o zážitek z evropského šampionátu v malé kopané.
Pořád je co dělat... (úsměv)“
Už od pohledu máte na
sport univerzální vlohy,
i v ledním hokeji byl znát váš tah
na branku. Dal jste i dva góly...
„Bude to asi tím, že mě to fakt baví.
Kluci od nás ze Suchého hrají na
zimním stadionu v Boskovicích
malou soutěž, takže zvlášť loni,
když jsem měl víc času, jsem obul
brusle a vyjel na led s nimi. Nějaké
návyky jsem si odtamtud odnesl,
což asi bylo dnes vidět... Pro mě je
lepší tyhle sporty prostřídat, než točit jeden pořád dokola.“
Jak jste se vlastně dostal
k malé kopané, v níž jste to
dotáhl až do reprezentace?
„Malou kopanou hraji na blanenském okrese od patnácti let, což je
minimální věková hranice pro tento
sport. Letos si realizační tým vybíral z každého regionu adepty do
reprezentace, tak jsem na oslovení
kývnul a zúčastnil se dvou přípravných kempů i jednoho turnaje. Nakonec z toho byl šampionát a bronzová medaile! (úsměv)“
Dá se kombinovat klasický
fotbal s malým?
„Někteří trenéři velkého fotbalu neradi vidí, když jejich hráči aktivně
provozují tuto menší modifikaci,
ale ono se to dle mého dobře doplňuje. Akorát musí být hráč opatrnější, aby se nezranil. Podmínkou
pro účast na šampionátech malého
fotbalu je absence profesionální
smlouvy.“
Jak jsou vlastně u nás organizovány soutěže v malé kopané?
„Jednotlivé ligy probíhají regionálně. Nejznámější v Česku je Hanspaulská liga, která vznikla již v roce
1971 a ze čtvrti Hanspaulka se
rozšířila na celou Prahu. Další větší soutěž probíhá v Brně, já hraji za
Suchý na okrese Blansko.“
Na to, jak je malá kopaná
rozšířená, se ale o ní ve
sportovní veřejnosti příliš neví...
INZERCE

Český celek jako jediný hrál
na kompletní dvě pětky, které střídal, přičemž ta vaše byla jednoznačně ofenzivnější...
„Trenér to takto poskládal a měl vše
takticky promyšleně. V naší pětce
jsme si odkrývali prostory po lajnách, abychom mohli atakovat

Foto: archív J. Koudelky

„Nervózní jsem samozřejmě byl.
Pořád jsme ale měli jednu penaltu
k dobru, takže jsem nebyl pod takovým
tlakem, kdy bych svůj pokus musel dát.
Naštěstí vše dobře dopadlo a vyhrálo se!“
Ofenzivní šikula JAN KOUDELKA o tom,
jak prožíval rozhodující moment čtvrtfinále
„Ne, na našem hotelu jsme z účastníků spali sami, ale na vedlejším
bylo ubytováno více mančaftů dohromady. Pěšky jsme to měli do
haly tak dvacet minut. (Šampionát
se hrál mimořádně v hale, protože
pořadatelství bylo na poslední chvíli přesunuto z Izraele, který nebyl
schopen garantovat účastníkům
stoprocentní bezpečnost, do Černé
Hory - pozn. red.)“
Měli jste příležitost porozhlédnout se po městě?
„Přestože jsme v Černé Hoře strávili celý týden, mnoho času nebylo.
Nejvíc třeba při cestě mezi hotelem
a halou Igalo. Určitě existují hezčí
města než Herceg Novi, přestože
leží u Jadranu a má pro člověka

zápas vždy o něco těžší, než se hráč
sžije s prostředím. Od té doby jsme
prakticky hráli play-off, protože
každý další duel jsme už museli
zvládnout.“
Po vítězství nad Anglií „last
minute“ měli být teoreticky
nejméně příjemným soupeřem ve
skupině Turci, nalosovaní ze druhého koše?
„Já jsem už před odjezdem říkal,
že to jde těžko odhadnout, protože
výkonnost týmů jde nahoru. Turci
zazlobili za stavu dva jedna, kdy
jsme hráli pětiminutovku v oslabení. Dost nám pomohlo, že jsme ji
přečkali, a pak už se nám tam sypaly góly, které nám ve dvou předchozích utkáních ne a ne padnout.“

soupeřovu branku, první formace
hrála více na sebe, drželi balón, protože spolu hráli delší dobu a dobře se
znají. Takže pokyny byly jasné - my
to zkusíme rozběhat, oni podrží balón
a zkusí dát nějaký ten gól...(úsměv)“
K dobrým výkonům se ve
vaší lajně rozehrál „kolega“ z MSFL, břeclavský Paděra.
Přitom druhé střetnutí odseděl
mezi náhradníky.
„V tom úvodním utkání byla skutečně cítit nervozita skoro z každého z nás. Že to změnou v sestavě
odnesl zrovna on, byla spíš náhoda,
šlo o to udělat po prohře do druhého
zápasu nějakou změnu. Ve třetím
utkání hrál zase a závěr mu opravdu
vyšel. Bylo jasné, že v týmu máme

dva náhradníky, kteří budou v případě potřeby zaskakovat.“
Třeba veterán Kristen...
„A to byl právě největší borec, klasický tmelitel party, super
klu (smích)“
kluk.
Mediálně známou postavou
je také manažer reprezentace,, bývalý útočník Luděk Zelenka
an
nyní spolukomentátor České tele
lev
levize. Jak na vás zapůsobil?
„„Luďa je v pohodě, potkali jsme se
„Lu
u asi na čtvrté reprezentační akci. Do
už
Č
Čer
Černé Hory jel o den dříve než výprava a zařizoval nám potřebné zázemí.
Půs
Působil tam navíc v jakési dvojroli,
kdy
y spolukomentoval naše zápasy
když
s Pavlem
P
Čapkem. Všechno zvládl.“
Čekaly vás rozhovory před
kamerou, které normálně
neabsolvujete, jak jste se cítil?
nea
„Všichni jsme se soustředili pře„V
devším na svůj výkon v zápasech,
dev
roz
rozhovory před kamerou přijdou
tak nějak samy. (úsměv) Je to samozře
zřejmě něco nového, mě zpovídali
po zápasu s Turky a po penaltách ve
čtvrtfinále. Světla kamer jdou ale
čtv
stranou, hlavně jsme tam přijeli hrát
stra
fotbal a udělat výsledek.“
fot
Souhlasíte s tím, že v play-off vaše polovina „pavouka“ s posledními finalisty Rumunske a Chorvatskem byla těžší?
skem
„Chcete-li
vyhrát nějaké mistrov„C
stv musíte porazit i silné týmy.
ství,
Záp s Chorvaty, který jsme otáčeZápas
li z 0:2 na 2:2 a pak znovu dotahovali
val gólovou ztrátu, navíc s penaltovým rozstřelem, nás stál hodně sil.
Rumuni
hráli opravdu výborně, ale
Ru
měli
mě jsme proti nim i trochu smůly.
Nepustili
nás téměř do žádných
Ne
šancí,
šan proměnili jsme až tu jedna
v samotném
závěru.“
s
Nebylo potom „malé finále“ přece jen zklamáním?
„Utkání
o bronz je vždy přede„
v
vším
o vůli. Byl to druhý den,
v němž se hrály dva zápasy, a sil
opravdu nebylo nazbyt. Únavu
jsme museli zahnat a řekli jsme si,
že uděláme maximum pro to, abychom si tu medaili odvezli.“

Vaše chuť po vítězství byla
viditelně
větší
než
u soupeře z Německa...
„Přečkali jsme jejich šance včetně
tyčky, ale motivací je bronzová medaile a hlavně fakt, že turnaj zakončujete výhrou. Ve finále sice je nějaká medaile už jistá, ale po prohře
je to v uvozovkách ´jen´ stříbrná. Je
prostě lepší vyhrát souboj o bronz
než prohrát ve finále. (úsměv)“
Před odjezdem jste říkal, že
chcete postoupit do semifinále,
takže cíl pro tento turnaj byl splněn?
„Ano, šlo o úspěšné vystoupení. Zlomovým momentem bylo
čtvrtfinále s Chorvaty, kdy jsme
postoupili na penalty a byli ve hře
o medaile. Jednu jsme přivezli, takže jsme zvrátili sestupný trend posledních šampionátů a polepšili si
o dvě místa nahoru.“
Jak jste se cítil při rozhodující penaltě?
„Nervózní jsem samozřejmě byl.
Když jsem viděl toho velkého gólmana, říkal jsem si, kam to asi dám...
Pořád jsme ale měli jednu penaltu
k dobru, takže jsem nebyl pod takovým tlakem, jako by šlo o poslední
pokus, kdy bych to dát musel. Naštěstí vše dobře dopadlo. (úsměv)“
Pomohly celkově atraktivitě větší branky, kterým přibyl metr na šířku?
„Pro ofenzivu to bylo jistě přínosem,
padaly branky, i když zblízka musím
přiznat, že gólmani i tak vyplňovali
prostor docela slušně, snad víc, než při
těch užších. Ale to byl asi jen dojem.“
Co dalšího vás čeká v malé
kopané?
„V březnu se koná mistrovství
světa v USA, tak doufám, že bychom tam mohli jet v podobné
sestavě. Na světový šampionát se
kvalifikuje vždy prvních šest týmů
z předchozího mistrovství Evropy,
takže to páté místo loni ještě stačilo. Turnaje se účastní šestnáct mužstev, my máme tuším domácí celek,
Salvador a Izrael. Věřím, že jsme
trenéra přesvědčili a svými výkony
si otevřeli cestu za oceán.“

kdo je

jan koudelka
Dvaadvacetiletý subtilní záložník žije v obci
Suchy kousek od Boskovic, kde také začal hrát
fotbal a vydržel tam až po žákovskou kategorii.
V dorostu odešel do Sigmy Olomouc, kde působil
tři roky. Po návratu zpět do Boskovic hrál rok krajský přebor, následoval rokk
hostování v brněnské Líšni, která v té době hrála MSFL. Předminulou sezónu si zahrál v Jihlavě juniorskou ligu, načež v letní přestávce odešel do Zábřehu, kde mu byla diagnostikována cukrovka. Po dvou měsících angažmá
tedy ukončil a vrátil se do Boskovic, kde dohrál podzim. Jarní část minulé
sezóny odehrál v divizním Blansku, aby zamířil na hostování do
1.SK Prostějov.
Zde si jej prozatím nemohou vynachválit. Nastoupil do švech šestnácti
utkání, odehrál 1315 minut, během
nichž vstřelil dvě branky.

Fotbal
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V ČÍSLECH

1

jediné prohrané utkání Prostějova na domácí půdě. Stalo
se tak v derby s Uničovem

2

v tomto kole Českého poháru vypadlo „eskáčko“
s prvoligovým Slováckem

3

solidní umístění
po podzimní části

4

počet utkání, v nichž brankář
Bureš vychytal čisté konto

5

s tolikačlennou zálohou
nastupoval tým v závěru
podzimu

6

úspěšné penalty - čtyřikrát
trefa do černého, dvě Bureš
vychytal

8

počet podzimních
vítězných utkání

9

tolikrát v řadě neokusil Prostějov na podzim hořkost porážky

11

střídajícím rekordmanem byl
Šteigl - hned tolikrát střídal
některého spoluhráče

12

nejlepší střelec týmu
Karel Kroupa zaznamenal
tucet branek

13

tolik týmů má 1. SK
Prostějov v jednotlivých
kategoriích

Jako na houpačce - třetí místo je slušným základem pro jaro

„Pokud by byl prostějovským
cílem jednoznačně postup do
vyšší soutěže, právě skončená
sezóna byla asi nejvhodnější,“
prosakovalo z útrob „eskáčka“
na konci června. To už bylo totiž
jasné, že tým opouští - nejen z finančních důvodů - zkušení matadoři Pavlík, Mazouch, Jirouš,
a spolu s posledně jmenovaným
i zbytek úderné síly Krč a Tomáš
Machálek. Nad ofenzivou, která
Prostějov zdobila v první sezóně
po postupu do třetí ligy, se povážlivě smrákalo...
Čtveřice posil testovaných v průběhu letní přípravy, tedy Milan
Machálek, Papica, Koudelka
a Langer, příliš optimismu
neslibovala. Vždyť jen posledně
jmenovaný přišel z třetiligového
celku, ostatní z nižších soutěží,
i když třeba s dřívějšími zkušenostmi. Navíc Papica rychle ze
hry vypadl vzhledem k jiným
životním prioritám, které znemožňovaly adekvátní porce tréninku.
Přestože zbylí borci se jevili velmi nadějně, Koudelka s Langerem přinesli do týmu potřebnou
rychlost směrem dopředu, kterou svého času předváděl „po
lajně“ Kazár, kardinální otázkou zůstávalo, kdo bude střílet
góly. A nebyl by to František
Jura, aby těsně před startem sezóny nevytáhl nějaký ten trumf
z rukávu. Zároveň dostatečně
srozumitelně demonstroval, jak
důležité je udržování korektních
vztahů s prvoligovými kluby.
Co může někdy vypadat jako
nesmyslný termínový ústupek,
se za čas může mnohonásobně
vrátit.
Tím trumfem nebyl nikdo jiný,
než Karel Kroupa. Profesionál
každým coulem, připravující se
se Zbrojovkou Brno na další
prvoligovou sezónu, byl mateřským klubem nečekaně vyřazen
z kádru a Jura byl v pravý čas
na pravém místě. Svoje kvality
dokazoval v prvních zápasech
v novém dresu, kdy si s ním zcela
logicky třetiligové obrany soupeřů nevěděly rady, a Kroupovo
střelecké skóre se usadilo na
průměru dvou branek na zápas.
Zkušenému forvardovi bylo od
počátku jasné, že tyto lichotivé
parametry nevydrží dlouho, protože po pár kolech už budou mít
všichni soupeři ofenzivní taktiku
„eskáčka“ dokonale přečtenou. To se sice potvrdilo, vedle
Kroupy ale trochu nečekaně
vyrostl jiný střelec - špílmachr
Lukáš Zelenka. Ten s příchodem exligového parťáka opět
herně vyrostl a dostal jakoby
novou energii a zápasový apetit.

Nejprve fungovaly Zelenkovy
promyšlené přihrávky do klasických i méně klasických uliček,
které Kroupa dokázal proměnit,
později naopak on sklepával nakopávané balóny pro spoluhráče v útoku, čehož zase využíval
Zelenka. Oba takto nastříleli sedmnáct gólů, což je třiapadesát
procent celkového počtu!
Za touto dvojičkou zeje poněkud prázdno, ostatní dosáhli
maximálně tří branek, u některých se čekalo přece jen trochu
víc. V domácím zápase proti
olomoucké Holici sekundoval
Kroupovi zdatně Milan Machálek, který si připsal dvě branky,
v ostatních utkáních podzimu se
ale trefil už jen jednou. Právě od
tohoto pokračovatele „machálkovské tradice“ se v koncovce
čekalo trochu víc.
Naopak ve velmi dobrém světle
se po celý podzim prezentoval
Jan Koudelka. Do černého se
sice trefil pouze dvakrát, byl ale
velice platným v přechodové fázi,
kdy dokázal rychle posunout
míč po pravé straně k soupeřově bráně. Z jeho centrů padaly
efektní branky, takže použijeme-li hokejový termín „kanadské
bodování“, v těchto statistikách
by se „Koudy“ jednoznačně neztratil. Na Langerovi se po dobrém startu v průběhu podzimu
podepsaly zdravotní potíže, které
poznamenaly jeho formu a také
počet minut strávených na hřišti.
A ještě na jednoho hráče nesmíme zapomenout. Opravdový kapitán mezi třemi tyčemi,
Tomáš Bureš. Zpočátku neměl
zrovna nejjistější zákroky, trenérovu důvěru ale splatil maximálně. Rozchytal se k takovým
výkonům, že druhého gólmana
Zdeňka Krofroně vůbec nepustil
do branky! Bez jeho vychytaných penalt a úspěšných zákro-

Mužstvo
SK Sigma Olomouc B
1.FC Slovácko B
1.SK Prostějov
SK Sulko-Zábřeh
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MFK Vyškov
SK Uničov
FC Hlučín
Horácký FK Třebíč
FC Fastav Zlín B
SK Spartak Hulín
FK Slavia Orlová-Lutyně
1.HFK Olomouc
MSK Břeclav
SK Líšeň
Slezský FC Opava B

V ČÍSLECH

14

tolik hlavních rozhodčích
pískalo podzimní utkání
MSFL

16

počet utkání v podzimní
části sezóny

18

Kanonýr. V podzimní části střelecky vyčníval Karel Kroupa (ve výskoku) s tuctem vstřelených branek.
Prosadit se dokázal i proti ligovému Slovácku.
ků v kritických situacích, kdy se
rozhodovalo o osudu utkání, by
Prostějov nebyl na výsluní třetiligového žebříčku.

Komentář
A to mohl být klub z našeho města i o stupínek výš. Po veleslušné
sérii, kdy pouze horší skóre bránilo okupování pozice lídra soutěže,
přišel v polovině října nečekaný
zlom. Domácí špíl s Uničovem se
vůbec nepovedl, hosté využili na
počátku dvou brejkových situací
a bylo tak říkajíc „po zápase“.
Lze samozřejmě spekulovat o roli
rozhodčích, kteří právě v tomto
zápase podali tragický výkon,
ale nelze se na to vymlouvat. Pověstná „deka“ kulminovala další
týden v Třebíči, kde podali modrobílí naprosto bezkrevný výkon.
Z těchto nepovedených dvou
představení se tým dostával další
dva zápasy, až v Hlučině na úplný závěr přišlo pronikavé zlepšení, odměněné jasným vítězstvím.

kONEČNÁ tabulka PO PODZIMU

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

podzim 2014

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

V
9
9
8
8
8
7
6
6
7
6
6
5
5
4
3
1

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

P
1
5
4
4
4
6
4
5
7
6
8
7
7
7
9
14

S
39:15
38:30
33:22
29:20
22:17
32:26
21:22
23:22
20:22
23:26
30:31
19:22
15:23
24:31
19:33
10:35

B
33
29
28
28
28
24
24
23
23
22
20
19
19
17
13
4

Vyjádřeno postavením v tabulce,
byl sice tento podzim úspěšnější
než minulý, bodová ztráta na
první místo je ale srovnatelná
a čelo tabulky velmi vyrovnané.
Právě v Hlučíně se Jura nechal
na přímý dotaz místního novináře slyšet, že jeho tým hodlá
v jarní části atakovat první místo
tabulky. Po případném úspěchu
v MSFL by se prý ukázalo, jak
dál... Z toho lze cítit určitý posun
v prozatímních jednoznačných
deklaracích, že Prostějov o postup do druhé ligy nemá zájem.
Zásadní samozřejmě bude, zůstane-li Kroupa, jehož hostování
bylo smluvně ošetřeno pouze na

podzimní část. S ním v sestavě by
Prostějov nemusel být bez šancí.
Rezerva Sigmy má tradičně lepší
podzim než jaro, navíc když pro
olomoucký klub bude jednoznačnou prioritou návrat „A“-týmu do první ligy. Částečný
ústup z podzimních pozic předvádívá i rezerva Slovácka. Zábřeh sice bude usilovat o přední
pozice, samotný realizační tým
ale uznává, že hvězdný podzim
se nemusí opakovat.
Z tohoto pohledu není Prostějov bez šancí na úspěch a divácká podpora a návštěvnost domácích zápasů by tomuto faktu
měla na jaře odpovídat.

Individuální statistiky hráčů 1.SK Prostějov v MSFL
- podzim 2014

Brankáři
20 Bureš Tomáš
1 Kofroň Zdeněk
Obránci
2 Krejčíř Pavel
Hloch Marek
8 Rus Aleš
10 Zatloukal Tomáš
15 Hloch Pavel
19 Hirsch Martin
Záložníci
7 Petržela Lukáš
káš
áš
9 Pančochář Josef
osef
sseff
12 Koudelka Jan
ann
13 Zelenka Lukáš
káš
áš
14 Soušek Martin
tiinn
16 Šteigl Jan
17 Fládr Zdeněk
22 Langer Tomáš
Útočníci
3 Kroupa Karel
11 Machálek Milan
21 Kopečný Vít

Z

MIN

stř

bs

G

ŽK ČK

16
0

1440
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
1
155
16
16
1
15
15

398
1
1140
1 0
1431
1431
1440
14
1350
135
350

5
1
2
0
0
0

3
0
4
1
0
0

1
0
0
2
1
0

4
0
3
2
2
1

0
0
0
0
0
0

4
14
14
16
16
15
1
9
12
12
115
122

152
15
784
78
1315
13
1325
212
210
1271
112
127
27
792

3
6
0
0
6
11
0
3

1
2
9
6
2
1
2
5

0
2
2
5
0
1
3
0

0
1
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

16
16
2

1440
440
1151
5

0
4
2

0
7
0

12
3
0

4
1
0

0
0
0

Vysvětlivky: z - zápasy, ve kterých hráč nastoupil; min počet odehraných minut; stř - kolikrát hráč střídal; bs - kolikrát byl střídán; G - vstřelené branky; ŽK - žluté karty; ČK
- červené karty

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

počet hráčů
v podzimním kádru

21

číslo dresu Kopečného,
který jako jediný v průběhu
podzimu z kádru vypadl

22

nejvyšší číslo použité na
podzim na dresu

23

počet obdržených
žlutých karet

28
33
397

počet dosažených bodů

počet vstřelených branek

tolik gólů padlo celkem na
hřištích v MSFL

1440

maximální počet
odehraných minut má
na svém kontě hned trio
hráčů - Bureš, Hloch
a Kroupa

3000
tolik diváků vidělo na
podzim domácí zápasy
MSFL

Fotbal

34 - 35
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...ještě

Prostějovský fotbal podporují:

„Budeme usilovat o vítězství v MSFL, další možnosti jsou otevřené...,“ Generální sportovní manažer a trenér František JURA:
šokoval Večerník změnou plánu předseda 1.SK Prostějov Petr Langr „Odměnou za podzimní výkony bude příprava s pražskou Spartou

STATISTIKY MSFL

tabulka PO PODZIMU - DOMA

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

Mužstvo
1. FC Slovácko B
Sigma Olomouc B
1. SK Prostějov
SK Sulko-Zábřeh
SK HS Kroměříž
HFK Třebíč
MFK Vyškov
FC Fastav Zlín B
FK Slavia Orlová
MSK Břeclav
FC Hlučín
SK Uničov
1. HFK Olomouc
SK Spartak Hulín
SK Líšeň
SFC Opava B


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

Mužstvo
Sigma Olomouc B
SK Uničov
1. SK Prostějov
SK Sulko-Zábřeh
SK HS Kroměříž
FC Hlučín
SK Spartak Hulín
1. FC Slovácko B
MFK Vyškov
1. HFK Olomouc
FC Fastav Zlín B
HFK Třebíč
FK Slavia Orlová
SK Líšeň
MSK Břeclav
SFC Opava B

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
5
5
5
5
5
4
5
4
4
3
3
3
3
3
1

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

P
0
0
1
1
1
1
1
3
2
2
1
2
3
4
5
7

S
23:8
20:10
17:8
17:8
14:7
14:9
19:7
13:7
15:9
16:13
13:10
10:11
9:11
13:15
10:17
6:18

B
20
18
17
17
17
17
15
15
14
4
13
12
11
10
9
3

Předseda každého sportovního oddílu musí především naplňovat vize. A to se Petru Langrovi (na
snímku), který vede prostějovský 1.SK, nadmíru
daří. Po plánovaném usídlení „eskáčka“ ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži, k čemuž dopomohly
i známé exligové tváře jako například Tomáš Hunal,
Petr Pavlík či Martin Jirouš, se klub soustřeďuje
zejména na výchovu vlastní mládeže. Ostatně po
letech odmlky vrcholového fotbalu v Prostějově to
ani jinak nejde. A hned ve třetí sezóně usilovné práce v MSFL jsou vidět první výsledky - „A“ tým stojí
především na domácích hráčích. Jak vidí současné dění i nejbližší budoucnost sám první muž nejvýše postaveného týmu v regionu? To se dozvíte
z následujícího exkluzivního rozhovoru pro EXTRA
MENU Večerníku...

tabulka PO PODZIMU - venku
Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
0
0
0

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

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

S
19:5
11:11
16:14
12:12
8:10
10:12
17:16
15:22
13:19
6:12
10:19
6:13
4:13
9:16
8:18
4:17

B
15
12
11
11
11
10
10
9
9
8
7
6
5
4
3
1

Úvodem tradiční otázka. Jak je vedení klubu
spokojeno s podzimní části
letošního ročníku MSFL?
„Před sezónou, kdy mužstvo
prošlo personálními změnami,
důsledkem čehož bylo omlazení kádru, jsme se snažili stanovit realistické cíle. Proto jsme
deklarovali obecněji umístění
v horní polovině tabulky. Že
to bude třetí místo, tedy o dvě
příčky lepší umístění, než před
rokem, jsme upřímně nečekali.
Ale jsme za to pochopitelně rádi,
jde v každém případě o výborný
výsledek. Škoda domácí porážky
s Kroměříží, prakticky nás stála
vedoucí pozici... (úsměv)“
Ty původní úvahy jste
asi vedli ještě před
příchodem Karla Kroupy do
Prostějova, že?
„Zapracování Kroupy do týmu
samozřejmě znamenalo značný
kvalitativní posun v útočné fázi,
kterou odchody po minulé sezóně
postihly nejvíce. Přestože jsme
věřili, že nám v ofenzivě hodně
pomůže, což se projevilo tuctem
vstřelených branek, nechtěli jsme
naše ambice nějak radikálněji
přehodnocovat.“
p
Kardinální otázka zimní přestávky se přímo
nabízí: zůstane právě tento
zkušený hráč i pro jarní část?
„To záleží především na jeho
mateřském klubu, tedy Zbrojovce
Brno. Sám Karel je v Prostějově
spokojený a pokračovat u nás
má zájem. Po sezóně bude vol-

Pořadí střelců v MSFL:
#
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
8.
8.
8.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

Hráč
Čtvrtníček J.
Kroupa K.
Komenda T.
Hanus M.
Lapeš P.
Rolinc J.
Ševčík A.
Bačík M.
Kopel J.
Šrom M.
Dočekal M.
Dvořáček M.
Foltýn M.
Jeřábek M.
Jeřábek P.
Kalvach L.
Šumbera Š.
Zelenka L.

Tým
Vyškov
Prostějov
Zábřeh
Hlučín
Břeclav
Sigma Olomouc B
Kroměříž
Zábřeh
Orlová
Hulín
Třebíč
Hulín
Hlučín
Vyškov
Uničov
Sigma Olomouc B
Líšeň
Prostějov

G
13
12
9
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

KARTY V MSFL:
ŽK
30
38
37
30
30
26
37
36
31
24
24
33
29
23
22
17

Hulín
Zlín B
Kroměříž
Třebíč
Uničov
Břeclav
Zábřeh
Líšeň
HFK Olomouc
Sigma B
Vyškov
Opava B
Hlučín
Prostějov
Orlová
Slovácko B
#
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
8.
8.
8.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

POŘADÍ STŘELCŮ V MSFL:
Hráč
Tým
Čtvrtníček J. Vyškov
Kroupa K.
Prostějov
Komenda T.
Zábřeh
Hanus M.
Hlučín
Lapeš P.
Břeclav
Rolinc J.
Sigma Olomouc B
Ševčík A.
Kroměříž
Bačík M.
Zábřeh
Kopel J.
Orlová
Šrom M.
Hulín
Dočekal M.
Třebíč
Dvořáček M. Hulín
Foltýn M.
Hlučín
Jeřábek M.
Vyškov
Jeřábek P.
Uničov
Kalvach L.
Sigma Olomouc B
Šumbera Š.
Líšeň
Zelenka L.
Prostějov

G
13
12
9
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

Trvá stále deklarovaný
nezájem o druhou ligu?
„O tom je předčasné hovořit,
pokud nebudeme po třicátém
kole v čele. Pak by samozřejmě
bylo vše otevřené, i když částka
zhruba osmi miliónů korun, kterou činí rozdíl mezi rozpočtem
pro druhou a třetí ligu, by nejspíš
y hodně tvrdým oříškem.“
byla
Zvlášť bereme-li v úvahu,
že po odchodu generálního sponzora nebyla finanční
situace zrovna růžová?

„Výpadek významné části rozpočtu byl samozřejmě velmi
nepříjemný. Jsme vděčni Hanáckým železárnám, že se na jejich
partnerství můžeme spolehnout.
Kolem nich se pak nabalují další
menší partneři. Významnou podporu přinášejí samozřejmě také
město Prostějov a Olomoucký
kraj. Současné ambice ve sportu,
ať se nám to líbí nebo ne, určují
především finanční možnosti,
které mnohdy limitují dosažené
sportovní úspěchy.“

„Diváků chodí zhruba pořád stejně.
Pozitivem je ale vytvoření jakéhosi
malého ´kotle´, který mužstvo vydatně
povzbuzuje a stará se o správnou atmosféru.“
Předseda 1.SK Prostějov PETR LANGR
o divácké přízni v probíhajícím ročníku
především doma s Uničovem,
na čemž se ovšem podepsalo i vedení utkání ze strany
rozhodčích, mohli jsme být
v ještě výhodnější pozici.“

Přes určitou nevyrovnanost výkonů lze podzimní
vystoupení 1.SK Prostějov v MSFL i jeho umístění na třetím místě hodnotit veskrze pozitivně. Pro
generálního manažera Františka Juru (na snímku)
to bylo zvlášť hektické období, protože musel svůj
čas rozdělit mezi fotbal a vstup do komunální politiky. O právě uplynulé sezóně, zimní přípravě nejen
se Spartou, spolupráci s boskovickou farmou,
práci s mládeží a vyhlídkách na jarní část ročníku
2014/2015 povyprávěl EXTRA MENU Večerníku
v exkluzivním interview.
Buďme na chvíli trochu
neskromní - není v kontextu podzimních výkonů
týmu třetí místo přece jen
zklamáním?
„To nelze říct tak jednoduše,
musíme se na to dívat z několika úhlů. Po významných letních
změnách jsem ani já přesně netušil, jak se tým v podzimních
kolech vyprofiluje. Proto jsme
byli v našich cílech spíše opatrní. Po oprávněném políčku
ve Vyškově jsme se rozehráli
k dobrým výkonům a soutěžili
se Zábřehem o čelo tabulky, na
což asi narážíte. Bohužel od poloviny října jsme prožívali výsledkovou krizi, z toho pohledu
je třetí příčka adekvátním vyjádřením výkonů mužstva.“
Čím si vysvětlujete tu
šňůru čtyř utkání bez
vítězství?
!Příčiny musíme hledat už
o několik zápasů dříve, v deklarovaném šlágru podzimní části
MSFL v Zábřehu. Ten jsme měli
jednoznačně rozjetý na vítězství
a vyrovnání v nastaveném čase
nahlodalo psychiku týmu asi
víc, než jsme si v tom okamžiku
připouštěli. Ono se to koneckonců projevilo domácí remízou
s rezervou Zlína, a i když jsme
v Líšni jednoznačně vyhráli,
v hlavách to zůstalo.“
A pak přišla domácí porážka s Uničovem...
Ten zápas se mi těžko hodnotí,
protože určitá pachuť po výkonu rozhodčích nadále přetrvává... Faktem je, že v tomto duelu
a prvním poločase následného
utkání s Kroměříží jsme domácí
fanoušky nepotěšili. V Třebíči
a Břeclavi jsme předváděli bezstarostný fotbal, který na třeti-

ligové úrovni nemá místo. Víc
mě mrzí porážka v Břeclavi, kde
měli domácí jednoznačně chuť
po fotbale, my jsme nehráli zodpovědně dozadu a z toho pramey čtyři branky.
nily
Tam se převedl v dobrém světle Koudelkův
spoluhráč z nedávného šampionátu v malé kopané Paděra...
„Jeho sólo přes půl hřiště koresponduje s herními předpoklady
tohoto záložníka, který v Černé
Hoře prokázal své ofenzivní
kvality. Paděru jsem v minulosti
trénoval a jeho kariéru vcelku
podrobně sleduji, tak jako všech
hráčů, kteří byli mými svěřenci.
Osobně mě tedy jeho výkon nep
překvapil.“
V letní přestávce projevil rozpaky nad kvalitou nového týmu špílmachr
Zelenka, nezneklidnilo vás to?
„No, ´Zelí´ je holt takovej pesimista... (úsměv) Máme v týmu
hráče, kteří fotbalově vyrostli
vedle borců typu Papouška,
Hunala, Pavlíka nebo Pospíšila,
od nichž se mnohé přiučili, takže se v něm snoubí perspektiva
s určitými zkušenostmi. Díky
angažmá Karla Kroupy se podstatně zvedla ofenzivní schopnost,, to je zřejmé.“
Když jsme u hráčů.
Kdo vás příjemně překvapil a je někdo, kdo naopak
spíše zklamal?
„Především je třeba zdůraznit,
že za ty tři sezóny u týmu chytl svou nejlepší formu brankář
Bureš. Od zápasu ve Vyškově
nás nesčetněkrát podržel a byl
jistotou vzadu, když jsme občas
v obranné fázi propadli. Ve velmi dobrém světle se prezentoval
Jan Koudelka. Byli jsme si jeho

schopností vědomi, nikdo nekupuje zajíce v pytli, ale dá se říct,
že předčil naše očekávání. Je to
typ nenápadného hráče, který
toho ale hodně odpracuje a také
díky němu jsme útoky vedli
většinou po pravé straně. Po odchodu Pavlíka se vyprofilovala
solidní stoperská dvojice Hloch-Zatloukal. Sice se tu i tam chybám nevyhnuli a Zatloukal se na
tento post přesunul z pozice hrotového hráče, ale vcelku dobře se
doplňovali. Výkonnostní stálicí
je Martin Hirsch, který v žádném utkání nepropadl a dobře
si na pravé straně rozuměl právě
s Koudelkou.“
Mladí hráči z dorostu
spíše nasávali atmosféru. Jak byste zhodnotil jejich
zapojení do týmu?
„Bylo to dáno i tím, že Lukáš
Petržela měl zdravotní problémy a z toho pramenící herní
výpadek. V Hlučíně ale dokázal, že mu adaptace na mužský fotbal nečiní velké potíže
a jasnou perspektivu bezesporu
má. Honza Šteigl je zatím jednoznačně lepší na tréninku než
v samotném mistrovském utkání. U něho je rozhodující hlava,
protože jinak herně na to má
a já věřím, že své schopnosti co
j
nejdříve
prodá.“
Přejděme teď k zimní
přípravě, chystají se nějaké změny v kádru?
„Vůbec ne, tým zůstává pohromadě a bude jen rozšířen o vyme už
brané dorostence, jak jsme
avizovali.“
Loni jste během
zimy měnili herní
varianty, chystáte opět
nějaké inovace?
„Chceme se zaměřit
hlavně na flexibilitu
obou možných rozestavení, ke kterým jsme
sáhli už v průběhu podzim-h
ních zápasů. V domácích
utkáních aplikujeme spíšee
ma
klasické rozestavení s dvěma
úč l é
útočníky, venku je někdy účelné
mít dva defenzivní záložníky.
I když tak striktně se to pochopitelně rozdělovat nedá. Důležité
je zažít obě rozestavení tak, aby
v případě potřeby bylo možné
operativně přejít z jednoho na
druhé. Zlepšit musíme také využití křídelních prostorů.“

V rozpisu přípravných
utkání máte jednu fotbalovou lahůdku. Čeká vás
souboj se Spartou Praha!
„Když nám loni nevyšel se
Spartou pohárový zápas, chtěli jsme si s ní zahrát už v letní
přípravě, ale vzhledem k nabité

mít vlastně jakési minisoustředění před tím hlavním, na které
j
odjíždíme
o týden později.“
Kde zápas se Spartou
odehrajete?
„Hrát se bude na umělé trávě
na Strahově, kde budeme mít
také svoje zázemí. Pro druhý

Bude hrát úřadující
mistr v obvyklé sestavě?
„Ano, probírali jsme to s Mírou
Barankem, měli by se na hřišti
objevit hráči základní sestavy.
V případě přípravných zápasů
samozřejmě musíme očekávat
zapojení hráčů širšího kádru
a prostřídání většího počtu hráčů, což bude nepochybně i tento případ. Ale letenský kádr je
natolik kvalitní, že ať nastoupí
kdokoliv, pro nás to bude kvalitní prověrka a těžký oříšek.
((úsměv)“
Novinkou této sezóny je
systém farem, jak fungovala spolupráce s Boskovicemi?
„S tamním trenérem jsem byl
v pravidelném kontaktu, naše
vztahy jsou vysoce korektní.
Využití hráčů bylo spíše jednosměrné, za Boskovice nastoupili Kofroň, Šteigl, Kopečný,
Langer, z dorostenců třeba Marek Hloch nebo Konečný. Na
první pohled se zdá, že spolupráce byla výhodná pouze pro
Boskovice, ale nám to umožnilo udržet aspoň částečně v herní
praxi hráče, kteří v daném okamžiku neměli v naší třetiligové
sestavě uplatnění.“
V průběhu podzimu
jste trenérsky fungoval
i u mládeže...
„Jedním z principů, který se
snažím v klubu uplatňovat, je
vzájemná interní pomoc. Kdo
není hloupý, nebere to
jako nějakou nedůvěru,
vměšování nebo degravmě
daci,
dac ale jako snahu
vn
vnést
do týmu nové
pohledy
p
a impulsy. To
jsme
konečně svého
js
času
ča úspěšně zkusili
u ´áčka´. Mladším žákům
ků ´U14´ se po špatné úvodu nedařilo,
ném
proto
jsme společně
pr
cest jak je dostat z herhledali cesty,
útlumu Přizval jsem k nim
ního útlumu.
i Milana M
Machálka, kterého trénování
chytlo.“
á í docela
d
To je vedle Aleše Ruse
a Zdeňka Fládra už třetí člen „A“-týmu...
„Tito kluci samozřejmě mají
i přes své mládí co předávat dál.
Milan s kluky denně trénuje, až
ho musím brzdit, aby se soustředil více na sebe. Týmu starších

štípit nutnost
v
m
ů
č
rá
h
e
s
„Snažíme
pase soupeři
á
z
m
é
d
ž
a
k
v
vyrovnat se
ězství. Máme
ít
v
o
p
ti
u
h
c
a
v nasazení
lu s potřebným
o
p
s
ří
te
k
,
e
č
rozdílové hrá
at zápasy“
v
o
d
o
h
z
ro
i
n
p
u scho
štěstíčkem jso
í é li
i ě prvotermínové
listině
ligových týmů to nebylo možné. Zůstal jsem ale v kontaktu
s Mírou Barankem, vedoucím
letenského týmu, který u nás
v první sezóně hrával, a domluvili jsme se na závěr ledna. Bereme to i jakousi odměnu klukům
za jejich celoroční práci. Budou

á
jjsme původně
ů d ě uvažovali
ž li
zápas
o některém týmu z druhé ligy,
ale uvědomili jsme si, že by to
byla po Spartě a dvoutýdenním
tréninku pro hráče přílišná zátěž. Rozhodli jsme se tedy pro
pražský Meteor, který spolu
s Pískem uzavírá aktuální tabulku České fotbalové ligy.“

žáků to ale pomáhá, už v závěru
podzimu udělali dobré výsledky
na Sigmě nebo doma s Opavou,
takže jsem přesvědčen, že se
v jarní části z posledního místa
p
odlepí.“
Už v Hlučíně jste se
zmínil, že chcete na jaře
útočit na vítězství, bude to cíl
pro jarní část?
„Předně jsem velmi rád, že
jsme se ještě v posledním podzimním utkání zvedli a podali
velmi taktický i zodpovědný výkon. Je to důležité také
z toho pohledu, že první jarní
kola budou velmi těžká. Čekají
nás dvě derby - s 1.HFK v Holici a doma s rezervou Sigmy,
následuje bude venkovní utkání
s ´béčkem´ Slovácka. Výsledky těchto tří kol hodně napoví
o našich ambicích na konečné
umístění.“
Konkurence je ale velká...
„Do pátého místa jsou odstupy minimální. Kromě předpokládané snahy obou týmů
olomoucké Sigmy posunout se
o úroveň výš se v kuloárech
stále hovoří o ambicích Kroměříže. Snažíme se hráčům vštípit
nutnost vyrovnat se v každém
zápase soupeři v nasazení
a chuti po vítězství. To nám
chybělo v Třebíči nebo Břeclavi a bez toho to prostě nejde.
Pak máme některé rozdílové
hráče, kteří spolu s potřebným
štěstíčkem jsou schopni rozhodovat zápasy v náš prospěch.“
Na podzim jste také
vstoupil do komunální
politiky a byl zvolen zastupitelem města. Daří se naplňovat vize v oblasti sportu?
„V uplynulých týdnech jsem
měl několik jednání se staronovým vedením magistrátu
a cítím vstřícnost i ochotu jednat věcně o rozumných nápadech a projektech. Vedení radnice se snaží naplňovat motto
o Prostějově jako městě sportu,
což je pro rozvoj fotbalu přínosem a je potřeba za to poděkovat nejen městu jako takovému, ale i Olomouckému kraji.
Závěrem bych chtěl poděkovat
rovněž všem členům realizačních týmů a ostatním spolupracovníkům za jejich obětavou
práci pro prostějovský fotbal.“

ANKETA v hráčské kabině aneb TAKHLE TO VIDÍM JÁ...

ČK
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Jestliže v průběhu sezóny dávají novináři slovo především trenérům, hodnotícím s bezprostředními dojmy výkony svých svěřenců v jednotlivých zápasech, je na místě ptát se samotných
aktérů s mírným časovým odstupem, jak viděli své působení
v právě uplynulém podzimu. Osobnosti „eskáčka“ opět odpovídaly na soubor stejných otázek, které jim předložil servis EXTRA
MENU Večerníku.

Hráči s největším počtem ŽK:
FC Fastav Zlín B
Zábřeh
Zábřeh
Zábřeh
Kroměříž

ným hráčem, takže je na vedení
brněnského klubu, jak si pro sebe
vyhodnotí ekonomické parametry
spojené s jeho dalším angažmá.
Jelikož s tímto klubem máme
dobré vztahy na mládežnické
úrovni, věřím, že se dohodneme.“
Když
jste
zmínil
mládežnické týmy, jak si
klub stojí v jednotlivých kategoriích?
„Velkou radost nám dělají starší
dorostenci. Z hlediska blízké
budoucnosti ´áčka´ je tato kategorie samozřejmě zásadní a už
teď trenér Jura služeb některých
z nich využívá. Kromě Petržely,
který je již stabilním členem
prvního celku, půjdou do přípravy
další tři hráči, což je také jeden
z našich dlouhodobých cílů.“
Ne všem se ale tak daří...
„To je pravda, trápí nás
situace v ´U17. Mladší dorostenci jsou předposlední, byť
i zde ale hraje několik individualit, které mají pro starší dorost
svůj potenciál. Dalším týmem,
kterému se na podzim nedařilo,
jsou starší žáci ´U14. V nejvyšší
moravské soutěži jim patří
poslední příčka se ztrátou dvou
až tří bodů na Opavu, Jihlavu
a Karvinou. V této věkové kategorii je nejdramatičtější přechod
z malého hřiště formátu sedm
plus jedna na klasické velké
hřiště s jedenácti hráči. Možná
jsme neodehráli potřebný počet
přípravných zápasů, a když se
k tomu přidal ještě špatný start,
psychika zapracovala. Řešili

jsme to dočasnou výpomocí
hlavního trenéra, abychom dali
klukům nový impuls.“
Vraťme se zpět k „A“
týmu, lze očekávat pro
jarní část nějaké změny?
„Vůbec ne. Pokud vše dopadne
dobře ohledně Karla Kroupy,
zůstane celý kádr beze změn. Je
v současné době natolik stabilizovaný, že do něj není třeba zasahovat. Pouze budeme testovat,
jak jsem zmiňoval, některé hráče
z naší ´devatenáctky´.“
Vnímal jste nějaký posun
v divácké přízni?
„Určitě ne z hlediska kvantity, diváků chodí zhruba
pořád stejně. Při pohledu na
průměrná čísla pomohlo druhé
kolo domácího poháru, kdy
na prvoligové Slovácko přišla
větší návštěva. Přes pětistovku
fanoušků jsme odehráli utkání s rezervou Zlína, o to více
mě mrzí, že nám tento zápas
výsledkově úplně nevyšel.
Pozitivem je vytvoření jakéhosi
malého ´kotle´, který vydatně
povzbuzuje a stará se o správnou fotbalovou atmosféru.“
Pro jarní část sezóny
máte cíle také realistické
nebo optimistické?
„Možná je nejlepší být optimistickým realistou... (úsměv)
Ověřili jsme si, že máme na to
hrát na špici tabulky a proto nezakrýváme, že se chceme poprat
o vítězství v soutěži! Pětibodová
ztráta na první místo ještě není
beznadějná. Pokud bychom nezaváhali v některých zápasech,

Koller Martin
Bačík Martin
Čep David
Pospíšil Tomáš
Handl David

8
7
7
7
7

BILANCE VÝHER A POČET
VSTŘELENÝCH GÓLŮ:

Výsledky
Výhra domácí
Remízy
Výhra hosté

64
30
34

50 %
23 %
27 %

Góly
Vstřelených gólů
Gólů domácí
Gólů hosté

Celkem Průměr na zápas
397
3.1
229
1.79
168
1.31

1. Očekával jste po letních změnách v kádru dosažené třetí místo?
2. Jak jste spokojen s vlastním výkonem?
3. Podzim se skládal z úspěšné série do poloviny
října, pak přišel útlum. Čím si to vysvětlujete?
4. V čem byly hlavní přednosti a naopak nedostatky
týmu?
5. Koho po podzimní části tipujete na vítěze tohoto
ročníku MSFL?

a chuť, jen nad některými spoluhráči nesmí trenéři ten ´bič´ prostě
ani na chvíli sundat!“
4. „Předností je určitě kolektiv.
Dokázali jsme tentokrát, že jsme
opravdový tým. K tomu se přidaly
nějaké kvalitní individuální výkony. Ovšem nedostatků máme ještě
spoustu...“
5. „Podzimní tabulka jasně ukázala, kdo bude na jaře favoritem na
vítězství. Doufám, že my je budeTomáš BUREŠ
me prohánět, co nejvíc to půjde, ať
brankář
je soutěž do posledního kola maxi1. „Po letní přípravě jsem nebyl málně zajímavá.“
tak pesimistický jako někteří spoluhráči, ale zase ne tak optimistický, abych věřil v třetí příčku. Takže
otevřeně: před začátkem sezóny
bych tohle umístění vůbec nečekal. (úsměv)“
2. „Vždycky je co zlepšovat, ale
myslím si, že tak špatné to nebylo...“
3. „Začátek nám vyšel, skvěle do
něho pasovala prohra ve Vyškově.
Ta pomohla nastartovat výsledkově úspěšnou sérii, ale bohužel se
Martin HIRSCH
po dobrých výsledcích projevilo
obránce
uspokojení a přestali jsme na hřišti
pracovat. Než se mužstvo srov- 1. „Neočekával, ale věřil jsem, že
nalo, chvilku to trvalo. Poslední se budeme pohybovat v horní pokolo ukázalo, že tým má charakter lovině tabulky. I přes všechny od-

chody si myslím, že máme pořád
velkou sílu, tým se omladil a má
potenciál se neustále zlepšovat.“
2. „Spokojený jsem, odehrál jsem
patnáct zápasů, bohužel utkání
s rezervou Slovácka jsem musel vynechat vinou nemoci. Těší
mě, že dostávám na hřišti hodně
prostoru, a budu dělat vše pro to,
abych si místo v základní sestavě
udržel i v druhé části sezóny.“
3. „Jak jsem už uvedl, tým se hodně omladil, někteří kluci nemají
ještě tolik zkušeností. Po smolném
domácím utkání s Uničovem jsme
se dostali do útlumu. Z toho jsme
se bohužel spadli až posledním zápasem v Hlučíně, což nás všechny
hodně mrzí.“
4. „Se silnými soupeři jsme dokázali odehrát výborné zápasy, jak na
Sigmě, v Hlučíně, tak i v Zábřehu
jsme podali výkony na hranici našich možností. Tím se dostávám
k největším nedostatkům, kdybychom pokračovali ve výkonech
z těchto zápasů po celou sezónu,
tak jsme jednoznačně první!“
5. „Určitě se rezerva Sigma jeví
jako největší favorit, ale tabulka je hodně vyrovnaná a do hry
o celkové prvenství se může zapojit hodně týmů. V našich silách je

hrát na špici tabulky, pak už budou me, a hned z toho byly zasloužené
rozhodovat jen maličkosti a taky tři body, které nás nakonec posuštěstí, kterému musíme jít naproti.“ nuly na třetí místo.“
2. „Vždy se snažím na hřišti odvést
maximum. Se svým výkonem
můžu být spokojen jen v některých zápasech, ale takový je fotbal.
Pro mě je působení v Prostějově
zase posun o krok dále. Jsem rád,
že jsem nastoupil v každém zápase
a získal zkušenosti do další poloviny soutěže. Ale hodnocení vlastního výkonu bych spíše nechal na
trenérovi... (úsměv)“
3. „Po hodně nepovedeném zápaJan KOUDELKA
se ve Vyškově jsme chytli vítězzáložník
nou vlnu a dařilo se nám. Nevím,
čím si zlom vysvětlit, ale myslím,
1. „Já přišel také v létě, ale že to bylo spíše o hlavách. Také
myslím, že přes odchod zkuše- jsme neměli to fotbalové štěstí
ných hráčů kvalita pořád zůsta- jako v těch zápasech, kde jsme
la. Kádr byl doplněn o mladé sbírali body. Je to ta druhá stránhráče, kteří se mohou od těch ka fotbalu, která k tomu patří. Je
zkušenějších, jako jsou Tomáš ale třeba přiznat, že s takovým týBureš, Lukáš Zelenka a Karel mem, který máme, byla série bez
Kroupa, hodně přiučit. Myslím, vítězství až příliš dlouhá.“
že třetí místo je po posledních 4. „Myslím, že se tady sešlo hodpěti kolech pro nás docela licho- ně dobrých fotbalistů, kteří podtivé. Všichni víme, že to nebylo porovali jak Lukáše Zelenku, tak
ono, chvíli se nám nedařilo, což Karla Kroupu, přes které jsme
se hned na výsledcích projevilo. dali většinu našich gólů. A co je
V posledním kole v Hlučíně jsme nesmírně důležité - v bráně nás
ale prokázali, že fotbal hrát umí- často podržel Tomáš Bureš.“

5. „Po podzimní části je těžké
něco hodnotit, protože je před
námi ještě celé jaro. Zimní příprava bude dlouhá a záleží na tom,
kdo ji lépe zvládne. Teď je první
béčko Sigmy a na konci soutěžního ročníku tam může být někdo
jiný. Věřím tomu, že bychom to
mohli být my. (úsměv)“

se absolutně nedařilo jednotlivcům a logicky týmu jako celku.“
3. „Je to tím, že nás pár hráčů
přestalo v zápasech makat, jak
bylo potřeba. Přišlo nepatřičné
sebeuspokojení s tím, že vše
přijde samo!“
4.“ Přednosti vidím především
v celkem silné útočné fázi, což
se odrazilo na počtu vstřelených
branek. Hlavním nedostatkem
pak bylo přepínání do obrany
a rychlý návrat zpět po ztrátě míče.
Tak přišly některé laciné branky
ve vlastní síti, které nás třeba stály
i nějaký ten bodík navíc.“
5. „Tipuji, že Olomouc „B“,
přestože minulou sezónu podzimní vedení na jaře neudržela.“

Lukáš ZELENKA
záložník

1. „Tak dobré umístění, dokonce
lepší, než po minulém podzimu,
jsem tedy neočekával. Možná jsem byl až příliš skeptický
a realita předčila má očekávání.
Je ale vždy lepší být příjemně
překvapen... (úsměv)“
2. „Celkem ano, až na zápasy
s Třebíčí a ve Vyškově! V těch

Tomáš ZATLOUKAL
obránce/útočník

1. „Do nového ročníku jsem
šel bez velkých očekávání,
ale spíše se zvědavostí, jak
to všechno v novém složení
dopadne. A podzim celkově
dopadl dobře, z čehož mám
radost.“
2. „S vlastními výkony se neuspokojuji, protože je pokaždé
co zlepšovat. Fotbalově jsem
spokojený, jen když vyhrajeme.“
3. „Každá série jednou skončí. My musíme být spokojeni
s tím, že ta vítězná šňůra trvala tak dlouho. Na druhé straně
ten útlum jsme přerušili daleko dřív, a to posledním podzimním vítězným zápasem.
Sám pro sebe si to vysvětluji
tím, že se z herního projevu
vytratila pokora a pracovitost.
Nezanedbatelnému počtu hráčů se z té série asi zamotala
hlava a viděli se jinde, než
jsou a zapomněli, že ke sportu
patří i prohry...“
4. „Máme perspektivní a vyrovnaný tým, kterému však
chybí větší radost ze hry...“
5. „Předpokládám, že největší
šance má rezerva Sigmy Olomouc.“

Aleš RUS
obránce

1. „Abych byl upřímný, tak jsem
čekal, že se budeme pohybovat
kolem středu tabulky. Nicméně si
ten tým sedl, vyhrály se nějaké zápasy a atmosféra je v kabině dobrá.
To je důvod, že se tak zadařilo.“
2. „Já jsem hlavně hrozně rád, že
po zranění v letní přípravě jsem
se dostal do základní sestavy de
facto na celý podzim. Myslím,
že byly zápasy, kdy se mi dařilo,
ale i zápasy, které byly slabší. Nezbývá nic jiného než bojovat na
sto procent a doufat, že výkony
budou jen lepší a lepší. Trochu
se musím vypořádat s nervozitou
a víc si věřit, to mi občas dělává
problémy.“

3. „Vyhráli jsme nějaké zápasy
i se štěstím a plno věcí tím pádem
nám šlo úplně automaticky. Dávali jsme hodně gólů a hráčům,
když jsou na takové vlně, to jde
lépe. Pak jsme asi nějak podvědomě polevili a hned to bylo znát.
Po vítězné vlně se jede lehce, o to
horší ale je ta špatná vlna. Přestalo
nám to tam padat, dostávali jsme
zbytečné góly a šlo to jedno k druhému.“
4. „Myslím si, že náš tým si sedl
v kabině a to je základ každého
kolektivního sportu. Také jsme
se mohli spolehnout na dobrou
střeleckou formu Karla Kroupy a jistotu v bráně. Nedostatky
jsou vždycky všude, jinak bychom hráli Ligu mistrů. U nás si
myslím, že je největší problém
psychika. Řekneme si, co máme
na hřišti plnit, realita je pak ale
jiná a to se projevuje na výkonu
týmu...“
5. „Já věřím, že to budeme my!“

Fotbal
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Karel Kroupa: „Pokud zůstanu, chci hrát o vítězství ve třetí lize!“
Kmenovému hráči Zbrojovky Brno svědčila spolupráce se Zelenkou

Už rodinným zázemím byl předurčen k fotbalu, zpočátku samozřejmě v dresu brněnské
Zbrojovky, v němž se tak proslavil jeho otec.
Fotbalový chlebíček okusil i v dalších tuzemských
i zahraničních klubech, nejraději vzpomíná na
angažmá ve Zlíně a slovenském Ružomberoku.
Po návratu do rodného Brna přišlo letos v červenci
nepříjemné překvapení v podobě vyřazení
z prvoligového kádru a následné angažmá
v „eskáčku“. Jak vnímá podzim v MSFL, zájem
o fotbal v Prostějově a hlavně, jaké má nejbližší
plány? Exkluzivní rozhovor pro EXTRA MENU
Večerníku vám prozradí odpovědi na tyto, ale
i další otázky...
Čtenáře Večerníku asi
nejvíc zajímá, budeteli prostějovský dres oblékat
i v jarní části MSFL?
„V této chvíli to ještě nedokáži říct.
Bavíme se samozřejmě s trenérem
Jurou a ze strany Prostějova je
zřetelný zájem, abych zde zůstal.
Mně osobně se zde taky líbí, našel
jsem tady super partu. Nechci
ovšem dopředu něco slibovat,
chce to ještě trochu času. (úsměv)“
Do kdy padne rozhodnutí?
„Jasno by mělo být do poloviny
prosince. Chtěl bych podtrhnout,
že pro mě je velmi důležitá i sportovní stránka angažmá v daném

klubu. Nechtěl bych, aby měl
Prostějov ambice někde na střed
tabulky. Pokud budu v eskáčku
pokračovat, očekávám, že se
pokusíme třetí ligu vyhrát.“
Máte už nějaké konkrétní
nabídky odjinud?
„Jisté kontakty samozřejmě
mám a během podzimu jsem
zaznamenal zájem o mou osobu.
Sám ale aktivně žádné nabídky
nevyhledávám. Velmi důležitý
bude postoj Zbrojovky Brno, kde
mám ještě půl roku smlouvu.“
Splnil Prostějov v první
polovině sezóny očekávání
příchodu do týmu, který chce
hrát na špici soutěže?

Návštěvnost 1. SK Prostějov:

„Podzimní část proběhla z výsledkového hlediska docela slušně,
nevydařil se nám ale její závěr.
Je škoda této kaňky na jinak dobrém dojmu, kdybychom některá
utkání zvládli lépe, mohli jsme
být už po podzimu v čele tabulky.
Bohužel jsme se také nevyhnuli
výkonnostnímu propadu, ale pozitivum vidím v posledním utkání
v Hlučíně, kterým jsme na dobrý
start sezóny navázali a rozloučili
se vítězstvím. To je vždy důležité.“
Jaké máte pocity z vašeho
osobního výkonu v dresu
„eskáčka“?
„V létě jsme s trenérem Jurou
hovořili o tom, že můj příchod do
třetí ligy neberu jako nějakou degradaci, ale chci pomoci jak sobě,
tak Prostějovu. Teď po šestnácti
odehraných kolech si troufnu tvrdit, že se obojí splnilo.“
Po prvních zápasech
v novém dresu jste poznamenal, že tehdejší průměr dvou
gólů na zápas dlouho nevydrží.
Otrávili vám soupeři přílišnou
dotěrností střelecký apetit?
„Postupem času jsem samozřejmě
cítil ze strany soupeřů těsnější obranu. Někdy obránce ve vápně
ani nesledoval balón, ale zaměřil
se čistě na moje osobní bránění.
Přesto si myslím, že se dalo před
soupeřovou brankou prosadit
a byl bych se svou bilancí spokojen, kdybych měl na svém kontě

průměr na zápas MSFL:
375 diváků

průměr na zápas:
482 diváků

4340 diváků

celkem podzim:

1340 diváků

Pohár České pošty:

celkem MSFL:
3000 diváků

Krejčíř Pavel
Kroupa Karel
Rus Aleš
Hloch Pavel
Koudelka Jan
Zatloukal Tomáš
Hirsch Martin
Machálek Milan
Pančochář Josef
Soušek Martin
Šteigl Jan
Zelenka Lukáš

ŽK
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

ČK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROSTċJOVSKÝ FOTBAL
Sledujete výsledky 1.SK Prostějov?

StĜední odborná škola
vzorek: 200 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. ve vČku 15- 20 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

a nemůžete dát gól z ničeho,
zvoní vám tyče, břevna. To se
stalo i nám. Je třeba si ale přiznat,
že některá utkání byla vyloženě
clavi
nepovedená, v Třebíči a Břeclavi
to byla katastrofa.“
Má
současný
tým
ovat
Prostějova na to zabojovat
o první místo?
naná,
„Třetí liga je poměrně vyrovnaná,
Prostějov má určitě hráčskýý poel na
tenciál na to, aby se tým držel
vapit
špici. A proč třeba nepřekvapit
měv)
a celou soutěž nevyhrát? (úsměv)
tální,
Pětibodová ztráta není fatální,
ných
takže se pohybujeme v reálných
úvahách. Velmi důležitý bude
jistě vstup do jarní části.“
Dělá na vás atmosféra
féra
na stadionu dojem,, že
má prostějovský fanoušek
ušek
vůbec zájem o fotbal?
„Nemyslím, že by se atmosféra nějak výrazně lišila od té
na ostatních stadionech, kde
jsme hostovali. Postupně se
u nás začal vytvářet takový
fanouškovský ´kotlík´, který
nám fandil a povzbuzoval nás.
ameSamozřejmě jsme to zaznameo při
nali a v kabině ocenili, je to
zápase příjemné. Sluší se za tuto
tivní
podporu poděkovat. Atraktivní
hrou se dají přilákat diváci, je to
sice těžké, ale jde to.“
V létě jste v rozhovoru
oru
zmiňoval očekávaný přírůstek do rodiny, už jste čtyři?
ři?

„Byl to jeden z důvodů, proč
jsem zamířil do Prostějova, abych
byl poblíž rodině, což splnilo
svůj účel. Holčička se narodila
koncem září a jmenuje se Laura.
(úsměv)“

Zdeněk KOFROŇ (27 let)

1

Pavel HLOCH (23 let)

15

Aleš RUS (20 let)

8

Jan ŠTEIGL (19 let)

16

• post: brankář
• přezdívka: bury
• zápasy/čistá konta: 16/4
• žluté/červené karty: 0/0

• post: brankář
• přezdívka: kofi
• zápasy/čistá konta: 0/0
• žluté/červené karty: 0/0

• post: obránce
• přezdívka: pavlíček
• zápasy/branky: 16/1
• žluté/červené karty: 2/0

• post: obránce
• přezdívka: alda
• zápasy/branky: 15/0
• žluté/červené karty: 3/0

• post: záložník
• přezdívka: štajgy
• zápasy/branky: 12/1
• žluté/červené karty: 1/0

Za tři roky, které strávil
v Prostějově, podával absolutně nejlepší výkony. Po
ne úplně povedených zápasech ve Vyškově či v poháru se Slováckem šel do
sebe a po zbytek sezóny si
důvěru plně zasloužil. Chytil dvě penalty a množství
šancí, které rozhodovaly
o osudu zápasů.

Původní záměr byl oba
brankáře v určitém poměru odchytaných utkání
prostřídat, ale Bureš jej
tentokrát do branky svými
výkony nepustil. Díky boskovické farmě si osvěžil
herní praxi v I. A třídě, chytal také v přátelském utkání proti týmu ze Spojených
arabských emirátů.

Po zdravotních problémech na jaře se dal stoprocentně do pořádku
a odehrál všechna podzimní utkání. Postupně
přebírá organizaci obrany,
kde sekunduje Tomáši Burešovi, přes některá drobná
zaváhání stabilní pilíř zadních řad.

Po nevyrovnaných jarních
výkonech
způsobených
adaptací na vyšší úroveň
mužské kopané se stal plnohodnotným členem základní sestavy a absentoval
pouze v případě zranění.
Spolehlivý levý obránce
schopný podpořit ofenzivu
při standardních situacích,
zapálený trenér přípravky.

Zkušenost z posledního
kola předešlého ročníku
v Břeclavi napověděla, že
Honza není plnohodnotně
připraven na celých devadesát minut mužského fotbalu, proto byl maximálně
využíván při střídáních
v průběhu druhé půle.
Hrál ale naplno a rozhodně nezklamal.

Lukáš PETRŽELA (17 let)

Pavel KREJČÍŘ (31 let)

Martin SOUŠEK (23 let)

Zdeněk FLÁDR (20 let)

Martin HIRSCH (25 let)

7

2

14

17

19

• post: záložník
• přezdívka: mrkva
• zápasy/branky: 4/0
• žluté/červené karty: 0/0

• post: obránce
• přezdívka: štěpán
• zápasy/branky: 9/1
• žluté/červené karty: 4/0

• post: obránce
• přezdívka: suši
• zápasy/branky: 9/0
• žluté/červené karty: 1/0

• post: záložník
• přezdívka: frenk
• zápasy/branky: 15/3
• žluté/červené karty: 0/0

• post: záložník
• přezdívka: máca
• zápasy/branky: 15/0
• žluté/červené karty: 1/0

Lukáš prožil nepříliš vydařený podzim, kdy jej
pronásledovaly zdravotní
potíže, kvůli nimž vynechal
i starty za starší dorostence; za „áčko“ naskočil jen
ve čtyřech utkáních, ale
především v tom závěrečném v Hlučíně prokázal
své nesporné kvality, jimiž
přečnívá své vrstevníky.

Zpočátku nastupoval v základní sestavě, ale do určité míry doplatil na mizerný výkon celého týmu ve
Vyškově. Tam pro oživení
hry nastoupil na levém
beku Aleš Rus a chytl se do
té míry, že Pavel proseděl
větší část podzimu na lavičce; poctivé práci na trénincích mu to neubralo.

Dostal příležitost na začátku sezóny, ale v konkurenci záložníků si místo
v základní sestavě neudržel. Borci ve středu pole
s defenzivními úkoly obvykle nestřídají; přesto se
v devíti střetnutích aspoň
na chvíli dostal na trávník
a vyloženě nezklamal.

Nejčastěji a nejnebezpečněji střílející hráč ze
střední vzdálenosti, kdy
měl občas neuvěřitelnou
smůlu, že míč neskončil
v brance. Přesto vstřelil
na podzim tři povedené
branky a jeho síla tkví
především v exekuci standardních situací.

Až na jeden výpadek kvůli
zranění stálice na pravé
straně obrany, kde svědomitě plní defenzivní úkoly.
V několika případech se
dostal i k soupeřově brance
a jen kousek štěstí chybělo
k efektivnímu zakončení.
Srdcař, platný člen týmu,
tmelící kolektiv.

Jan KOUDELKA (22 let)

Tomáš LANGER (20 let)

Josef PANČOCHÁŘ (23 let)

Lukáš ZELENKA (35 let)

Milan MACHÁLEK (20 let)
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22
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• post: záložník
• přezdívka: koudy
• zápasy/branky: 16/2
• žluté/červené karty: 2/0

• post: záložník
• přezdívka: lany
• zápasy/branky: 12/0
• žluté/červené karty: 0/0

• post: záložník
• přezdívka: panča
• zápasy/branky: 14/2
• žluté/červené karty: 1/0

• post: záložník
• přezdívka: zelí
• zápasy/branky: 15/5
• žluté/červené karty: 1/0

• post: útočník
• přezdívka: machy
• zápasy/branky: 16/3
• žluté/červené karty: 1/0

O jeho kvalitách jsme věděli delší dobu. Nesmírně
platný hráč s tahem na
branku, využívající prostor
pravého křídla k potažení balónu a nebezpečným
centrům do vápna. Umí
zaskočit i v defenzivě, kde
se dobře doplňuje s Martinem Hirschem. Kvalitní,
perspektivní hráč.

Po příchodu z Uničova
prokazoval kvality, které
jsme od něj očekávali. Cítí
se lépe uprostřed hřiště než
na „lajně“. Rychlostní typ
hráče, kterého ovšem potkaly zdravotní problémy,
kvůli nimž odehrál některé
zápasy na farmě v Boskovicích.

V létě dostal na místě levého záložníka konkurenci
v podobě Langera, který
se v přípravných utkáních
jevil lépe. Vzhledem k jeho
zdravotním potížím ale dostával ve druhé polovině
sezóny stále více prostoru,
za nějž se odvděčil povedeným vystoupením na závěr
v Hlučíně.

S příchodem Karla Kroupy
neuvěřitelně ožil a dostal
novou chuť do hry; zejména
v úvodních kolech společně
předváděli mistrovské kousky, a jakmile soupeři přečetli
jejich taktiku, změnili způsob spolupráce a „Zelí“ se
stal koncovým hráčem s pěti
zářezy na pažbě. Zkušený
a stále rozdílový hráč.

Vzhledem k odchodu několika útočníků měl po
návratu z Vyškova dobrou
perspektivu. Jednoznačně
nejlépe mu vyšel domácí
zápas proti HFK Olomouc,
později nastupoval častěji
jako podhrotový hráč, který má před sebou růstový
potenciál.

Karel KROUPA (34 let)

Tomáš ZATLOUKAL (28 let)

Vít KOPEČNÝ (21 let)

3

Sedm z deseti
mladých
ProstČjovanĤ
sleduje výkony
prostČjovského
fotbalového
klubu 1.SK.

To jsem našel i v té prostějovské
a musím říct, že parta je tady perfektní. Není zde nikdo, kdo by mi
nějakým způsobem vadil.“
Po letních změnách v kádru nevládla v Prostějově
úplně optimistická atmosféra,
čekal jste v tomto kontextu třetí
místo po podzimu?
„Určitou skepsi před prvním
výkopem sezóny jsem taky
cítil. Považoval jsem za důležitý
vstup do sezóny. Prostě snažit
se v prvních zápasech bodovat
a postupně se uvidí, co z toho
´vyleze´. Nevěděl jsem přesně,
co od této soutěže čekat, takže
jsem šel do každého zápasu spíše
s očekáváním.“
V čem spatřujete příčiny
té čtyřzápasové šňůry bez
vítezství?
„Počátek tohoto výsledkového
propadu vidím už v Zábřehu.
O vítězství jsme tam přišli až
v nastavení a to nás trochu zabrzdilo. V této soutěži ale na každý
tým přijde nějaká krize, a přestože
jsem si myslel, že se nám to nestane, tak přišla i na nás....“
Jak se vůbec stane, že
takové černé období
vznikne?
„Tak to neví asi nikdo... Jsou
prostě období, kdy vám tam
vše spadne, kdy zakopnete
o balón a jde to do brány,
pak se štěstíčko pootočí

hodnocení hráčů „A“-týmu očima gsm a trenéra františka jury
Tomáš BUREŠ (36 let)

KARTY V 1.SK PROSTĚJOV:

o tři, čtyři góly navíc. Do několika
dobrých šancí jsem se totiž dostal
a nevyužil je.“
Velmi dobře vám šla
spolupráce s Lukášem
Zelenkou, která se ale v průběhu
podzimu proměňovala.
„Soupeř není hloupý a celkem
rychle prokoukl, jak si se ´Zelím´
rozumíme a jak mi on chystá
balóny průnikovými přihrávkami.
Protihráči si na toto začali dávat
pozor a cítil jsem, jak se se mnou
rychle otáčejí. Naše spolupráce
ale začala vycházet i v obráceném gardu, což je důsledkem
herní inteligence Lukáše, kdy
jsme dokázali zareagovat na
změněné podmínky v zápase.
V první lize jsem byl zvyklý dávat
góly především po centrech ze
stran, zde jsem mnohem víc profitoval z jeho přihrávek středem
hřiště. Nebýt právě ´Zelího´,
dobře polovinu gólů bych nedal,
on je důležitým článkem týmu.
(úsměv)“
Jak se vůbec liší atmosféra
v kabině v první, druhé
a třetí lize, když máte možnost
srovnání?
„Co se týče přípravy a celkové profesionality, jsou rozdíly diametrální. První liga je
samozřejmě někde trochu jinde.
Na druhou stranu legrace, vtípky, zkrátka ta osobní atmosféra
v kabinách je asi všude stejná.
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21
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Realizační tým:

• post: útočník
• přezdívka: karlos
• zápasy/branky: 16/12
• žluté/červené karty: 4/0

• post: útočník
• přezdívka: hujer
• zápasy/branky: 16/2
• žluté/červené karty: 2/0

• post: útočník
• přezdívka: kopy
• zápasy/branky: 2/0
• žluté/červené karty: 0/0

FRANTIŠEK JURA
trenér a generální sportovní
manažer
narozen 25. ledna 1969

Divácky
nejatraktivnější
letní akvizice, jeho příchod
úspěšně vyřešil otázku koncového hráče s čichem na
góly. Vstup do soutěže byl
impozantní,
vyhovovala
mu spolupráce se „Zelím“. Nejlepší střelec týmu,
přistupující k zápasům
i k vlastním výkonům profesionálně a přitom s pokorou.

Po odchodu Pavlíka a zranění Souška se z nouze
vrátil zpět na své alternativní místo stopera a brzy
se ukázalo, že toto řešení
je pro mužstvo nejvýhodnější. Na stoperu odehrál
zbytek sezóny a v podstatě
plný počet minut. Většinu
situací zvládl s potřebným
přehledem.

Naskočil do letní přípravy
s tím, že bude plnit roli náhradního útočníka, v mistrovských utkáních odehrál pouhých pět minut
a představil se jen v přátelském utkání proti arabskému soupeři. Počátkem
října byl uvolněn do Mostkovic, aby měl pravidelnou
herní praxi.

ROMAN POPELKA
RADEK KUCHAŘ
asistent trenéra
masér
narozen 28. října 1972
narozen 4. března 1973
Vedení klubu:
Petr Langr
Ladislav Dudík
předseda klubu, trenér U14
sportovní manažer
narozen 15. února 1949
narozen 20. října 1962
Ivan Polák
Radim Weisser
ekonomický manažer
vedoucí SCM

MARTIN MUSIL
vedoucí mužstva
narozen 7. září 1968

