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OTŘESNÉ: BEZVLÁDNÉ TĚLO

ohlodali psi!

Mrtvolu bývalého cirkusáka našli v polorozbořeném domku
u hlavního nádraží v Prostějově. Jak uvedl server pvnovinky.
cz, Josef Jelínek zemřel za podivných okolností. Policie tvrdí, že
jeho smrt byla přirozená, což údajně prokázala pitva. Do mrtvoly staršího muže, která podle všeho ležela v nádražním domku
několik dní, se pustili jeho
Má to za sebou. Josef Jelínek, který několik let žil v tomto nádražním domku, v něm
více se dočtete na straně 13
našel i svoji smrt.
2x foto: www.pvnovinky.cz
vlastní hladoví psi!

v pondělí 22. prosince 2014
VEČERNÍK NEVYCHÁZÍ

POSLEDNÍ LETOŠNÍ ČÍSLO
I SE SILVESTROVSKÝM SPECIÁLEM
AGENTURY HÓSER
NAJDETE V PRODEJI OD PONDĚLÍ 29. 12. 2014

Všem věrným čtenářům
přejeme krásné
a pohodové prožití
vánočních svátků
nejen s Večerníkem

Prostějov/mik
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. prosince 2014

ze soudní síně...

OPILEC VYHROŽOVAL, ŽE POLICISTU NAKAZÍ ŽLOUTENKOU!
Postrach z Víceměřic Petr Kima míří na 33 měsíců do vězení

Nepříjemnou událost zažila
majitelka malého pejska, která svého domácího mazlíčka
neuhlídala. Ten jí v pondělí
8. prosince zřejmě pod bránou
vyběhl
y
na ulici a skončil ppod
projíždějícím vozidlem. Řidič
se na místě nenacházel, ale je
pravděpodobné, že o srážce
ani nevěděl. Pejsek měl vážně poraněnou přední a zadní
ťapku, hlídka čivavu převezla
k veterináři. Ten mu podal
utěšující léky a psík byl ponechán v ošetřovně do následujícího dne. Přibližně po dvou
hodinách se ozvala majitelka,
které byly
y y ppodány
y informace
k celé záležitosti. Žena porušila
vyhlášku města, ale vzhledem
k tomu, co se událo, bylo protentokrát upuštěno od blokové
pokuty a věc řešena domluvou.

Propadl dveřmi

Předminulý pátek 5. prosince o půl sedmé ráno bylo
přijato sdělení na linku 156
o poškození vchodových dveří
u bytového domu. Strážníci na
místě zkontaktovali mladíka,
který celou nešťastnou událost
vysvětlil. Zakopnul o rohož
a při pádu se zachytil o skleněnou výplň dveří. Ta nevydržela a došlo k jejímu rozbití.
V tomto případě se o protiprávní jednání nejednalo. Pětadvacetiletý bydlící přislíbil opravu.

Bezbožný zloděj!

Vzít si, co není moje, prostě
a jednoduše nelze! V pátek
5. prosince v ranních hodinách
byl zaznamenán na městském
kamerovém systému muž, jak
si bere minci z Betléma na
náměstí T. G. Masaryka. Přivolaná hlídka ho zastihla ještě
na náměstí. Muž peníz vrátil
a tentokrát byla událost řešena
pouhou domluvou.

Spadl před strážníky

Opilý, neosvětlený cyklista ohrožuje nejen sebe, ale
i ostatní účastníky silničního
provozu. Ve středu 10. prosince v podvečer projížděla hlídka centrem města. V prostoru
před jednou z provozoven
se před služebním vozidlem
objevil neosvětlený cyklista,
který kličkoval přes celou šíři
vozovky. Strážníci ho zastavili.
Na výzvu muž zabrzdil a přitom upadl na vozovku. Z jeho
chování jednoznačně vyplynulo požití alkoholických nápojů. Osmadvacetiletý cyklista
nadýchal 2,05 promile. Mluvil zmateně, hlídku častoval
urážlivými výrazy. Nyní mu za
jeho protiprávní jednání hrozí
pokuta až 50 tisíc korun.

Roztržitá „okradená“

Poměrně kurióznípřípad
kuriózní případ zaznamenali strážníci minulé pondělí
8. prosince, kdy žena nahlásila
odcizení své tašky, kterou měla
ponechat na kočárku a vybírat
zboží v regálu.
g Po oznámení na
Policii ČR a zablokování platební karty ovšem vyšlo najevo,
že tašku i s peněženkou zapomněla u rodičů.

Podezřelí s baterkou

Ve čtvrtek 11. prosince po třiadvacáté hodině bylo přijato na
linku 156 sdělení o podezřelém
dění u zaparkovaného vozidla. To mělo spuštěný alarm
a u automobilu se pohybovali
dva pánové s rozsvícenou baterkou. Hlídka na místě zjistila,
že jde o provozovatele vozu,
který se snaží společně se svým
kamarádem odstranit závadu.
Tudíž se v tomto případě nejednalo o protiprávní jednání.

Specifickou práci policistů občas není radno závidět. Letos o prázdninách dorazila hlídka k mostu
na cestě mezi Nezamyslicemi a Těšicemi. Po silnici se motal totálně opilý Petr Kima, který zastavoval
projíždějící řidiče. Když se jej muži zákona pokusili uklidnit, dočkali se hodně šťavnatých nadávek
a vyhrožování. A jelikož za své chování musíme
každý pykat, je tomu tak i v případě pětatřicetiletého chlapíka. Minulé úterý prostějovský soud poslal
Petra Kimu na třiatřicet měsíců do vězení.
obrovské potíže s alkoholem.
„S drogami jsem před pár lety
„Dám ti hlavičku! Rozkopu ti skončil. Ale třeba v létě jsem
držku! Vezmu ti pistoli a za- chlastal každý den,“ přiznal se.
střelím tě! Nakazím tě žloutenkou!“ Tak to byly některé
S pěnou u pusy
z hrozeb, které opilý výtržník
plival kolem sebe
Petr Kima směřoval k policistovi z Němčic nad Hanou. Nezaměstnaný příslušník romské Právě v opilosti se už jedenáctetniky žil společně s družkou krát trestaný Petr Kima dopustil
a svými pěti dětmi ve Vícemě- celé řady výtržností. V ordinaci
řicích, nedávno se ale již pře- u zubaře například házel židlemi
stěhoval do Uhelné na Šum- a následně napadl zasahujícího
persku. „Za ubytování platíme strážníka. Před prostějovským
čtrnáct tisíc korun měsíčně,“ soudem stanul za svůj jiný výsvěřil se Kima u soudu. Život- stup, k němuž došlo na silnici
ní náklady této rodiny tak musí mezi Nezamyslicemi a Těšibýt dosti vysoké. Obzvláště cemi. „Dostali jsme hlášení, že
když se k někdejší Kimově nějaký opilec chodí po silnici
zálibě v drogách připočtou a obtěžuje řidiče. Na místě byla

losti z toho dne nepamatoval
a osvěžil si je až při sledování
videozáznamu ze zásahu. „Přiznám se, že na nic z toho, co se
tu řeší, si skutečně nevzpomínám. Tohoto svého jednání lituji.
Co se týče žloutenky, tak nevím
jistě, jestli ji mám nebo ne. Ale
je to možné, řekli mi to v kriminále, pak mě ale zase v jiném
ujišťovali, že touto nemocí netrpím. Tak nevím...,“ hlesl Kima
v rámci své obhajoby s tím, že
s případnou žloutenkou se nikde
neléčí.

Prostějov/mls

Jako beránek. Až na drobné výstřelky působil jedenáctkrát
trestaný Petr Kima u soudu celkem klidně. Jakmile se však napije,
není schopen své agresivní chování usměrnit do potřebných mezí.
Foto: Martin Zaoral
Felicie zapadlá v příkopu, dívka, jezd dopravní policie. Mezitím
muž a pan Kima, který se motal nám začal vyhrožovat, měl pěnu
po středu silnice. Vyzval jsem u pusy, prskal i plival kolem sebe
ho, ať jde stranou, ale on na to a vyhrožoval, že mě nakazí žlounereagoval,“ popsal zasahující tenkou. Kvůli tomu musím ještě
policista. Když opilého muže teď chodit po doktorech. Taky
vyzval podruhé a důrazněji, do- říkal, že kdyby neměl pouta,
čkal se odpovědi, že „nějaký vezme nám pistoli a postřílí nás.
zkurvený policajt mu nebude Žádné větší zranění mi ovšem
rozkazovat“ a že by mohl taky nakonec nezpůsobil,“ dodal
dostat „hlavičku“...
u prostějovského soudu policista.
Po kratší roztržce policista opil- Jak dále vyšlo najevo, pětatřice spoutal. „Čekali jsme na pří- cetiletý Petr Kima si na udá-

Nekompromisní trest
pro recidivistu
Pětinásobný otec nakonec od
soudu odcházel s relativně vysokým trestem. „Obžalovanému za
jeho chování hrozily až tři roky
vězení. Jelikož se podobným
způsobem choval už v minulosti, udělený trest je na samé horní
hranici trestní sazby. Zdá se, že
možnost nápravy je v tomto případě snížená, proto by jakýkoliv
nižší trest byl příliš mírný,“ odůvodnil výši trestu soudce Petr Vrtěl. Rozsudek dosud není pravomocný, obžalovaný si ponechal
právo na možnost odvolání.

Za dveřmi našli
V poutech putoval na záchytku! MRTVOLU
OSTUDA na firemním večírku:

Prostějov/mik - Napadl členy
bezpečnostní agentury a vzápětí si vyšlápl i na strážníky
městské policie! Zle nedobře
však skončil pouť šestatřicetiletý chlapík, který se na firemním předvánočním večírku
„zkároval“ jako ruský mužik.
Jeho agresivita byla náležitě
odměněna, s pouty na rukou
byl odvezen na záchytku…
„V sobotu šestého prosince po
třiadvacáté hodině vyjížděla
hlídka k zásahu na základě žádosti pracovníka bezpečnostní
služby, jehož kolegu fyzicky
napadl jeden z účastníků firemní oslavy. Tento muž bez příči-

ny udeřil pěstí člena ochranky.
Strážníkům se nemínil k události vyjádřit, choval se arogantně a vůbec nerespektoval výzvy
k prokázání totožnosti,“ informovala o zásahu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
Šestatřicetiletý muž byl naprosto nezvladatelný a tak
museli strážníci sáhnout k tvrdému opatření. „Situace se
natolik vyhrotila, že mu byla
nasazena pouta za pomocí donucovacích prostředků, hmatů
a chvatů sebeobrany. Při zásahu strážníků byl opilý neurvalec lehce zraněn. Následně byl

převezen na služebnu Policie
ČR a po zjištění jeho nacionálů putoval přímo na záchytnou
stanici do Olomouce. Šestatřicetiletý muž totiž nadýchal
2,26 promile alkoholu,“ přidala Jana Adámková.
Událost byla postoupena
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití a veřejnému
pořádku. Místo toho, aby na
večírku v pohodě oslavil s kolegy závěr roku, mu teď hrozí
pokuta až dvacet tisíc korun,
navíc za odvoz a pobyt na záchytce může čekat fakturu na
čtyři tisícovky!

Prostějov/mik - K nešťastné události došlo hned první den
uplynulého týdne. Žena z Prahy se delší dobu nemohla
telefonicky dovolat své příbuzné do Prostějova. Proto zalarmovala městskou policii, která okamžitě zahájila pátrací
akci. Bohužel, se smutným koncem...
„Prostřednictvím linky 156 se na nás obrátila žena z Prahy se žádostí o prověření, neboť její příbuzná již dva dny
nereaguje na zavolání. Strážníci na uvedené adrese zjistili
otevřené dveře na balkon a rozsvícené světlo v bytě. Jeho
obyvatelka byla spatřena sousedy naposledy předchozího
rána. Na zvonění a bouchání nikdo neotevřel, takže na místo byla přivolána Policie ČR a Hasičský záchranný sbor,
jelikož vzniklo podezření na úmrtí,“ informovala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Bohužel, zlé tušení se vyplnilo. „Po otevření bytu se tato
skutečnost potvrdila. Žena byla nalezena bez známek
života,“ potvrdila zlou zprávu Jana Adámková.

VŘESOVICKÉ VLOUPAČKY policisté objasnili
Ale pozor, ukradená pistole se nenašla!

Vřesovice/mik - Spadla klec!
Prostějovští policisté v úzké
spolupráci s policisty z obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou objasnili dva případy krádeže vloupáním, ke
kterým došlo ve druhé polovině listopadu letošního roku
na Prostějovsku. Problém je
ale v tom, že u devatenáctiletého kriminálníka nebyla nalezena pistole, kterou „čmajznul“ ve vřesovické hospodě!
„V prvním případě, který byl
objasněn, se tehdy neznámý
pachatel vloupal do hospody
v obci Vřesovice. Rozbil jedno
z oken, vnikl dovnitř a odcizil různé cukrovinky, cigarety,
alkohol a další nealkoholic-

ké nápoje. Zloděj také našel
a ukradl revolver značky
KORA, vzor Sport speciál, ráže
22 long rifle. Majitel škodu vyčíslil na necelých jedenáct tisíc
korun. O několik dnů později
došlo ve stejné obci ke krádeži
pánského jízdního kola značky
Merida za šestnáct tisíc korun,“
shrnula Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Ani ne za měsíc ale měli policisté ze dvou oddělení jasno.
„Policisté na případech intenzivně pracovali, vyhodnocovali
všechny informace a poznatky.
V úzké spolupráci s policisty
z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou oba případy

objasnili a pachatele zjistili.
Jedná se o devatenáctiletého
mladíka z Prostějovska, který
se k oběma skutkům doznal.
Některé z odcizených věcí byly
u něj nalezeny a vráceny majiteli. Při šetření policisté zjistili,
že mladý muž byl již v nedávné
minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem
odsouzen a potrestán. Aktuálně
je podezřelý ze spáchání přečinů krádeže a nedovoleného
ozbrojování. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení
a mladíkovi hrozí až tříleté
odnětí svobody,“ řekla mluvčí
krajské policie.
Na otázku Večerníku, zda se
policistům při domovní pro-

Okradena
Ok
d na „Kravařce“
K
ř “

O kabelku s celým obsahem
přišla uplynulou středu 10.
prosince v odpoledních hodinách v jedné z prodejen na
ulici Kravařově v Prostějově
sedmadvacetiletá žena.
Neznámý pachatel využil zřejmě její chvilkové nepozornosti
a odcizil volně odloženou značkovou dámskou kabelku, v níž
byla peněženka se třinácti tisíci
korunami, klíče od vozidla,
osobní doklady, platební karty,
navigaci a další věci. Celková
škoda odcizením byla vyčíslena na 21 600 korun. Policisté
případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Pachateli v případě
jeho zjištění hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Skoro dvě promile

Ve středu 10. prosince krátce
po třetí hodině odpoledne kontrolovali policisté v Kostelecké
ulici v Prostějově osobní vozidlo Nissan Micra. U sedmapadesátiletého řidiče provedli
dechovou zkoušku, která byla pozitivní s hodnotou 1,87
promile alkoholu v dechu. Po
poučení se muž dobrovolně
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu. Na místě
mu policisté zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Straka
v opraveném domě

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v přesně nezjištěné době od úterý 9. prosince
do čtvrtku 11. prosince vnikl
do rekonstruovaného objektu
na ulici Dolní v Prostějově,
odkud odcizil naftový teplovzdušný agregát, úhlovou
brusku, fotoaparát, kapesní laserový dálkoměr, elektrickou
motorovou pilu a pákové nůžky. Celková škoda byla vyčíslena na třiatřicet tisíc sto korun.
V případě zjištění pachatele
mu za přečin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Přišel o řidičák

Krátce před jedenáctou hodinou v noci ze středy 10. na
čtvrtek 11. prosince kontrolovali ppolicisté v Dobromilicích
řidiče vozidla Škoda Fabia.
U šestatřicetiletého řidiče
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní. Policisté
muži naměřili 1,21 promile
alkoholu v dechu. Na místě
mu zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu.
Kde je? Přesně takový revolver ukradl mladý zloděj v hospodě ve
Vřesovicích. Policisté u něj zbraň ale nenašli.
Foto: internet
hlídce u mladíka podařilo
nalézt i ukradenou zbraň, obdrželi jsme odmítavou odpověď. „Odcizený revolver bohu-

žel nalezen nebyl, pouze jízdní
kolo. Po zbrani samozřejmě
i nadále intenzivně pátráme,“
odvětila Irena Urbánková.

po kvartetu hledaných

Auto bez „šťávy“

Prostějovští policisté přijali
oznámení o krádeži vloupáním do vozidla Fiat Brava,
které bylo zaparkované
v Jezdecké ulici v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel se do
něho vloupal v noci ze čtvrtku
11. na pátek 12. prosince a odcizil z něj autobaterii. Majiteli způsobil škodu za dva tisíce korun.

Vykradený Citroen

Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

MARTIN DEDÍK

JAKUB KEJNAR

RADIM PEKAŘ

ALOIS NAVRÁTIL

se narodil 27. března 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 5. listopadu 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 18 let a měří mezi 155
až 160 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

se narodil 7. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 19 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a blond vlasy.

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

se narodil 27. července 1944 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu,
modré oči a šedivé vlasy.

Do vozidla značky Citroen
Jumpy, které bylo zaparkované v Melantrichově ulici
v Prostějově, se zatím neznámý pachatel vloupal po rozbití
okna v noci z pátku 12. na sobotu 13. prosince. Zmizely dva
routery, mini PCI karty, pigteily
a POE adaptéry. Poškozené společnosti vznikla škoda za téměř
patnáct tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu
krádeže, pachateli hrozí až dva
roky vězení.

Zpravodajství

Geniální matematik
ŽIVOŘÍ NA UBYTOVNĚ

TO JE PECH: Strom

zničil auto, pak i chatu!
Seč, Prostějov/mik - Obrovskou dávku smůly si letos vybrali manželé Růžena Ježková se
Zbyňkem Coufalem z Prostějova. Hned dvakrát si totiž příroda pohrála s jejich majetkem.
Při srpnové vichřici jim nejprve spadl strom na auto zaparkované u jejich chaty v Seči, před
pár dny pak při neobvyklé námraze, která sužovala celou republiku, se jiný strom vyvrátil
přímo na onu rekreační nemovitost! Je to normální?!
(dokončení na straně 9)

„Nějaký čas jsem žil
i jako bezdomovec,“
svěřil se dvaašedesátiletý
Prostějovan Věnek Šoman

Prostějov/mls - Jednostranně nadaní lidé to v praktickém životě nikdy neměli snadné. Věnek Šoman se už od mládí zabývá
matematikou. A to pořádně do hloubky. Vždy ho přitahovala
zejména lineární algebra, trigonometrie a teorie divergentních
řad. Jelikož se však nikdy delší dobu nepohyboval v akademickém prostředí, tak o jeho matematickém talentu téměř nikdo
neví. Svérázný muž, který nikdy nezaložil rodinu, se navzdory svému talentu živil převážně rukama. Ve svém pokročilém
věku však marně hledá práci i jako skladník. V současnosti
tak tento „matematický génius“
přežívá jako poloviční bezdomovec!
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Celoživotní sólista. Přestože Věnek Šoman pracoval jako
dělník, osudem se mu stala matematika. O své objevy se však
s nikým ve svém okolí nemohl podělit a tak jsou zřejmě odsouzeny k věčnému zapomnění...
Foto: Martin Zaoral

První smolný okamžik. Na začátku srpna letošního roku zničil v Seči statný jehličnan auto manželů Růženy
Ježkové a Zbyňka Coufala.
Foto: archív Z. Coufala

NEJVÍCE AUT
DENNĚ
PROJEDE
WOLKEROVOU
ULICÍ
Odborníci se shodují: Prostějovu akutně chybí vnější obchvat
Denní průjezd vozidel prostějovskými ulicemi
23 034

49

6 146

97

8 228

1 314

99

13 963

1 616

4 559

37

5 676

616

80

966

129

Zdroj: ŘSD Olomouckého kraje
12 090

9 931

1 866

145

1 416

9 480

Osobní auta

86

1 660

101

1 567

9 569

64

12 280

Motorky

Těžká auta
1 309

Každým rokem v podzimních měsících dusí Prostějov smog. A není divu!
I přes vybudování severní obslužné komunikace a jižního kvadrantu je
městský vnitřní okruh stále přetížen hustou intenzitou dopravy. Vždyť
například jen Wolkerovou ulicí projede každý den přes patnáct a půl
tisíce vozidel. Smogové situace v našem městě navíc podle první náměstkyně primátora vyvolává i provoz na rychlostní komunikaci podél
Prostějova, hlavně skoro třicet tisíc aut projíždějících denně po estakádě Haná. CO S TÍM? Všichni, kteří dopravě rozumí, to vědí - nutný je
OBCHVAT MĚSTA!
vybudován první kvadrant spojující Kosteleckou ulici přes ulici
Josefa Lady na Plumlovskou,
v současné době se navíc na jižním kvadrantu dostavují kruhové
křižovatky v Krasické a Anenské
ulici. Další dva kvadranty vnějšího městského okruhu ale stále
nejsou zaneseny ani v územním plánu,“ konstatuje Vafek
s tím, že na tom vnitřním okruhu
převládá vnitroměstská, zdrojová a cílová doprava, tranzitní je pak minimální, pohybuje

se okolo šesti procent za den.
Ovšem nejenom Wolkerova,
„Nejvíce zatížen zůstává v Proale i ostatní prostějovské ulistějově vnitřní městský okruh,
ce trpí přetížeností. Dalšími
především pak Wolkerova ulice.
v pořadí jsou Blahoslavova
Na ní je vůbec nejvyšší intenzita
ulice a Vápenice. „Na druhé
dopravy, která se pohybuje kolem
straně se díky jižnímu kvadčtrnácti až šestnácti tisíc vozidel
rantu rapidně snížila dopravběhem čtyřiadvaceti hodin. Vybuní přehuštěnost v Brněnské
dování vnějšího městského okrua Žeranovské ulici. Daleko plyOlomoucká Vápenice Svatoplukova Plumlovská Blahoslavova Brněnská Žeranovská Wolkerova Palackého R46 (podél PV)
hu by tedy určitě pomohlo,“ míní
nulejšímu provozu na vnitřním
Michael Vafek, dopravní inženýr
městském okruhu pomohly hové křižovatky na Přikrylově potřebné finanční prostředky. být daleko plynulejší. Výhodou mezi projíždějícími vozidly.
Dopravního inspektorátu Policie
zcela jistě rondely a hodně si náměstí, kterou plánujeme Náklady na výstavbu vnější- kruhových křižovatek si ale Toto řešení je koliznější než
ČR v Prostějově. „Byl sice již
v tomto slibujeme od nové kru- v roce 2015. Je pravdou, že nut- ho obchvatu se totiž odhadují není příliš jistý policejní u klasických křižovatek se svěně potřebujeme vnější obchvat zhruba na tři sta milionů ko- dopravní inženýr. „Křižovatky telnou signalizací. Například na
Prostějova, ale to je bohužel ještě run. To ale není jediný problém, řízené světelným signalizačním rondelu na Petrském náměstí se
běh na hodně dlouhou trať...,“ se kterým se potýkáme a brání zařízením a okružní křižovatky staly letos již čtyři dopravní nekrčí rameny první náměstkyně nám v rychlejší realizaci tohoto mají své různé výhody a nevý- hody, při kterých došlo ke střetu
primátora Statutárního města projektu. Bohužel, stále váznou hody. U křižovatek se semafory vozidel s chodci. Když to shrProstějova Alena Rašková, kte- jednání se soukromými majiteli je výhodou jejich dynamika říze- nu, pro motorovou dopravu je
rá je zodpovědná za dopravu ve potřebných pozemků o jejich ní, navíc chodci přecházející vo- bezpečnější křižovatka okružodkoupení,“ uvedl Miroslav Piš- zovku mají vyčleněný svůj čas ní, jsou zde však problémy
městě.
„Realizace vnějšího obchvatu ťák, primátor Statutárního města k jejímu přejití. Nevýhodou s chodci a cyklisty. Nelze tedy
ve směru od Držovic přes Smr- Prostějov.
je delší čas zdržení vozidel. jednoznačně říci, které řešení
žice na Kosteleckou ulici je naší Vedení magistrátu je tedy U rondelů se napevno vybuduje je lepší, každé má své výhody
prioritou pro příští roky. Hodně přesvědčeno, že provozu na křižovatka a tato je beze změn, a zápory,“ spouští hypotézu
tomuto plánu může pomoci vnitřním městském okruhu po- navíc u ní neexistuje dynami- Michael Vafek.
Častý obrázek. Vnitřní okruh města přetížený dopravou je hlavní příčinou smogových situací v Prosúčast Prostějova v takzvané mohou výstavbou početných ka řízení. Chodci přecházející JAK TO VIDÍTE VY? Svůj nátějově. A i dopravní inženýr Michael Vafek potvrzuje, že řešením by byl vnější obchvat města.
Olomoucké aglomeraci, kdy by- rondelů. Jistě, počet aut se tím vozovku u okružní křižovatky zor nám můžete sdělit na e-mail:
2x foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku
chom z fondů ITI mohli získat nezmenší, ale jejich pohyb má většinou musí využívat mezer redakce@vecernikpv.cz!
Prostějov/mik

PONDĚLÍ
TO NENÍ SPRAVEDLIVÉ! Autobus k Tesku PŘÍŠTÍ
22. 12. 2014

bude platit město, Interspar stále za své... VÁŠ VEČERNÍK VZHLEDEM

Prostějov/mik - Prvního prosince tohoto roku definitivně
zanikla autobusová linka
městské hromadné dopravy
číslo osmnáct. Tu si kompletně platila společnost Tesco
Stores, lidé tak k hypermarketu v Držovicích mohli jezdit
zcela zdarma. Jenomže špatná finanční situace Teska učinila této bezplatné dopravě
přítrž. S řešením ovšem přispěchal prostějovský magistrát. Jeho rozhodnutí přispívat na provoz je sice na
první pohled líbivým krokem, avšak z druhé strany
i poměrně kontroverzní. Jak
k tomu totiž přijdou ostatní
markety?!
Po oznámení o ukončení provozu osmnáctky“ se především
mezi staršími lidmi strhla malá
hysterie. „Jak se teď dostanu

do obchodu?!“ láteřili. Stížnosti
dorazily také na prostějovský
magistrát, který na vzniklou situaci zareagoval a po konzultaci se
společností FTL vzniklo ovšem
poněkud sisyfovské řešení. „Na
základě rozhodnutí vedení firmy
Tesco Stores skončil k třicátému
listopadu tohoto roku provoz
bezplatné autobusové linky číslo
osmnáct. Na tuto situaci jsme reagovali prodloužením trasy linky 32, která bude na některých
spojích v čase od půl deváté ráno
do půl šesté odpoledne zajíždět
k hypermarketu Tesco. Nový
jízdní řád linky je platný již od
prvního prosince 2014,“ uvedl
pro Večerník Jiří Hloch, ředitel divize autobusové dopravy
společnosti FTL. „Zaměstnanci
Tesca budou moci jezdit i pravidelnou linkou do Držovic, musejí ale vystoupit za rondelem

u čerpací stanice OMV. Co se
týká dvaatřicítky, její intenzita
nebude tak častá jako v případě
linky číslo osmnáct, která k Tesku
jezdila každých třicet minut. Neříkám, že jízdní řád se bude hodit
všem zákazníkům uvedeného
supermarketu, ale je to lepší než
nic,“ konstatoval Jiří Hloch.
Zmíněná linka 32 doposud
směřovala od hlavního nádraží napříč městem až k supermarketu Interspar v Plumlovské ulici. Právě tento obchodní řetězec na uvedený autobusový spoj přispívá vlastními penězi. Vícenáklady spojené se „zajížďkou“ k Tesku ale
bude platit město! „Zajištění
dopravy k jednotlivým prodejnám je v plné kompetenci
městské části, případně jiných
obchodníků. Nenáleží nám jejich rozhodnutí komentovat,“

nenechává se vykolejit nespravedlností Judita Urbánková, ředitelka komunikace obchodního řetězce Albert, který již brzy
převezme celou síť prodejen
Interspar.
Za nespravedlivé nepovažuje
rozhodnutí ani první náměstkyně primátora. „Cestující v lince 32 budou platit běžné jízdné, i když vícenáklady se určitě promítnou do ztrátovosti,
kterou nám v závěru roku vyúčtuje společnost FTL. Tyto
náklady sice zaplatí magistrát,
ale nepovažujeme to za nic
nadstandardního. Chceme rostě
vyhovět lidem, kteří se potřebují dostat k Tesku. Vždyť jsou
to Prostějované,“ reagovala pro
Večerník Alena Rašková.
Kolika penězi naopak na linku
číslo 32 přispívá Interspar, nechtělo jeho vedení prozradit.

K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM

NEVYCHÁZÍ!
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo, které najdete

u prodejců 29. 12. 2014 i se
SILVESTROVSKÝM SPECIÁLEM
AGENTURY HÓSER,
HÓSER, je v ÚTERÝ
23. prosince v 10.00 hodin

I BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ DENNĚ AKTUALIZOVANÝ SERVER

PROVOZNÍ DOBA
nejen o Vánocích
pondělí 15. 12.

8.00 - 17.00

úterý

16. 12.

8.00 - 17.00

středa 17. 12.

8.00 - 17.00

čtvrtek 18. 12.

8.00 - 15.00

pátek 19. 12.

ZAVŘENO

pondělí 22. 12.

8.00 - 17.00

úterý

8.00 - 12.00

23. 12.

středa 24.12 až neděle 28.12. ZAVŘENO
pondělí 29.12.

8:00 - 17:00

úterý

8:00 - 14:00

30.12.

středa 31.12.
pátek 2.1.

ZAVŘENO
8:00 - 17:00

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

K
Konec
smogu. Vli
Vlivem zlepšení
l š
rozptylových podmínek došlo už v pondělí
8. prosince k poklesu koncentrací zneNevděk
čišťujících látek v ovzduší. Odbor
vládne radnicí?
životního prostředí magistráZa posledních osm
tu tak rozhodl o ukončení
let ušetřila komise inforsmogové situace. Jak ale
matiky rady města miliony
zároveň upozorňuje,
korun díky tomu, že díky bdělosvyhráno zdaleti členů přišla na nevýhodné zakázky,
ka není!
které byly následně zrušeny. Jenomže nyní se páni konšelé rozhodli, že
stejná komise už nebude zapotřebí...

-

5 218
S přesně tolika lidmi, kteří zatím marně hledají zaměstnání,
vstupuje prostějovský Úřad práce ve své databázi do posledního měsíce roku. Volných míst je
přitom pouze 522, takže o každé
z nich se „pere“ deset nezaměstnaných...

Osobnost týdne
SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ

K příjemné předvánoční atmosféře v Prostějově výrazně přispěla známá herečka a zpěvačka, která byla uplynulou
sobotu hlavní tváří odpoledne

Nebylo tak divu, že smíchu
N

Výrok týdne
„PUNČ NA
NÁMĚSTÍ?
RADŠI ŠKOPEK
PIVA PĚKNĚ
V TEPLOUČKU!“
Štamgast hospůdky u centra
města má o úrovni vánočního
jarmarku úplně jasno…

DNES JEDNA PLNÁ PŘÁNÍ aneb ŠŤASTNÉ A VESELÉ...
Toto vzájemné přání šťastných
a veselých Vánoc nás teď v nejbližších dnech asi čeká na každém kroku. Je to prostě zvyk
a v mnoha případech se jedná
jen a pouze o frázi, ale budiž zvyk je prostě železná košile.
A tak jsem se tentokrát rozhodl
také párkrát popřát a vězte, že to bude pokaždé od
srdce. Ale říkám ale...

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš

Určitě bych rád popřál požehnané Vánoce všem slušným
lidem, jelikož vím, že slušný
člověk ještě žije a snad je takových ještě stále většina. Takoví
si klidné a pohodové Vánoce
jistě zaslouží. Neživým věcem
se možná přát ani nedá, ale přál
bych naší radnici, aby jí ještě
několik předvánočních období
přineslo titul nejkrásnější stavba.
Je dobře, že se naše město má
opět čím chlubit a ostatní nám

mají co závidět. Zde také přeji
jedné nejmenované stavební firmě, aby se její zaměstnanci naučili pokládat dlažební kostky na
první dobrou, neboť několikeré
předělávání mi už začalo připomínat vojenský systém přenášení
hromady kostek zleva doprava
a zpět. Je to jen a jen pro smích
a bohužel toto neumětelství znevážilo i rozsvěcování vánočního
stromečku, neboť když to shrneme, všude načančáno předvánočně, akorát před radnicí hromady
kostek a klece. Pan primátor

správně řekl, že vícepráce nezaplatí, já bych nezaplatil nic a hnal
dotyčné holí.
Při zmínce o radnici mne napadlo popřát něco i osobám, v ní
se vyskytujícím. Úředníkům
například, aby v předvánoční atmosféře nezešíleli ze zvonečku
štěstí před radnicí. Zajímalo by
mne, zda někoho napadlo, jak
je bezvadné, když vám osm
hodin v kuse někdo klinká,
a vy se máte soustředit na práci.
Já osobně si vzpomínám na film
s Michaelem Douglasem „Volný pád“, kdy ho spojení horka
a bzučící mouchy vyprovokovaly k vystřílení půl města. Tenhle
náš zvoneček, byť původní myšlenka je jistě chvályhodná, je na
takovou psychoreakci vážně ještě
lepší. V souvislosti se zvonečkem je znovu třeba se dotknout
i vánočních trhů. Opravdu přeji
nám všem, aby se situace za rok
zlepšila nejméně o sto procent,
neboť opravdu takhle ne, vážení. Přeji také dětským vánočním

stromečkům v okolí radnice, aby
vydržely nápor odporného zimního počasí a vandalských choutek některých jedinců.
Přání mám i pro ty, co se na radnici vyskytují občasně. Jednomu
nejmenovanému
zastupiteli
přeji, aby mu Ježíšek nadělil oblek, kravatu a normální košili,
neboť se domnívám, že k funkci
zastupitele je to jediný vhodný
oděv. Již Jan Werich říkal, že šaty
dělají člověka a zastupitel by na
sebe měl upozornit především
bryskním uvažováním, štěpnými
nápady, třeba i vtipnými bonmoty, ale rozhodně ne jen outfitem,
který by známá módní kritička
Františka nazvala jen a prostě
homeless nebo módní schizofrenie. Dále bych nám všem přál,
aby jedno nejmenované, dnes
opoziční politické hnutí vyjevilo
celou pravdu o tom, jak probíhala povolební vyjednávání,
kdo koho vodil jako loutku a stál
v zákulisí, kdo koho jak podtrhl
a kdo způsobil svou chamtivos-

tí to, že dnes je toto hnutí jen
opoziční. Chlapsky by mohlo
říct, vážení naši voliči - ano,
posířili jsme to... Myslím si, že
by se tak předešlo nejrůznějším
zbytečným litaniím, spekulacím
a mnohdy trapným výlevům na
sociálních sítích. Třeba i v Radničních listech bychom přestali
číst několik stránek vzájemného
napadání a obviňování opozice
i koalice, ale dočetli bychom se
tam, co doopravdy zajímavého
se v našem městě děje a dít bude.
Říká se, že špinavé prádlo se má
prát doma, tak prosím všechny
diskutéry, držte se toho.
A teď z jiného soudku. Byl jsem
na tomto místě, ne tak dávno,
asi jedním z mála obhájců výkonů našich hokejistů a tvrdil
jsem, že si vše sedne a situace se
zlepší. No, bohužel, mýlil jsem
se, a tak teď už přeji našim hochům, aby se stal nějaký vánoční zázrak a oni chytili nějakou zázračnou formu, čímž se dostali ze
sestupového pásma a začali těšit

své věrné fanoušky, kterých bohužel pomalu ale jistě ubývá. Stálou
formu bych popřál našemu celku
basketbalistů, když už to vypadá,
že motor se správně rozeběhl, tak
přijde nějaká nečekaná a hlavně
nechtěná porážka. Ano, jsme stále
v horní části tabulky, ale ta suverenita tam nějak chybí. Máme tu
ovšem i sporty, kterým je třeba
popřát, aby forma držela tak jak
je a bude to skvělé, volejbal, tenis,
i ten fotbal, i když ten teď zimně
spí. Tam všude je to vlastně pořád radost, i když zlepšovat se lze
prakticky pořád, že? Přeji i rekreačním sportovcům hodně sněhu
na horách a užijte si to tam, nám
nelyžařům bude dobře v horských
barech, bez závějí. Třeba takový
rakouský Nassfeld nabízí i mnoho jiných než lyžařských potěšení
a pokušení, pánové znalci jistě
vědí, o čem mluvím.
Končím dnešní přací předvánoční analýzu, kdo chtěl, něco si
z ní vezme a zabedněncům stejně
není pomoci, tak šťastné a veselé.

Když se dusíme... fejeton KDO VÁM VISÍ VE TŘÍDĚ?
Tomáš Kaláb
Zima ještě pořádně nezačala
a už je to zase tady. Nejen vlhko,
mlhavo a sychravo, zkrátka
pošmourno, kdy nepříjemné
ovzduší je takřka hmatatelné,
ale i ono podivně rozpité sluníčko, které je v nezdravém
vzduchu schopné dělat překvapivé světelné efekty.
Ano, mluvíme o smogu. Encyklopedie jej definuje jako
chemické znečištění atmosfé-

ry, které je způsobené lidskou
činností. Jelikož se nechvalně
proslavil už před drahnou
dobou v Londýně, nepřekvapuje, že slovo pochází z anglických výrazů kouř (smoke)
a mlha (fog). To je ale lidem na
průmyslovém severu Moravy
málo platné. Popravdě se divím, jak v tom mohou vychovávat děti...
V místech se silnou koncentrací průmyslu vzniku těchto
nepříjemností člověk ještě
rozumí, že jsme takto nekvalitním ovzduším postiženi
i tady na úrodné Hané, si není
úplně jednoduché vysvětlit.
Na to už jsou potřeba určité
znalosti o meteorologii, geografii a bůhví čem ještě. Ale
i to je obyvatelům našeho města málo platné.

glosa týdne

Prostějovský smog jsem si
užil do sytosti v sedmdesátých a osmdesátých letech,
kdy socialistický těžký průmysl na Ostravsku roztáčel
kola na plné obrátky. Moje
průdušky by o tom mohly
vyprávět. Jistým paradoxem
se stalo, že pravidelně opakující se bronchitidy pominuly po odchodu na studia
do ještě větší aglomerace, do
Brna. Přesto je tam vzduch
asi čistší.
Po návratu z čisté Vysočiny
mám od jisté doby plný nos
a kýchám. Zatím. O smogu
něco vím a něco o něm píši. Je
mi to ale málo platné.

Konstelace hvězd Prostějovaa

Prostějovanům už zbývá poměrně krátká doba na to, aby se jim
podařilo splnit všechny sliby, ke kterým se pro letošní rok zavázali.
Zkuste alespoň dodržet ty, které jste dali svým blízkým, na ně je
totiž nejvíce vidět a jsou pod drobnohledem.

Berani - 20.3. až 18.4. Chopte se iniciativy
a úkol, na který celý kolektiv má čas jen do konce
roku, zkuste vyřešit sami. Uděláte si tím dobré oko
u nadřízených a může se také klidně stát, že od
1. ledna budete povýšeni. A to za snahu stojí.
Býci - 19.4.až 19.5. Nenoste u sebe a při platbách
nepoužívejte peníze v hotovosti. Tento týden se
totiž na vás bude lepit smůla, buďto je poztrácíte nebo je vám někdo ukradne. Opatrní buďte
i vzhledem ke svému zdraví, bacily budou útočit!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Máte jedinečnou možnost
postoupit ve své kariéře. Možná se budete muset
před někým sklonit, ale jen mírně. Spíše vaši nadřízení dají na vaše dosavadní výsledky, které jsou
výjimečné. Polepšíte si i finančně.
Raci - 20.6. až 21.7. Vaše nervozita dostoupí vrcholu. Vánoce se blíží a vy pořád nemůžete sehnat
dárek, který jste si vysnili pro svého nejbližšího.
Máte opravdu nejvyšší čas, obzvláště teď, kdy
musíte zároveň plnit i spoustu pracovních úkolů.
Lvi - 22.7. až 21.8. S drobným předvánočním
dárkem vás potěší člověk, který ovšem za to bude
něco chtít. Dá se říci, že dáreček bude míněn jako
menší úplatek. Je pouze na vás, zda tomu dotyčnému vyhovíte nebo s ním vyrazíte dveře...
Panny - 22.8. až 21.9. Pro vás je nejvyšší čas navštívit zubaře. Přece nechcete, abyste celé Vánoce
strávili s oteklými ústy a cpali do sebe jeden uklidňující prášek za druhým. Pokud máte ze zubařů
respekt, váš partner vás může doprovodit.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Při předvánočním úklidu
najdete něco, co jste dlouhá léta postrádali a má
pro vás obrovskou cenu. Vidíte, ještě že jste při domácím úklidu přiložili ruku dílu a nenechali to na
partnerovi. Jeden dárek už tak tedy máte...
Štíři - 22.10. až 20.11. Buďte tento týden v pozoru, hned několik lidí si z vás plánuje vystřelit.
Kanadskému žertíku tak zřejmě neujdete, ovšem
záležet bude na tom, zda dokážete vymyslet náležitou pomstu. Napadne vás originální řešení.
Střelci - 21.11. až 20.12. Pořád ještě nemáte vymyšleno, co dát svým nejbližším pod stromeček?
Nestresujte se tím zbytečně a nechejte všechno
náhodě. Udělejte si čas a jen tak se procházejte po
supermarketech. Určitě vás něco napadne.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Adventní čas strávíte celkem v pohodě, ovšem trošku vás vykolejí
neúměrné požadavky vašeho šéfa. Než totiž usednete ke štědrovečernímu stolu, budete muset splnit
spoustu pracovních úkolů. I za kolegy.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Vidíte všechno až příliš
černě. Vaši pesimistickou náladu ale tento týden
hodně vylepší prémie, které obdržíte za skvělé
pracovní výsledky. Můžete si tak zařídit perfektní
vánoční svátky a konečně se tak usmát.
Ryby - 19.2. až 19.3. Dáte do pořádku vlekoucí
se rozpory. Naštěstí vám došlo, že přistoupit na
partnerské kompromisy není projevem slabosti,
ale síly. A zvláště teď před Vánocemi, přece se nechcete hádat i u štědrovečerní hostiny!

Petra Hežová
Možná vás překvapí, co všechno se najde zavěšené na zdech
školních tříd. Přímo vedle tabule
byla většina z nás, školou povinných, zvyklá vídat fotografii
aktuálního prezidenta a ti dříve
narození, více či méně zdařilou
olejomalbu France Josefa.
Osobně si pamatuji na příjemný
obličej Gustáva Husáka, který

na mě dobromyslně shlížel ze
zdi za učitelským stolkem, a já
jsem na něj byla schopná zírat
klidně i celou vyučovací hodinu. Snažila jsem se totiž přijít
na to, jak se mu povedlo zamaskovat ten velký flek na pleši, se
kterým se vždycky ukazoval
v televizi. Kdoví proč jsem si
totiž Husáka pletla s Gorbačovem, asi to bylo těmi brýlemi.
Tak jako tak jsem pro jistotu
několika prezidentovým podobiznám flek na lysině tajně
přimalovala na sklo rámečku,
což vypadalo obzvlášť komicky, když pak fotografii Husáka
v rámečku vystřídal Havel.
O to víc mě potěšilo, když jsem
při nedávné návštěvě své bývalé školy zjistila, že hnědou
fixkou domalovaný flek na skle
vybledl jen velmi málo a přesto

se nikdo z vedení školy neměl
k tomu, aby sklo v rámečku
řádně vyčistil nebo vyměnil.
Prezidentským portrétům ve
školských zařízeních zřejmě
nadobro odzvonilo, jak mimo
jiné dokazují i ředitelé škol, kteří
ve snaze projevit svůj názor, nechávají odstranit portréty hlavy
státu z tříd, popřípadě je nahrazují jinými osobnostmi. Ve třídách tak můžete místo fotografie
aktuálně úřadujícího prezidenta
České republiky narazit na snímek papeže Františka, Václava
Havla nebo dokonce velmistra
Německého řádu Bruna Plattera. Jestli by nebylo lepší zase
tam pověsit podobiznu císaře
pána, kterého by (jak víme od
pana Švejka) z jeho místa na zdi
vyhnaly snad jedině intenzivní
střevní obtíže much...

Agentura

Radního Brambora ubytují na radnici!

Od 1. ledna 2015 budou spory
o tom, kde uvolněný prostějovský radní Jaroslav Brambor vlastně bydlí, kde a s kým
přespává, definitivně ukončeny! Jak totiž slovutná a všude
první Agentura Hóser zjistila,
uvolněný radní přes shánění
peněz ze všech možných fondů
požádal o politický azyl v Prostějově a čeká ho tak trvalý pobyt na adrese T. G. Masaryka
číslo čtrnáct!
Jaroslav Brambor byl opozičními zastupiteli nedávno
napaden, že zfalšoval kvůli komunálním volbám místo trvalého bydliště. A co víc, všudešťouraví pisálci ze Staré fronty
Včera nachytali uvolněného
radního v košili, teplácích
a pantoflích v rodinném domě
ve Skalce. Tím bylo dokázáno,
že uvolněný radní za Komunistickou stranu Čech, Moravy
a přilehlých kolonií skutečně
nepřespává v Prostějově, což
by vzhledem ke své kandidatuře do zastupitelstva tohoto
města skutečně měl! „Ten barák ve Skalce opravuji, zatím

je neobyvatelný. A co je komu
do toho, že místo v montérkách
nahazuji omítku v teplácích
a pantoflích! A že zde spím,
a k tomu ještě se svou vlastní
manželkou? Kdybych přespával v mauzoleu V. I. Lenina na
Rudém náměstí v Moskvě, tak
to může být každému šumafuk,“ obul se zhurta do redaktora Agentury Hóser Jaroslav
Brambor.
Jenomže takhle zhurta si už
nemohl novopečený radní vyšlápnout na primátora Prostějova, který se rozhodl celou
kauzu vyřešit jednou na věčné
časy a nikdy jinak! „Nechci
předjímat, ale pobyt pana radního ve Skalce by mohl být
brán jako porušení zákona.
Zastupitel Prostějova musí jednoznačně bydlet v Prostějově,
a je úplně jedno s čí manželkou. Vzhledem k tomu, že
chceme mít veškeré zákonem
dané povinnosti v pořádku,
bude pan Brambor zapsán od
Nového roku s trvalým bydlištěm na radnici na náměstí
T. G. Masaryka číslo 14. Stej-

ně jako stovky bezdomovců,“
prozradil primátor Prostějova
Miroslav Nakaseseděl. „Je to
jediná možnost, jak zamezit
rýpavým protestům opozičních
zastupitelů a některých pisálků. Pak je tu ještě alternativa,
že bych si Jardu vzal k sobě
domů, ale s tím nesouhlasí
moje paní ani pes,“ nechal se
slyšet Bramborův stranický
kolega Josef Augustus.
Od ledna 2015 bude mít tedy
Jaroslav Brambor zapsáno
trvalé bydliště na prostějovské
radnici. „Když to jinak nejde,
tak se s tím budu muset smířit.
Problém ale je, že si pro poštu
budu muset chodit na magistrát, což bude určitá ztráta času.
Moskviče mám totiž věčně porouchaného a ze Skalky jezdí
autobusy do Prostějova maximálně dvakrát za den,“ pokrčil
rameny Jaroslav Brambor.
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

V OP jako v Jednotě

Jako pravidelný a pozorný čtenář Večerníku sleduji s velkým
zájmem informace ze soudní síně, jak pokračují jednání
u Krajského soudu v Brně ve
věci „hospodaření“ dnes už ruiny prostějovského Oděvního
podniku. Zvláště mě zaujal článek ze dne 24. listopadu Český
stát hospodaří stejně jako v OP.
Díky za něj! Otázku, čeká nás
demolice, chápu jako nadsázku.
Uvedených argumentů v článku je dostatek pro položení si
takové otázky. Statisícové platy
a milionové odměny v OP byly
stále malé za „nadlidskou práci“
pro blaho podniku. I naši poslanci se domáhají zvýšení platů za
náročnou práci pro prosperitu
republiky. Současná výše platu
prý ohrožuje možnost úplatnosti poslanců. Marně pátrám, jak
velký plat a náhrady byly dostačující, aby odolali úplatkářským
mafiím. Dozvíme se tuto částku? A budou důchodci po zvýšení penze o sto až dvě stě korun
také už neúplatní? Občan znalý
podmínek, za jakých byly privatizovány mnohé prostějovské
podniky, není překvapen tím, jak
si počínali „hospodáři“ v OP. Takoví byli například i ve Spotřebním družstvu Jednota. Když si
„nahospodařili“ pro sebe, i když
nebylo na platy zaměstnancům,
rozprodali lukrativní prodejny,
například Stavebniny a jiné.
Když už nebylo ani na chleba,
tak skončily i zlaté časy Jednoty
Prostějov. Podle tvrzení tehdejšího předsedy prý nebylo finančně únosné zásobovat prodejny
v okrese. Jak pro koho. Našli
se schopní hospodáři, pro které
je finančně únosné zásobovat
prodejny až z Jednoty z Uherského Ostrohu a pro Konicko
z Boskovic. Děje se tak už několik let pro spokojenost kupujících. Takže všechno je o lidech
a v lidech. Pro „hospodáře“ prostějovské Jednoty to však bohužel bylo bez následků v soudní
síni. Kéž neuniknou trestu alespoň někteří „hospodáři“, kteří
„dřeli v potu tváře do ztrhání
těla” a přesto fakticky připravili
tisíce lidí o práci.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

Dostal někdo
odměnu?

Zakoupila jsem si nový jízdní
řád MHD platný od prvního
prosince 2014. Inovace tohoto
jízdního řádu se opravdu povedla. Zřejmě ho navrhoval někdo
s velmi dobrým zrakem a zapomněl na ty starší, hlavně důchodce, kterým zrak už tak neslouží
a nosí brýle. Také uspořádání
stránek takzvaně naležato není
dobrý nápad. Mnohem horší je
však tisk tak malými písmeny,
že budeme asi používat lupu.
Proč nemohlo být zachováno
dosavadní uspořádání, na které
jsme byli zvyklí? Nebo za tento
nový návrh dostal někdo odměnu? Nepíši to jen za sebe, ale i za
okruh svých známých, zvláště
důchodců. Doufám, že se již
také někteří občané ozvali.
Z. Přikrylová, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Blíží se svátky klidu, míru a pohody. Jenomže právě než k tomu všemu
dojde, tedy pokud vůbec k němu dospějeme, spousta lidí je v takovém
vánočním shonu, že pořádně ani vánoční čas nevnímá. To je bohužel
škoda, neboť právě ona sama atmosféra je přece tím nejkouzelnějším.
A co vy, jak jste na tom? To Večerník zjišťoval v uplynulém týdnu...

DOBROU NOC, PANE RADNÍ!
„Já nespal, bolely mě oči,“ brání se V. Šmíd

MÁTE RÁDI VÁNOČNÍ SVÁTKY?
A CO NA NICH MÁTE NEJRADĚJI?
Veronika VRBOVÁ
Konice

Hana ČÍŽKOVÁ
Prostějov

NE

ANO

„Vánoční svátky příliš ráda
nemám. Je to hlavně kvůli všudypřítomnému shonu,
stresu a chaosu. Lidé jsou
jako pobláznění, všude je jich
doslova masa a všichni blázní kvůli dárkům. Samozřejmě taky dárky nakupuji, ale
střídmě. O tom přeci Vánoce
nejsou. Podle mě si je můžeme dávat během celého roku.
Jinak na vánočních svátcích
mám asi jako většina lidí ráda
samozřejmě cukroví a samotnou atmosféru. (úsměv)“

„Vánoční svátky mám moc
ráda. V klidu a bez vánočního shonu si nakoupím dárky
a připravím vše, co je potřeba.
Takže takovému tomu bláznění rozhodně nepropadám.
Nejraději mám na Vánocích
asi pohádky. Už se těším na
Popelku a Princeznu ze mlejna. (úsměv) Jinak samozřejmě
mám na těchto svátcích ráda
to, že se sejde celá rodina.
Také mám ráda dobré jídlo, cukroví a už se těším na
kapra.“

O Vánocích spolu většinou trávíme více času než během
roku. A tak je na čase oživit i stereotyp v posteli. Jak to udělat?
Jistý americký magazín přinesl návod na originální předvánoční sex.
Na Štědrý den by měla být rodina pohromadě. Pokud se vás
doma sejde více, můžete si večer oživit vzrušující rychlovkou.
Vypařte se během štědrovečerní večeře, aniž byste vzbudili
podezření ostatních. Nezáleží na tom, zda si odskočíte do
ložnice nebo do koupelny. Musí to být rychlé, abyste nevzbudili podezření a rozzáření se vrátili zpět ke stolu.
Nebo je tu ještě jedna z možností, jak si Vánoce spojit se
vzrušujícími sexuálními chvilkami. Punčochy, čekající na
Santovy dárky, máte možnost využít i jinak. Vy si totiž můžete
zkusit pro změnu sex v punčochách! Je to jednoduché. Žena
si obleče punčocháče, které jsou však na patřičných místech
lehce naříznuté, a oba se zapnete do jednoho spacáku. A teď
je to na vás. Zkuste všechny sexuální pozice a možnosti. Ale
pozor, nesmíte vylézt ven!

Bdí, či nebdí? Václava Šmída jsme nachytali ve chvíli, kdy mu při jednání zastupitelstva tak trochu
poklesla hlava...
Foto: Michal Kadlec

Poslední jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova bývají často zdlouhavá, a proto i únavná. Paparazzo Večerníku na poslední sešlosti
místních komunálních politiků zachytil (staro)nového radního Václava Šmída (KSČM), kterak nám „kapánek zaklimbal“...
Prostějov/mik
Bleskový snímek pořídil paparazzo v pondělí 24. listopadu ráno, kdy primátor Miroslav Pišťák svolal mimořádné
zastupitelstvo kvůli nutnosti
schválit množství milionových dotací. To všechno radní Václav Šmíd přežil v plné
svěžesti. Ale jakmile došlo na
všeobecnou diskuzi zastupitelů, trošku mu spadla hlava...

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

„Že bych klimbal? To snad
ne, vždyť bylo ráno,“ začal
se s úsměvem bránit Václav
Šmíd ve chvíli, kdy ho Večerník informoval o pořízené
fotografii. „Určitě jste mě
vyfotili ve chvíli, kdy jsem
úmyslně zavřel oči, abych
jim ulevil. Víte, mám nové
brýle a pálí mě z nich oči.
Musím si na ně teprve zvyknout. Určitě jsem nespal,
vždyť zastupitelstvo bylo

ráno a byl jsem odpočinutý,“
dodal Václav Šmíd.
Ani ne za deset minut po
tomto vyjádření volal novopečený radní do redakce
Večerníku znovu. „Vykládal
jsem to manželce a ta tvrdila, že když spím, tak chrápu.
A chrápal jsem na zastupitelstvu? Ne?! Tak vidíte, nespal
jsem,“ vzal všechno s humorem člen Komunistické strany Čech a Moravy.

jak šel čas Prostějovem ...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Opravy náměstí nabraly zpoždění!

Do prázdnin však budou hotové
Prostějov/mls

Okružní ulice

PONDĚLÍ 16. PROSINCE 2013

Krásnějšího a bohatšího Ježíška si prostějovští radní nemohli ani
přát! Ještě před měsícem si vedení města prostřednictvím Večerníku postěžovalo, že plánovaná rekonstrukce centrálního náměstí
T. G. Masaryka musí být odložena na neurčito, protože kýžená státní
dotace byla odmítnuta. Ovšem kde se vzaly, tu se vzaly, potřebné miliony se nakonec nečekaně objevily! „Na opravu hlavního náměstí
obdržíme dotaci ve výši osmnácti a půl milionu korun,“ konstatoval
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.

PROSINEC 2014
Přestěhovaly se sem i měřenky z OP. Vedla tudy stará císařská silnice. Jedná se o dlouhou ulici vedoucí od Krasic až po Dolní ulici, nazvanou podle jejího charakteru, kdy obtáčí část města. Jedna část ulice byla
v lednu 1893 pojmenována Purkyňova a od října 1939 Svatováclavská
(do roku 1945 St. Wenzel-Strasse). Druhá část byla od března 1905 zvána Záhoří a od března 1930 Svatováclavská. Od 23. září 1965 nesou
obě části ulice dnešní název Okružní. Na rohu s Brněnskou ulicí stojí
u staré císařské silnice tradiční hostinec „U Posledního Halíře“.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Česká ulice
INZERCE

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

Rok od přijetí dotace jsou už práce na opravě náměstí v plném
proudu. Původně se počítalo, že se s nimi začne hned po skončení podzimních Hanáckých slavností. Kvůli odvolání jednoho
z účastníků výběrového řízení se však termín začátku rekonstrukce
posunul. Vše následovně zkomplikovalo i to, že dělníci si s dlažbou před radnicí jaksi nevěděli rady a tak se musel prostor opakovaně dláždit znovu a znovu. Navzdory všem potížím by termín
dokončení všech oprav ohrožen být neměl. „Stavební firma se
ve smlouvě zavázala, že práce dokončí do 30. června 2015. Tento
termín musí být splněn i kvůli přijetí dotace,“ konstatoval pro Večerník náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer.
Samotný prostor před radnicí by měl být vydlážděn do Vánoc,
po novém roce bude následovat náročná stavba lešení, které
zahalí prostějovskou radnici. Spolu s tím se rozběhnou i opravy
dlažby v prostoru takzvané kuželny a před prostějovským muzeem.
Výběrové řízení na revitalizaci náměstí vyhrála firma Skanska,
která práce provede za devatenáct a půl milionu korun.

PRŮŠVIH V DRŽOVICÍCH
Nepovolené vylepování plakátů

Vybíráme pro vás „půltucet“JOGURTY...

... tentokrát ze sortimentu:

Choceňský
smetanový bílý
150 g

Florian ořechový
150 g

Activia
120 g

Müller Mix
150 g

Beskydský bílý
150 g

Lahůdka
Delicates
130 g

-

12,90

11,90

15,90

-

15,90

-

-

11,90

-

-

-

9,90

12,90

11,90

15,90

11,90

15,90

-

9,50

11,90

9,90

-

-

-

13,90

11,90

15,90

10,90

15,90

12,90

10,90

11,90

15,90

12,90

15,90

Naše RESUMÉ
Ještě než se s chutí pustíme do
všech těch vánočních dobrot
a laskomin, zkusme trochu držet
linii a mít zdravou i chutnou snídani nebo svačinu. K tomu určitě
dobře poslouží Activia, kterou
nabízí za stejnou cenu všech šest
marketů, na čtyřech místech je
totožná situace s Lahůdkou Dalicates. To pro Choceňský smetanový bílý jogurt je třeba nejlépe
zajít do Billy, ořechového Floriana i Müller mix do Kauflandu
a Beskydský bílý do Teska.
Nechte si chutnat!
Průzkum proveden
ve středu 10. prosince 2014

napsáno
před

10
lety

Úspěšné referendum občanů Držovic za jejich samostatnost je již za námi, ovšem městská policie
nyní řeší jeden prohřešek proti vyhlášce města.
Zástupci Občanského sdružení Držovice totiž
v rámci propagace referenda využili sloupy veřejného osvětlení k nepovolenému výlepu plakátů.

Některé z nich pak ještě navíc
kdosi neznámý přelepoval letáky s nesouhlasným stanoviskem k odtržení této zatím příměstské části. „Víme o tom, ale
v tuto chvíli by bylo předčasné
se k tomu vyjadřovat. Řeší to
nyní městská policie a tak vyčkejme, až padne rozhodnutí
správního orgánu. Chtěl bych
ale říci, že jasná pravidla, která
stanovuje městská vyhláška,
platí pro každého,“ sdělil nám
k problému Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova.
Nepovolené vylepování plakátů
nahlásil strážníkům zřejmě někdo z občanů Držovic. „Naše
hlídka vyjela na místo a pořídila rozsáhlou fotodokumentaci.

Letáků na sloupech veřejného
osvětlení jsme našli skutečně
dost, pachateli tohoto přestupku
hrozí buď napomenutí, nebo
finanční pokuta,“ řekl zástupce
velitele Městské policie v Prostějově Libor Šebestík.
Lidé z Občanského sdružení
Držovice nechávají celou kauzu
bez většího komentáře. „Nechci se k tomu zatím obsáhleji
vyjadřovat. Plakáty a letáky se
v Držovicích objevily přes noc
a mě osobně o tom informovali
kolegové z občanského sdružení. Nějakou reklamní akci nám
k referendu prováděli i lidé
z Vrahovic, jinak to byla čistě
dobrovolná akce našich občanů,“ řekla Blanka Kolečkářová.

Zpravodajství
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Při kácení na Husáku se DĚJÍ VĚCI! Celostátní deník tvrdí: PORUŠIL ZÁKON!
Jaroslav Šlambor (KSČM) bude mít zase co vysvětlovat

Dřevo si rozebírají romští obyvatelé...

Proostějov/m
mik - Ká
Kácení čtyř desítek stromů
na Husově náměst
stí v Prostějově finišuje opticckou rycchlostí. Jenomže než stačí dělníci
km
meny rozzřezat a dřevo odvézt, rozeberou si
jeej místníí romští obyvatelé! Vedení magistrátu to ale podle vš
všeho ani příliš nevadí...
„Když zaačalo káccení, celý park na Husově náměstí
jsme necchali obeehnat páskami a výstražnými taazem vstupu. Druhý den ráno byly
bulkamii se zákaz
strhány a tabulky se válely po zemi. Lidé
pásky st
tak do parku běž
ěžně vstupovali a riskovali své zdraví. Neemluvě o tom, že překáželi dřevorubcům,“
statovalaa smutně Ivana Hemerková, náměstzkonst
kyně primáto
ora Statutárního města Prostějov.
Skuttečnost, že Romové si berou pokácené dřevo domů naa topení, však nikoho příliš nevzrušujee. „K žád
ádné škodě na majetku nedochází, to
evo je zee stromů, které byly prohnilé a napadřev
nými chorobami. Bylo stejně určeno
denné různý
k likvidacci,“ vysvětlila náměstkyně. „Budu infoormovatt velitele městské policie, aby strážníci
více doh
hlíželi na bezpečnost v parku na Husově
náměstí,
í,“ reagoval primátor Miroslav Pišťák.
Káceníí na „Husáku“ ale pomalu končí, takže
brzy doj
ojde Romům i palivo zadarmo...

Zadarmo! Dřevo z pokácených stromů na Husově náměstí mizí v mnoha případech dřív, než se
stačí odvézt.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Na posledním
jednání Zastupitelstva statutárního města se Jaroslav Šlambor
(KSČM) komunálním politikům zpovídal, kde vlastně bydlí
a přespává. Byl totiž napaden
z toho, že žije dlouhodobě
s manželkou v rodinném domě
ve Skalce, ale kvůli kandidatuře
v komunálních volbách si „papírově“ zajistil trvalé bydliště
v Prostějově. Novinář z celostátního deníku ho ve Skalce skutečně nachytal!
Přestože Jaroslav Šlambor zastupitelům tvrdil, že v nedostavěném
a hlavně nezkolaudovaném domku ve Skalce nebydlí, redaktor
MF Dnes jej pozdě večer právě
tady navštívil. A čerstvě zvolený
uvolněný radní mu prý přišel otevřít v trepkách a domácí košili!
V uvedeném periodiku pak byl
otištěn článek s tím, že Šlambor
obešel zákon hned dvakrát. Poprvé, když si uměle vytvořil trvalé
bydliště v Prostějově, a za druhé že
bydlí v nezkolaudovaném domě.
Večerník těsně před dnešním

jednáním prostějovského zastupitelstva Jaroslava Šlambora
požádal o vyjádření, neboť se
dá očekávat, že i jeho kolegové
napříč politickým spektrem se
ho zeptají na to samé...
„Pane redaktore, nejsem si docela
jistý, zda mám na osočení mé osoby otištěné před několika dny pod
palcovými titulky v Mladé frontě
Dnes reagovat. Proč? Autor článku se ani nepokusil objektivizovat
záležitost tím, že by se obtěžoval
zeptat se na cokoli v dané věci
toho, kterého se týká. Možnosti
měl, seděl naproti mně při tiskové
konferenci. Zatěžko mu ovšem
nebylo zajet do Skalky, kde zjistil, že se nacházím v nemovitosti,
kterou jsem řádně koupil. Co tím
chtěl dokázat, mi není tak docela
jasné. Co je však na pováženou, že
se autor staví do role soudce. Místo otázky je čtenářům předloženo
tvrzení, že jsem obešel zákon,“
odpověděl Večerníku Jaroslav
Šlambor.
Provinění proti zákonu ale
stále odmítá. „Zákon jsem ne-

Jak to tedy je? Jaroslav Šlambor na minulém zastupitelstvu tvrdil, že
v nezkolaudovaném domě ve Skalce se nedá bydlet a sám je Prostějovákem. Zdá se, že tato kauza nekončí...
Foto: archiv Večerníku
porušil. Netvrdím, že ve Skalce
nepřespávám, ale trvalé bydliště mám v Prostějově a ´Prostějovákem´ zůstanu navždy.
Co se týká rodinného domku
ve Skalce, je opravdu rozestavěný a termín kolaudace mám
prodloužen až do konce roku
2015. Ale co mám dělat? Někde bydlet musím...,“ ohrazuje
se Šlambor.
Uvolněný radní za KSČM ale
bude mít určitě co dělat, aby

se i dnes při jednání zastupitelstva obhájil před svými kolegy.
Už nyní se ale zdá jasné, že na
jeho další politickou kariéru na
radnici nebude mít vliv to, kde
spí nebo trvale bydlí. „Pro nás
je hlavní, že v občanském průkaze má uveden trvalý pobyt
v Brněnské ulici v Prostějově.
A já jsem občanku pana Šlambora viděl,“ zareagoval pro Večerník Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova.

Dnes budou zastupitelé MOC DLOUHO NEVYDRŽELA...
SCHVALOVAT ROZPOČET
Závoru ve Školní „zneškodnil“ řidič

Prostějov/mik - Dnem „D“
pro vývoj Prostějova je pondělí 15. prosince! Právě dnes
na jednu hodinu odpoledne
svolal primátor města jednání zastupitelstva, které bude
schvalovat rozpočet pro rok
2015. Na programu jsou
samozřejmě i mnohé další
body, ale diskuze o výdajích
a příjmech magistrátu pro
nejbližších dvanáct měsíců
jsou určitě nosným pilířem
celého zasedání, u něhož opět
nebude chybět ani Večerník!
„Musím přiznat, že živou diskuzi k připravenému návrhu
rozpočtu očekávám s normálními pocity. Věřím tomu, že
rozpočet bude schválen přesně v takové podobě, v jaké ho
jménem rady města budu předkládat,“ nenechal na sobě znát
jakékoliv vzrušení prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

V minulých letech bývalo zvykem, že tento zásadní dokument byl schválen vždy drtivou
většinou zastupitelů napříč politickým spektrem. To se ale letos
vzhledem k roztříštěnosti zastoupení stran a hnutí ve vrcholném orgánu města dá očekávat
jen těžko. Možná ale mnozí
z nás budou překvapeni...
„V tomto okamžiku není pro
mě důležité, kolika hlasy z pětatřiceti možných bude rozpočet schválen. Neupírám nikomu právo, aby na jeho některé
části měl jiný názor. Jsem ale
přesvědčen, že finanční rozvaha města pro příští rok je
připravena rozumně a vyrovnaně,“ zareagoval první muž
prostějovského magistrátu.
Kromě hlasování pro či proti rozpočtu města na rok 2015, které je
naplánováno na 15.00 hodin, budou zastupitelé diskutovat i o dal-

Prostějov/mik - Jak Večerník
informoval, od prvního prosince funguje na parkovišti ve
Školní ulici závorový systém.
Ne každý si ale stačil na změnu
zvyknout. Závora totiž vydržela
nepoškozená pouhý týden! Jeden z řidičů si jí totiž zřejmě nevšiml a snažil se projet „durch“!
Problémem je, že nehodu nenahlásil. Kamera jej však zaznamenala!
„Prostřednictvím městského kamerového systému bylo v pondělí
osmého prosince zjištěno poškození závory na parkovišti ve Školní ulici. Řidič osobního vozidla
Uspěje? Také nyní bude primátor Miroslav Pišťák před zastupiteli zřejmě vjížděl do těchto prostor
obhajovat návrh nového rozpočtu města.
Foto: archiv Večerníku po paměti a nestačil již zabrzdit.
Tímto si zbytečně poškodil své
ších bodech. Na programu je na- ního města Prostějova je samo- auto. Na závoře nevznikla téměř
příklad změna ve vyhlášce města zřejmě veřejné a začíná ve 13.00 žádná škoda, ale nemusí to vždy
o placení odpadu, dále úpravy v hodin v obřadní síni radnice.
takto dopadnout,“ konstatovala
Jana Adámková, tisková mluvčí
Územním plánu Prostějova, maZákladní
zpravodajství
Městské policie v Prostějově.
jetkoprávní záležitosti, udělení
veřejných finančních podpor a najdete během pondělního Úplně beze škod se však tento karambol neobešel. „Nejde
řada dalších záležitostí.
a úterního dne na
o nic závratného, ale poničenou
Chcete vidět vše na vlastní oči?
www.vecernikpv.cz!
závoru přece jen bylo nutné vyJednání Zastupitelstva Statutár-

Stavbaři finišují, rondel bude otevřen s omezením

Po Krasické se už v pátek BUDE JEZDIT

Prostějov/mik - Když na
začátku října nechalo město uzavřít Krasickou ulici
kvůli výstavbě rondelu s tím,
že znovu bude otevřena až
19. prosince, motoristé bědovali, jak je to na dlouho.
Jenomže čas utekl jako voda
a už tento pátek tudy zase
budeme moci jezdit!
„Až do pátku dvanáctého prosince zde probíhala poslední
fáze této investice, stavbaři po
dokončení rekonstrukce inženýrských sítí položili podkladové vrstvy a začali už asfaltovat.
Nevidím důvod, proč by se
stanovený termín devatenáctého prosince neměl stihnout.
V pátek už bude rondel otevřen,“ sdělil Večerníku Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Provoz na nové okružní křižovatce spojující Anenskou
ulici s jižním kvadrantem ale
nebude ještě stoprocentní.
„Rameno směřující z kruhové

Malér. Autem poničenou závoru museli pracovníci technických služeb vyměnit. Řidiče naštěstí viděla městská kamera.
Foto: Městská policie Prostějov
měnit. Škodu odhadujeme zhruba na patnáct set korun, digitální
zařízení a úchyty naštěstí žádnou újmu neutrpěly,“ prozradil
Večerníku Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově, která parkoviště ve Školní ulici provozuje. „Podle všeho zmíněný řidič
ještě vůbec netušil, že na tomto
parkovišti už máme závory. Jel
po paměti a při zatáčení na par-

kovací plochu se zřejmě navíc
nedíval před sebe,“ soudí šéf
technických služeb.
Chybující šofér bude muset
samozřejmě škodu nahradit,
navíc ho určitě čeká nějaká ta
pokuta. I za to, že havárii nenahlásil. „Při způsobení škody třetí
osobě je povinnost k dopravní
nehodě přivolat Policii ČR,“ upozorňuje Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.

PŘEDPLAŤTE SI VEČERNÍK NA ROK 2015

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

nalistujte stranu 7

Poslední fáze. Během uplynulého týdne stavbaři prováděli dokončovací práce na rondelu v Krasické ulici.
Foto: Michal Kadlec
křižovatky kolem sběrného
dvora bude až do jara příštího
roku ještě zaslepeno, druhý
rondel v Anenské ulici se totiž
začne budovat až v březnu,“
doplnil na vysvětlenou Fišer.
Rondel v Krasické ulici bude
mít jednu vymoženost, stejnou
jako ten U Rodenů v Dolní uli-

ci. Řidiči přijíždějící z jižního
kvadrantu budou moci směrem
k Drozdovické ulici odbočit
doprava ještě před rondelem
po samostatném ramenu. „Budou si moci vybrat, odbočit
pak budou moci i z kruhové
křižovatky,“ doplnil náměstek
primátora.

S novou základní školou CMG

souhlasí i radní, co na to zastupitelé?
Prostějov/mik - Předběžný souhlas vedení magistrátu se založením nové církevní základní
školy Cyrilometodějského gymnázia potvrdila i rada města. Teď záleží na tom, zda v pondělí 15. prosince tomuto projektu dají definitivně zelenou i zastupitelé.
„Není potřeba to nijak dlouze komentovat. Rada města většinou hlasů schválila souhlas se založením církevní základní školy,“ uvedl stroze prostějovský primátor Miroslav Pišťák, který odmítl
však prozradit, kdo a jak vůbec hlasoval. „To není podstatné. Důležité je, že nebudeme Cyrilometodějskému gymnáziu klást překážky,“ odtušil první muž radnice.
Poslední slovo bude mít dnes zastupitelstvo města. „Pokud to schválí i zastupitelé, pak v co nejbližší době pošleme opakovanou žádost na ministerstvo školství a v září příštího roku bychom už
mohli otevřít první třídy nové školy,“ uvedl pro Večerník Pavel Polcr, ředitel CMG v Prostějově.

Na hradbách opravili díry, omítat se bude až na jaře

Prostějov/mik - Stavbařům
při rekonstrukci městských
hradeb ve Školní ulici komplikovaly situaci při odsekávání staré omítky časté
„výpadky“ zvětralého zdiva.
Zdá se však, že v rámci milionové investiční akce se historickou památku podařilo
stabilizovat. Nově omítat se
ovšem bude až na jaře příštího roku.
„Při prováděné opravě se samozřejmě průběžně dělá průzkum statiky celých hradeb.
Dělníci odbourávali betonový
nástřik, pod nímž se nachází
smíšené zdivo. Většinou se
jedná o zdivo cihelné, neboť
dříve tady stály staré židovské
domy, jejichž sklípky byly nalepeny přímo na městské hradby. A dalšími cihlami se hradby
spravovaly po demolici židovských nemovitostí na začátku
sedmdesátých let, kdy musely
ustoupit plánované stavbě kina
Metro a velkého parkoviště,“
prozradil Večerníku Zdeněk
Fišer, náměstek prostějovské-

Pro letošek padla! Zajištěné městské hradby ve Školní ulici čeká
další část rekonstrukce až v jarních měsících. Foto: Michal Kadlec
ho primátora pro stavební investice.
Jenomže za cihelnou nástavbou hradeb je starodávná
stavební výplň smísená s kameny. A právě ta se nyní drolí jako perníková chaloupka.
„Hradby nebyly dříve odizolovány od spodní ani vnější vlhkosti. Jejich vnitřek je vyplněn
jakousi stavební sutí, kterou
zpevňují velké kameny spojené pouhou hlínou. A jestliže
se nyní odstraňovala betonová

omítka i část cihelného obalu,
může se stát, že starodávná
výplň hradeb, která je promáčená a zvětralá, se vyvalí ven.
A v několika případech se to už
stalo,“ připouští náměstek primátora. Jak ale vzápětí dodal,
na celkový průběh rozsáhlé rekonstrukce městských hradeb
neměly tyto dílčí komplikace
až takový vliv.
„Staré zdivo, které po odkrytí
betonové omítky opadalo, bylo
zvětralé. Po několik deseti-

letí do hradeb zatékalo, a tak
není divu, že se na některých
místech objevily díry po vypadaných cihlách i kamenech.
Ty byly před staletími spojeny pouhou hlínou. Dělníci ale
hradby stabilizovali a díry na
některých místech znovu vyplnili novým zdivem,“ přidal
Fišer.
Podle všeho bude druhá etapa
rekonstrukce městských hradeb
pokračovat až v jarních měsících příštího roku. „Nepředpokládám, že by ještě letos počasí
dovolilo začít s novou omítkou.
Případný mráz by jí jenom
uškodil. Odkrytému zdivu by
zimní počasí vadit nemělo, pokud nebude často pršet, může
alespoň dobře vyschnout,“ vysvětlil náměstek primátora pro
stavební investice.
Celková rekonstrukce hradeb
je naplánována na tři roky,
letos se proinvestuje dva a půl
milionu korun, na rok 2015
je počítáno v rozpočtu města
s přibližně shodnou částkou
peněz.

Společnost
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VÁNOČNÍ KOUPEL JE TADY! Hupsnete tam i vy?
Plavci budou inaugurovat ZIMNÍ KRÁLOVNU…

Prostějov/mik, mls - Rok
utekl jako voda a všem zimním plavcům je úplně fuk, že
to byla voda úplně ledová!
Na štědrodenní poledne je
i letos připravena atraktivní
lahůdka pro všechny zimomřivé fanoušky. Otužilci totiž i příští středu 24. prosince
2014 hupsnou do vody ve
výpusti plumlovské přehrady, kam se loni vrátili po tříletém „hostování“ v Bidelci.
A chystají PŘEKVAPENÍ!
Loni se této oblíbené atrakce zúčastnilo rekordních
sedmatřicet plavců. Sledovaly
je davy obdivovatelů. Oddíl
dálkového a zimního plavání
TJ Haná pochopitelně ani letos nemůže chybět u organizace tradiční, již jedenatřicáté
Vánoční koupele. „Vstup do
ledových vod nejen pro sportovní otužilce, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti bude
proveden přesně ve dvanáct
hodin. Otužileckou akci chceme pojmout opravdu svátečně
a hlavně pohádkově. Očekáváme od účastníků akce, že
přijdou v různorodých pohádkových kostýmech, vždyť jde
o jednu velkou recesi. A chystáme velké překvapení,“ zatvářil se hodně tajemně Michal
Mucha, duše a hlavní organi-

zátor tradiční Vánoční koupele
konající se v nádrži Plumlov.
Na naléhání Večerníku jen
stručně prozradil, že otužilci na svém „sletu“ vyberou
mezi sebou pravou zimní
královnu. „Dojde na inauguraci hlavy zimního plavání.
Otázkou bude, jestli půjde
o ženu nebo originálně převlečeného a namaskovaného
muže,“ zasmál se Mucha.

V posledních letech neměli
zimní plavci v čele s hvězdami mezi otužilci Danou Zbořilovou, Bohuslavem Páclem
a dalšími štěstí na to pravé počasí. „Ideální pro nás i celou
akci je teplota vzduchu mírně
pod nulou a sníh. Třeba se toho
letos dočkáme. Co si naopak
nepřejeme, je, když zároveň
mrzne a prší. To je psí počasí
a nic pro nás,“ podotkl Michal

Mucha, přičemž kolektiv Večerníku začal „drkotat zubama“.
Kdo chcete vidět velkolepou
show nejotužilejších otužilců
z Prostějovska, přijďte překlenout štědrovečerní půst
k výpusti Plumlovské přehrady. Organizátoři věří, že letos
bude překonán historický rekord z loňska v počtu pětasedmdesáti účastníků!

Balónková
pošta
pro
Ježíška
odstartovala
i
z
Prostějova
Amíci v Lutotíně!

Prostějov/peh - V rámci ce- hlásí malý Vašík, kterého na
BYLI JSME
lorepublikové akce Balónky akci doprovodila babička, paní
pro českého Ježíška, která Nová a sestřička, jenž by pod
se koná už sedmým rokem, vánočním stromečkem ráda
se minulý pátek sešli na našla plyšovou kočičku.
U TOHO!
Lutotín/mls - Nečekanou náPernštýnském náměstí v Pro- Prodej balonků i letos měli
vštěvu ze Severní Ameriky
stějově rodiče s dětmi, aby za úkol zástupci pořádajících
hostí splav v Lutotíně. MilovníOkrašlovacího
se zúčastnili celorepub- organizací,
ci přírody na něm mohou oblikového pokusu o rekord. spolku města Prostějova a Majevit dva samce a jednu samici
Balonky s dopisem pak na teřského
centra
Cipísek.
Morčáka chocholatého.
povel moderátora putovaly „Prostějov se akce účastní
Morčák chocholatý obývá
krátce po čtvrt na čtyři ex- už potřetí, kvůli nedostatku
bažiny a hustě zarostlé rybpres vzdušnou poštou přímo sponzorů se loni balonky
níky na severu Spojených států
k Ježíškovi!
nevypouštěli, tomu jsme
a v jižní Kanadě. Pro svůj pestrý
Už potřetí dostal Ježíšek chtěli předejít, proto poprvé
vzhled bývá častým chovanspeciální zásilku i z Prostějova! za balonek chceme deset kocem zoologických zahrad po
Před kinem Metro 70, kde run, přestože příprava balocelém světě. V České republice Zahraniční hosté. Mezi kačenami v Lutotíně lze spatřit dva samce se konal prodej expresních nku vyjde celkem na korun
jej můžeme najít v ZOO Dvůr a jednu samici vzácného Morčáka chocholatého. Foto: Jiří Eliáš balonků pro Ježíška, se sešly dvanáct. Budeme mít alespoň
v pátek 12. prosince před nějaký finanční základ pro další
Králové, Plzeň a Ohrada.
„Myslím, že Morčáci museli otické ptáky upozornil. „Staro- tinách stromů. Pokud budou třetí hodinou odpolední de- ročník,“ přiblížila předsedkyně
pláchnout z nějaké zoo,“ za- usedlíci je na Romži prý viděli mít dostatek potravy, pak jim sítky dětí v doprovodu rodičů, Okrašlovacího spolku Milada
uvažoval Jiří Eliáš z Lutotína, už loni. Na rozdíl od kachen nic nebrání v tom, aby se u nás prarodičů i kamarádů, aby Sokolová. Když bylo všech 3, 2, 1 start... Balónkový expres přímo k rukám Českého Ježíška
se následně přesunuli na sedm set speciálních zásilek se vznesl na pokyn z rádia.
který redakci Večerníku na ex- Morčáci hnízdí obvykle v du- rozmnožili,“ dodal Jiří Eliáš.
Foto: Petra Hežová
Pernštýnské náměstí, odkud pro Ježíška rozdáno, náměstí
se balonky hromadně vydaly plné fialových balónků pak celkem sto tisíc balónků z 270 městy a obcemi přihlášenými
na svoji vzdušnou pouť. Poslat už napjatě očekávalo, kdy míst z celé České republiky. z celé České republiky.
Ježíškovi balónkovou poštu se ozve hlas známého herce Do celonárodní akce vypou- Podle účasti na Pernštýnském
se poprvé vypravil i Tomášek Václava Vydry. Ten odstar- štění balónků s přáním k Je- náměstí to vypadá, že letos
toval hromadné vypouštění žíškovi, která je součástí ini- bude mít Ježíšek opravdu
s maminkou.
„Přál jsem si auto,“ prozradil balónků přesně v 15:15 hodin. ciativy Český Ježíšek, se letos co číst. Jen aby to do Vánoc
malý šikula. „Já bych rád bagr,“ V roce 2008 bylo vypuštěno Prostějov zapojil s dalšími 406 všechno stihl...
Olomouc, Prostějov/red - První prosincový
pátek se ve Slovanském domě v Olomouci
konal casting unikátního projektu Miss Olomouckého kraje. Porota v čele s Českou miss
Gabrielou Frankovou vybírala z téměř šedesáti
krásných studentek středních škol celého kraje.
Mezi finálovou dvanáctku pronikla i Markéta
Pospíšilová z prostějovského GJW.
Miss Olomouckého kraje není klasickou
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás
soutěží krásy, ale ojedinělým projektem. Do
ve spolupráci se Zlatnictvím Josef Kajeho realizace jsou zapojeni jak profesionálové
láb připravil SOUTĚŽ O SLEVOVÝ
z produkčního týmu, tak zejména samotní stuKUPÓN V HODNOTĚ 500 KOdenti z celého kraje. „Miss Olomouckého kraje
RUN, který můžete získat v případě,
chce představit nejen pohledné slečny, ale i talže jste se stali, nebo se stanete předentované studenty. Ti nejlepší z nich společně
vystoupí na závěrečném galavečeru, který se
platitelem nejčtenějšího regionálního
bude konat v sobotu jedenadvacátého března
periodika na celý rok 2015! A máme
v Regionálním centru Olomouc,“ uvedl tiskový
pro vás dobrou zprávu - během probímluvčí soutěže Radim Kašpar.
hajících předvánočních dnů totiž mezi
Ještě před tím čeká Markétu i ostatní finalistky Bude královnou? Do finálové dvanáctky Miss
vás rozdělíme hned ROVNÝ TUCET
Olomouckého
kraje
pronikla
i
sto
sedmdesát
soustředění, které proběhne na konci února příštího
takovýchto POUKAZŮ.
roku. Projekt má podporu Odboru školství, centimetrů vysoká Markéta Pospíšilová z Gympondělí15. 12.
8.00 - 17.00
názia Jiřího Wolkera.
Foto: www.missok.cz
mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje.

Mezi finalistky krajské miss
pronikla i dívka z Prostějova

Soutěžte a vyhrajte

POUKAZ OD ZLATNICTVÍ KALÁB!

PROVOZNÍ DOBA
VEČERNÍKU
nejen o Vánocích

Město pošle předvánoční „dárek“
PENÍZE pro Hospic na Svatém Kopečku

Prostějov/mik - Není zvykem,
aby prostějovský magistrát
finančně podporoval sociální
ústavy v jiných regionech.
V případě Hospice na Svatém Kopečku ale pravidelně
dělá výjimku, zvláště když
toto zařízení na pomoc lidem
čekajícím doslova a do písmene
na konec svého života, se stará
také o pacienty z Prostějova.
Letos tomu nebude jinak.
„V radě města jsme schválili
poskytnutí nenávratné veřejné
finanční podpory z rozpočtu
města Prostějova na rok 2014
ve výši patnácti tisíc korun
Hospici na Svatém Kopečku,“
oznámil Miroslav Pišťák,

primátor Statutárního města
Prostějova.
Hospic na Svatém Kopečku,
jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc, je
jediným zařízením tohoto typu
v Olomouckém kraji. „Hospicová
péče poskytuje komplexní pomoc
a podporu nemocným v pokročilé
a konečné fázi nevyléčitelných
onemocnění. Pomáhá prožít
kvalitně a důstojným způsobem
závěrečné období jejich života,
a to na základě nepřetržitého
poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí
a zároveň tak umožňuje pečujícím
osobám nezbytný odpočinek,“
popsala Alena Rašková, první

náměstkyně primátora za sociální
oblast.
Není to poprvé, co prostějovský
magistrát finančně podpořil významný ústav u Olomouce.
„Máte pravdu, že peníze do sociálních zařízení v jiných regionech
většinou nedáváme, ale Hospic
na Svatém Kopečku je určen pro
nevyléčitelně nemocné z celého
Olomouckého kraje a kromě toho
je zde aktuálně hospitalizován
jeden občan Prostějova. Vedení
hospice se na radu města obrátilo
se žádostí o veřejnou finanční
podporu na spolufinancování modernizace vybavení pokojů a kuchyně, konkrétně pořízení nové
pečicí pánve,“ dodala Rašková.

úterý 16. 12.

8.00 - 17.00

středa 17. 12.

8.00 - 17.00

čtvrtek 18. 12.

8.00 - 15.00

pátek 19. 12.

ZAVŘENO

pondělí22. 12.

8.00 - 17.00

úterý 23. 12.

8.00 - 12.00

středa 24.12 až neděle 28.12. ZAVŘENO
pondělí29.12.

8:00 - 17:00

úterý 30.12.

8:00 - 14:00

středa 31.12.

ZAVŘENO

pátek 2.1.

8:00 - 17:00

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...
Druhá fáze soutěže probíhá od pondělí 15. do středy 17. prosince.
ZADEJTE SI TEDY PRÁVĚ V TOMTO OBDOBÍ 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 ve středu 17. prosince v 17.00 hodin přímo v redakci. Jména
druhé ŠESTICE VÝHERCŮ, kteří obdrží onu poukázku v hodnotě 500 Kč, BUDEME KONTAKTOVAT TELEFONICKY. PROTO NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT NA SEBE SVÁ SPOJENÍ!
Ze soutěžících v prvním kole byla vylosována tato šestice: Josef Vysloužil, Palackého
751, Kostelec na Hané * Marta Staňková, C. Boudy 4 , Prostějov * Božena Jahnová,
Okružní 191, Prostějov * Ivo Jánoško, Luční 24, Prostějov * Ivo Pochvalovský, Luční
24, Prostějov * František Křupka, Budětsko 97
Poukaz si můžete vyzvednout přímo v redakci Večerníku a to již od dnešního dne.

Region
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inzerce

Řidička nezvládla náledí a BOJOVALA O ŽIVOT!

KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Vyloupená firma
v Držovicích
Držovice/mik - Policisté řeší
krádež, ke které došlo v noci ze
čtvrtku 11. na pátek 12. prosince
v Držovicích. Zatím neznámý
pachatel vnikl do volně přístupné
haly v jednom z objektů, odkud
ze zabezpečených prostor po poškození zámku odcizil notebook
se speciálními firemními programy a firemní nástroje a přístroje.
Škoda byla vyčíslena na 420 000
korun. V případě zjištění pachatele vzhledem k výši způsobené
škody hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi.

Pantlék předvede
Živý Betlém
Němčice nad Hanou/mls - Národopisný folklorní soubor Pantlék vás srdečně zve na „Živý
Betlém“, který bude prvně k vidění v Dřevnovicích 23. prosince
v 17.00 hodin, dále ve farské zahradě v Němčicích nad Hanou
26. prosince v 17.00 hodin a a také v neděli 28. prosince v Nezamyslicích před kostelem v 17.00
hodin. Přijďte si zazpívat koledy
a nadýchnout se vánoční atmosféry, se spoustou klidu a pohody.

Zpěv v Určicích a Konici
Konice, Určice/mls - Tuto sobotu 20. prosince od 17.00 do 19.00
hodin se bude v kostele sv. Jana
Křtitele konat Adventní koncert.
Příští pátek 26. prosince od 17.00
hodin se v Konici uskuteční Vánoční koncert, na kterém vystoupí místní chrámový sbor, učitelé
a žáci ZUŠ Konice a jejich hosté.

Jak budou nejkrásnější svátky roku trávit zvířata z útulku v Čechách pod Kosířem?

PSI-LIDOJEDI NAŠLI PŘED ŠTĚDRÝM DNEM AZYL VE VOŘÍŠKU
Smutný rekord roku: za jediný prázdninový měsíc přibylo až pětačtyřicet pejsků

Asi pro nikoho nejsou Vánoce tak důležité jako pro děti
či naše čtyřnohé miláčky. Své o tom ví i pejsci z útulku
Voříšek v Čechách pod Kosířem. Právě pro ně je období nejkrásnějších svátků v roce plné očekávání víc než
pro kohokoliv jiného. Je totiž vyšší pravděpodobnost,
že v jejich životě dojde k zásadnímu zlomu a někdo jim
poskytne nový domov. Stejně tak se v tomto období ve
zvýšené míře setkávají s projevy přízně hodných lidí. Na
druhou stranu pro celou řadu jiných psů mohou být týdny po Vánocích v jejich životě kritické. Do útulku se totiž
žádný pejsek nedostane o své vlastní vůli...
Čechy pod Kosířem/mls

se s nimi opět setkali až u nás,“
prozradil Dostál.

V průběhu uplynulého týdne přibyli do útulku v Čechách pod Kosířem bohužel další tři pejsci. „Dvěma z nich říkám lidojedi. Jedná se
o psy, kteří ohlodali tělo svého
pána, kterého minulou neděli
našli mrtvého v domku u prostějovského hlavního nádraží. Ve
skutečnosti jsou to ale úplně mírumilovná zvířata, živého člověka
by nikdy nenapadli. Bylo to tím,
že psy sužoval hlad a s mrtvolou
muže byli zavřeni delší čas v jedné místnosti,“ vyjádřil se Leopold
Dostál z útulku Voříšek v Čechách
pod Kosířem.
Voříšek psy přijímá pouze od
městské policie, případně od starostů obcí. „Osmdesát procent
našich svěřenců bylo odchyceno
v Prostějově. Ne vždy se však
jedná o zvířata, která lidi odložili. Zejména po Silvestru přibývá
těch, která se kvůli strachu z ohňostroje zaběhla a jejich pánečci

Očekává se lednový nápor.
Bude stačit kapacita?
Právě po Vánocích se dá v útulku očekávat zvýšených nápor
odložených pejsků, kteří se ukázali jako nevhodný vánoční dárek. „Netýká se jenom začátku
roku. Například v jednom měsíci o prázdninách k nám přibylo
i pětačtyřicet pejsků. To bylo něco
hrozného,“ povzdechl si Leopold
Dostál, který kvůli vyčerpané kapacitě už musel i některé pejsky
odmítnout.
Kapacita útulku se pohybuje
kolem sedmdesáti zvířat, v současnosti se v útulku nachází asi
čtyřicet pejsků. „Je možné, že
v lednu se dočkáme dalšího náporu nových pejsků. Volná místa
sice ještě máme, ale snad to nebude nic hrozného,“ doufá Dostál.
Asi stovka čtyřnohých kamarádů
naopak v průběhu končícího roku

měla velké štěstí a našla nový domov „Stále k nám někdo chodí,
i když se někdy stane, že se tu
za celý týden objeví jen pár lidí.
Ale to je velice vzácné, v průměru udáme každý týden tři pejsky.
Hodně nám v tom pomáhá třeba
Voříškiáda, která se koná v září.
Příští rok bychom ji rádi udělali
přímo v Prostějově,“ prohlásil
Dostál s tím, že pejsci v útulku
průměrně stráví několik týdnů až
měsíců svého života. „Najdou se
však i takoví, kteří jsou u nás přes
dva roky,“ upřesnil.

O Vánocích se na psech
pozná,
po
zná, jaký je kdo člověk
Vánoce v psím útulku v mnohém připomínají svátky v dětském domově. „Hodní lidé nám
v tomto období ve zvýšené míře
nosí například granule a dezinfekční prostředky. Těch nemáme
nikdy dost. Psi také mají radost
i z pamlsků, nejlepší je, když třeba někdo donese dětské piškoty.
S dárky k nám každoročně míří
žáci hokejové třídy ze základní
školy Melantrichova. Loni se
k nim připojily i děti z mateřinky
na Husově náměstí, které uspořádaly sbírku. Dále nám pomáhají jednotlivci, kterých je před
Vánoci poměrně dost. Ovšem
ti, kteří by pravidelně přispívali v průběhu celého roku, ti by
se dali spočítat na prstech jedné
ruky,“ srovnal Leopold Dostál.
A na co konkrétně se tedy pejsci z útulku Voříšek mohou těšit

Už ne tak levněji, ale pořád výhodněji!
Objednávejte
celoroční předplatné
ky
Večerníku za lepší cenu a s bonusy i dár

o letošních Vánocích? „Tak
snažíme se, aby to mělo nějakou atmosféru. Nazdobili jsme
jim tedy stromeček a dočkají se i
štědrovečerní večeře. Bude maso
s těstovinami a mrkví. A neobejde se to ani bez pamlsku navíc,“
uzavřel Leopold Dostál.
Jak se tedy Večerník přesvědčil
na vlastní oči, spekulace, že by
psi mizeli, či se s nimi dělo něco
nekalého, jak šlo z různých stran
zaslechnout, se nepotvrdily.

U vánočního stromu. Vedoucí útulku Leopold Dostál s dvouletým pejskem, který se jmenuje Teddy Bear a
do Čech pod Kosířem se dostal až z Krnova.
Foto: Martin Zaoral

Došlo na naši adresu...

PODZIM S OPUŠTĚNÝMI PEJSKY

Prostějov/red - Stejně jako v loňském roce jsme si společně
s dětmi v mateřské škole na
Husově náměstí vzpomněli na
opuštěné pejsky, kteří neměli
to štěstí, nenašli milující rodinu
a nakonec byli umístěni v útulku
Voříšek v Čechách pod Kosířem,
kam směřují všichni odchycení pejsci z Prostějova a okolí.
Po dohodě s vedoucím útulku
jsme zjistili, co by pejsci nejvíce
ocenili a pak už jsme mohli
vytvořit letáček pro rodiče dětí

ZBYTEČNÁ pátračka po starém myslivci Po Plumlově mladík jezdil
Proč nezavolal vystrašené manželce?

Prostějovsko/mik - Hodně nezodpovědně se zachoval třiaosmdesátiletý nimrod, který jedno
odpoledne odešel do lesa na lov
a vrátil se až druhý den. Jeho
vystrašená manželka zalarmovala policii s tím, že po celou noc
postrádá muže. Ten kvůli patáliím s autem musel přenocovat
v lese, ale proč mobilem nezavolal své ženě a ani nereagoval na
početná volání? Desítky policistů i kolegů myslivců tak po něm
vlastně pátrali zbytečně...
„Ve středu desátého prosince jsme
v časných ranních hodinách přijali
na linku 158 oznámení o pohřešování třiaosmdesátiletého seniora
z obce na Prostějovsku, které

podala jeho manželka. Bylo zjištěno, že den předtím se kolem
druhé hodiny odpoledne muž
vydal, jako myslivec, na lov
zvěře do lesů nacházejících se
několik kilometrů od místa jeho
bydliště. Odjel svým vozidlem,
ale domů se nevrátil, nepodal
o sobě žádnou zprávu a na telefony nereagoval,“ popsala situaci
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Po muži bylo okamžitě vyhlášeno
pátrat. „Do rozsáhlé akce bylo zapojeno několik desítek policistů,
včetně psovoda a členů mysliveckých sdružení okolních obcí.
Policistům se podařilo krátce po

poledni lokalizovat také mobilní
telefon pohřešovaného. Zjistili, že
třiaosmdesátiletý pán se již nachází doma. Sám se vrátil i s vozidlem
domů. Byl zdravý, v pořádku, jen
trochu podchlazený,“ informovala
Večerník o šťastném konci pátrací
akce mluvčí krajské policie.
A co se vůbec stalo, že stařík se
v noci nevrátil domů? „Senior
s vozidlem v nočních hodinách
zapadl v lese a přenocoval v něm.
Kolem poledne ho pak vyprostili
lesní dělníci a teprve potom se
mohl vrátit domů,“ vysvětlila Irena Urbánková.
Zavolat domů ale myslivec mohl,
vždyť měl u sebe mobilní telefon...

Průtah Výšovicemi je OPĚT PRŮJEZDNÝ

Jaké další silnice se v regionu dočkají oprav?

Prostějovsko/mls - Tak tomu se
říká úleva. Od poloviny letních
prázdnin si řidiči horko těžko
zvykali na komplikace při jízdě z
Prostějova do Němčic nad Hanou.
Po čtyřech měsících útrap je silnice přes Výšovice už několik dnů
opět průjezdná. S opravami se
zde bude pokračovat opět na jaře
2015. To už se rozběhnou rekonstrukce i na jiných místech Prostějovska, v plánu je například most
v Držovicích.
Silnice ve Výšovicích patřila několik
posledních let k nejhorším na Prostějovsku. Nikoliv náhodou pravidelně
obsazovala přední místa v anketě na
webové stránce www.vymoly.cz. S

opravami tu silničáři začali koncem
července a uplynulý čtvrtek 27. listopadu proběhla ve Výšovicích kolaudace nového asfaltového koberce.
„Tím byla letošní etapa ukončena a
došlo ke zprovoznění silnice,“ potvrdila Kamila Navrátilová, tisková
mluvčí Krajského úřadu v Olomouci.
Tím to ovšem ve Výšovicích nekončí, po pauze se bude pokračovat hned
příští rok na jaře. „Konkrétně zbývá
opravit část komunikace od křížení
se silnicí ve směru na Kelčice. Vše by
mělo být hotové příští rok v květnu, “
upřesnila Navrátilová. Rekonstrukce
průtahu Výšovicemi celkově přijde
na sedmapadesát a půl milionu korun.

Hned s prvními teplými dny by se
dělníci měli pustit také do rekonstrukce silnice mezi Holubicemi a
Hrochovem. „I v tomto případě by
vše mělo být dokončeno již v květnu příštího roku,“ upozornila tisková
mluvčí kraje. K dalším investičním
akcím v regionu bude patřit již zmíněná oprava mostu v Držovicích, se
kterou se začne už v únoru 2015.
Peníze z Evropské unie půjdou i na
rekonstrukci silnice mezi Čechůvkami a Kralicemi na Hané. „V tomto
případě není termín ještě přesně
daný, v současnosti probíhá soutěž o
zhotovitele stavby,“ uzavřela Kamila
Navrátilová výčet chystaných oprav
na Prostějovsku.

naší mateřské školy s prosbou
o nějaké dobrůtky. Ohlas byl
veliký a spousta dětí donesla
piškoty, granule, konzervy a jiné
pamlsky pro pejsky.
Sbírka tentokrát probíhala již v listopadu a ve čtvrtek 20. listopadu
si vedoucí útulku převzal deset
a půl kilo piškotů, pětapadesát kilo
granulí, konzervy pro pejsky a jiné
pamlsky. Vedoucí útulku byl akcí
a zájmem o ni opět mile překvapen
a z dárků měl velkou radost.
Podobných akcí totiž není mnoho.

Nejde v ní však pouze o podporu
vlastního útulku, ale i o vedení dětí
k nesobeckosti dobrým příkladem.
Tímto bych chtěla mnohokrát
poděkovat všem dětem, jejich
rodičům a všem zúčastněným za
štědré dary. Osobně doufám, že
tato akce nebude zdaleka poslední
a možná se stane inspirací pro ostatní mateřské školy a nejen je.
Za MŠ Husovo náměstí
Mgr. Romana Sedmerová,
učitelka, organizátorka
a milovnice pejsků.

V Tvorovicích půjdou

pod vlivem PERVITINU k volbám v březnu

Plumlov/mik - Předminulý pátek
5. prosince kolem půl desáté večer
kontrolovali policisté v Plumlově
řidiče motorového vozidla Škoda
Felicia. Jak posléze vyšlo najevo,
mladík byl pod vlivem drog!
„Pátého prosince byla v Boskovické
ulici provedena dechová zkouška
u třiadvacetiletého řidiče, která byla
negativní. Zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní
na amfetamin i metamfetamin. Po

poučení se řidič odmítl podrobit
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu.
Plumlovští policisté mu na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu,“ konstatovala tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje Irena Urbánková.
Mladý muž je teď podezřelý ze
spáchání přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

Prostějovsko/mls - Stejně jako
Mořice a Slatinky, tak i v Tvorovicích se budou opakované
volby konat 14. března. Na
nový termín už tak čekají pouze
v Hrušce.
„Ministr vnitra vyhlásil konání
nových voleb do zastupitelstva
obce Tvorovice na Prostějovsku
na čtrnáctého března příštího
roku,“ informovala v průběhu

uplynulého týdne Kamila Navrátilová, tisková mluvčí Krajského
úřadu Olomouckého kraje.
Nové volby se v obci budou konat
poté, co kandidáti z KDU-ČSL
v čele se starostkou Milenou Pírkovou odstoupili ze zastupitelstva Tvorovic. Ve volbách přitom
lidovci získali o jeden mandát
méně než konkurenční kandidátka vedená Jiřím Petrovským.

Představujeme regionální podnikatele...

Fyzioterapeutické centrum ve Výšovicích

používá řadu osvědčených metod

Výšovice/pr - Fyzioterapeutické
centrum Výšovice je moderní
nestátní zdravotnické zařízení,
které bylo vybudováno v roce
2005 v rámci projektu HANDICAP. Jeho prostory se nacházejí
v přízemí přístavby zámku ve
Výšovicích.
Účelem fyzioterapeutického centra
je poskytnout ambulantní fyzioterapeutickou péči dětským i dospělým
klientům. Ordinace je vybavena
nejmodernějšími přístroji pro elektroterapii (ultrazvuková terapie,
bezkontaktní elektroterapie, magnetoterapie). K dalším specialitám patří

Redcord, což je závěsný systém pro
diagnostiku, aktivní terapii i trénink.
Centrum disponuje plně vybaveným
fitcentrem a vodoléčbou (vana pro
podvodní masáž, perličkovou koupel, vířivka). Jako jediné centrum na
Moravě má k dispozici tzv. floating
- simulující prostředí Mrtvého moře.
Ředitelka centra Leona Prokopová je
mimo jiné odbornicí na metodu Ludmily Mojžíšové a jako jediná na Prostějovsku také na Mckenzie metodu.
„Metoda Ludmily Mojžíšové se
skládá z mobilizace páteře, kostrče
a žeber a řady cviků, při kterých se
uvolní vychýlená kostrč a stažené

svaly pánevního dna,“ přibližuje
tuto metodu Prokopová. Právě tyto
obtíže totiž mají často za příčinu neplodnost, opakované potraty, bolesti
zad a kostrče. „Úspěšnost metody tedy počet otěhotnění - se pohybuje
v rozmezí třicet až třiatřicet procent.
Léčená žena se zbavuje i dalších nepříjemností, jako jsou bolestivá menstruace, bolesti hlavy, bolesti páteře
a podobně,“ přidává fyzioterapeutka.
Mckenzie metoda, známá rovněž jako mechanická diagnostika
a terapie (MDT), se využívá na
celém světě a je vhodná pro veškerý pohybový systém, tj. jak pro

problémy dolní části zad, krční
páteře, tak i pro klouby končetin.
„Metoda je v současnosti jednou
z nejvíce vědecky podložených
metod v oblasti fyzioterapie. Vyšetření je stejně spolehlivé jako drahá
diagnostická vyšetření (RTG, CT).
Tato metoda je vhodná pro všechny trpící bolestmi zad, občasné
mravenčení nebo poruchy citlivosti
v chodidlech a rukou, artritidou
kyčlí či bolestí hýždí, ramen nebo
paží, obtížemi s předklonem pro
ztuhlost nebo bolest, lumbágem,
ischiasem,“ zdůrazňuje užitečnost
této metody Prokopová.

776 159 120
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Služín, Stařechovice/mik - Během pátečního rána byla na Prostějovsku hlášena jedna havárie
za druhou. Silnice totiž opět
pokryla ledovka, se kterou si na
mnoha místech řidiči prostě neporadili. Během pátečního rána,
kdy silnice na Prostějovsku pokryla ledovka, bylo hlášeno
celkem osm dopravních nehod.
Nejhůře dopadla mladá řidička
u Služína, která dostala smyk
a narazila do stromu.
„V pátek dvanáctého prosince
v časných ranních hodinách do-

SKVĚLÉ! Nebe nad Konicí rozzářily hořící hvězdy
Dvacátý ročník vánočních trhů
korunoval fantastický ohňostroj

Konice/mls - Tak tohle se hned
tak nevidí! Pokud si někdo myslel, že ho tradiční konický ohňostroj po dvaceti letech existence
vánočních trhů ničím nemůže
překvapit, tak se mýlil. V sobotu
se nebe nad Konicí opět rozhořelo neuvěřitelnými barevnými
obrazci vykvétajícími do taktů
dramatické hudby. Zejména kvůli nim se do města sjely davy lidí,
sami organizátoři odhadli počet
diváků na šest tisíc! A Večerník
byl samozřejmě u toho...
Obliba vánočních trhů v Konici,
které dlouhodobě patří k jedné z
nejnavštěvovanějších akcí v regionu, rozhodně neklesá. Potvrdil
to i letošní ročník. Jindy prázdné
náměstí uplynulou sobotu opět zaplnily tisíce lidí nejen z města, ale
i z celého širokého okolí. Přitáhl je
sem hlavně teplý punč, dobrá muzi-

ka, skvělý ohňostroj a šance setkat
se s přáteli, s nimiž se třeba celý rok
neviděli.
Vyvrcholení trhů nastalo krátce po
půl šesté, když František Martínek
na pokyn pyrotechniků ze společnosti Flame in Stars zhasl konické náměstí. V tu chvíli potemněl
i vzrostlý vánoční strom, který do
té doby zářil v barvě typické pro
dresy italské fotbalové reprezentace.
Nedlouho poté ze střechy zdejšího
nákupního střediska k nebi vzlétla
první světlice. A následovaly další
a další... Ohňostroj pak zcela přikoval tisíce párů oči na konickém
náměstí k obloze. Po jeho skončení následoval dlouhý výdech
a následně i spontánní potlesk plný
uznání. „Letos jsme připravili výběr
z toho nejlepšího, co jsme zatím
v Konici za těch dvacet let předvedli.
Hned na úvod tak nemohla chybět

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Vangelisova hudba,“ komentoval
zpracování ohňostroje Tomáš Petrš
ze společnosti Flame in Stars, který se rovněž ohlédl za dlouholetou
konickou tradicí. „Když jsme s tím
začínali, slavil jsem třicáté narozeniny. Letos mi bylo padesát. Je v tom
prostě kus mého života,“ vyjádřil
se Petrš, který rovněž poděkoval
četným sponzorům, bez nichž by se
akce v takovém rozsahu rozhodně
nemohla konat. „Přeji všem, aby
na Vánoce dostali to, co si zaslouží
a paní Vyroubalové chci poděkovat
za krásný vánoční strom,“ nechal se
při této příležitosti slyšet František
Novák, starosta města Konice.
Ještě před ohňostrojem zaplněným
náměstím zněla hudba kapely Fleret,
která mimo jiné zhudebnila i zpověď
muže, který prospal všechna znamení upozorňující na narození Ježíše
Krista. Při písničce Zafúkané pak
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Můj nový přítel. Na vánočních trzích v Konici se mimo jiné daly sehnat
nejrůznější nafukovací „obludy“.
Foto: Martin Zaoral
zpívala většina posluchačů. „Jste super!“ ocenil výkon zpěváků kapelník
Fleretu Zdeněk Hrachový.
Bohatý doprovodný program vánočních trhů ovšem začal už dopoledne, kdy se představila dívčí skupina Rebelky, žáci místní ZUŠ-ky
vystupující coby Neopets a s koledami vystoupily i děti z dětského
domova. Odpoledne lidé mohli například sledovat šermířské souboje

jaké byly vánoční trhy v konici...

bojovníků z Eques tempus. Po ohňostroji to ještě na náměstí rozbalila
populární kapela Kreyn.
I letos si vánoční trhy v Konici
všichni užili po svém. Tradiční
akce pak završila dvacet let své
existence a příští rok vstoupí do
další dekády. „Věřme, že se u nás
jednou podaří uspořádat stý ročník
vánočních trhů,“ uzavřel konický
starosta František Novák.

3x foto: Martin Zaoral

Stylový doplněk. Kapelník Fleretu Zdeněk „Hrach“ Hrachový Nejdelší fronta. Největší zájem na vánočních trzích byl i letos Plné náměstí. Pod modře svítícím vánočním stromem se
si na hraní koled nasadil sobí parohy.
o pravý „Vánoční punč“.
sešly tisíce lidí z Konice i širokého okolí.

Vánočním jarmarkem vyvrcholil otaslavický advent

Otaslavice/tok - Třetí adventní
neděli předcházel v Otaslavicích
tradiční vánoční jarmark. V sále
místní sokolovny byly od druhé hodiny odpolední k mání nejrůznější
předměty s vánoční tématikou i
drobné občerstvení. A to vše za obrovského zájmu návštěvníků nejen
z místní obce, ale i přilehlého okolí.
Večerník v sobotu vše zmapoval.
Stejně jako na ostatních jarmarcích
prezentovaly své výrobky děti ze
základní i mateřské školy. Handicapovaná mládež z nezamyslického Domova „Na Zámku“ pletla
košíky a další výrobky z proutí,
nechyběla ani keramika, šperky, vánoční ozdoby i nejrůznější dobroty.
Zvláštností byla nabídka starých
středověkých deskových her. Ve vedlejší místnosti bylo připraveno pose-

zení se svařákem pro veselou mysl.
Vše začalo už o první adventní neděli,
kdy v Otaslavicích rozsvítili vánoční
strom. „Letos poprvé jsme akci pojali
trochu v širším měřítku,“ poznamenal
místostarosta Mojmír Sokol. V předchozích letech se totiž pouze zapnulo
osvětlení. „Tentokrát jsme program
doplnili o vystoupení dětí, kromě
zpěvu nechyběla hra na harmoniku,“
doplnila Božena Bartošová, místostarostka obce. A účast byla hned výrazně vyšší, na náměstíčku se sešly dobré
tři stovky místních občanů. Lákadlem
byl vánoční punč zdarma a gulášek za
symbolickou dvacetikorunu.
Druhá adventní neděle byla ve znamení pohybu. „V režii místního Sokola se uskutečnil už čtrnáctý ročník
Mikulášského přespolního běhu,
příští rok budeme mít malé jubile-

um,“ prozradil Sokol. Více než dvacet
běžců všech věkových kategorií mělo
připravenou asi dvoukilometrovou
trať obcí a jejím nejbližším okolím.
A na co se mohou Otaslavičtí těšit
hned po Novém roce? „Snažíme
se rozhýbat kulturní život v obci
a vytáhnout lidi z jejich domovů ke
společným aktivitám,“ připomněla
Bartošová. „Koncem ledna chystáme
první obecní ples, tak jsme všichni
trochu napnutí, aby organizace vyšla,“
poodhalila další plány místostarostka.
„Na ples k nám přijede cimbálovka
z Uherskohradišťska,“ odtajnil svůj
´úlovek´ starosta obce Marek Hýbl.
Nejen zábavou ale žijí Otaslavice.
„V novém roce dokončujeme rekonstrukci kanalizace, demolici zbytků
staré cihelny, kde vyrostou rodinné
domky. Po skončení rozpočtového

TO JE PECH: Strom zničil auto, pak i chatu!

(pokračování ze strany 3)
„Máme s manželem u lesa na konci Seče ve směru na Okluky chatu.
Byla středa třetího prosince, kdy
na ni spadla patnáctimetrová borovice celá obalená ledem. Ta se
pak převalila přes celou střechu
a zastavila se až na přístavku v zadní části objektu. My jsme to ovšem
zjistili až v neděli sedmého prosince, co jsme se jeli na chatu se zlým
tušením podívat. Tři týdny předtím
jsme ji totiž definitivně zazimovali
a opustili,“ popsala Večerníku nešťastnou tragédii Růžena Ježková.
Manželé (nenechte se zmást rozdílnými jmény - pozn.red.) zatím nemají přesně spočítáno, jakou utrpěli
škodu, vše teprve šetří pojišťovna.
Jakmile ale spatřili přímo na místě
hrůzu, kterou jim způsobila ledová
kalamita a vyvrácená borovice, začaly jim nečekané patálie! „Volali
jsme na tísňovou linku, ale hasiči
z Olomouce nás odkázali na profesionální stanici do Konice. Jenomže tady nám zase borovici odmítli z chaty odstranit, protože prý
nejde nikomu o život. Najednou
jsme nevěděli, co si počít,“ zatvářila se bezradně spolumajitelka chaty. Trn z paty jim vytrhl starosta Li-

lerie
video a fotoganikpv.cz
na www.vecer

Foto: Tomáš Kaláb
provizoria se nainstalují na vjezdech
do obce měřiče rychlosti,“ rekapituloval nejbližší plány Hýbl. A jestli
vůbec o letošní zimě napadne sníh,

obují v Otaslavicích lyže a uspořádají
tradiční „Otaslavickou běžku“. Ale to
už v moci nového vedení obce opravdu není...

V čase předvánočním
i vánočním

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
pové-Seče František Šustr a hlavně
místní dobrovolní hasiči. „Protože
les vedle naší chaty je na obecním
pozemku, kontaktovali jsme i jeho.
Byl moc ochotný, okamžitě řekl,
že všechno zařídí. Odpoledne po
zaměstnání přijela parta zdejších
dobrovolných hasičů ze Seče pod
vedením Radka Hrubého. Pustili
se hned do práce a za pár desítek
minut byla borovice pořezaná
a odklizená. Chtěla bych jak starostovi, tak i všem dobrovolným
hasičům ze Seče prostřednictvím
Večerníku moc poděkovat. Jejich

přístup byl vzorový a lidský,“
posílá vzkaz Růžena Ježková.
Jak se Večerník exkluzivně dozvěděl, nebylo to poprvé, co manželé
utrpěli podobnou škodu po pádu
stromu. „Nemáme vybudovaný
příjezd až k chatě, takže muž nechává vždy auto kousek na lesní
cestě, a tak sto metrů pak jdeme
pěšky. V srpnu během vichřice
jeden z vyvrácených stromů spadl
přímo na naše auto! Máme prostě
strašný pech,“ bere dnes už všechno s úsměvem, byť trošku trpkým,
Růžena Ježková z Prostějova.

šlo na silnici ze Stařechovic do
Služína k vážné dopravní nehodě. Třiatřicetiletá řidička vozidla
Volkswagen Golf nepřizpůsobila
rychlost jízdy stavu vozovky, kdy
na silnici bylo náledí po nočním
dešti. Dostala smyk a s vozidlem
narazila bočně do stromu. Utrpěla těžká zranění formou mnohačetných zlomenin a byla letecky
transportována do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ popsal
Večerníku Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Poli-

cie ČR Olomouckého kraje s tím,
že celková škoda byla předběžně
odhadnuta na částku 51 tisíc korun.
„Stav pacientky, která utrpěla poranění páteře a těžké zranění hrudníku, je nyní stabilizovaný. V současnosti už je hospitalizovaná na
úrazové jednotce intenzivní péče
a není v přímém ohrožení života,“
poskytl Večerníku v neděli večer
aktuální informaci Egon Havrlant,
tiskový mluvčí Fakultní nemocnice
v Olomouci.

KRÁDEŽ NA INZERÁT
Lstí přišli k drahému obrazu!

Konicko/mik - Kvarteto zlodějů,
po kterých stále pasou kriminalisté, využilo totální důvěřivosti
muže z Konicka. Čtyři vykutálení chlapíci k němu přijeli poté,
co si přečetli inzerát, že třiapadesátiletý majitel domku prodává
skříně. Jenomže kromě nábytku si podvodníci od něj odvezli
i drahý obraz! Pochopitelně bez
vědomí majitele…
„Ze spáchání přečinu krádeže
jsou podezřelí zatím čtyři neznámí pachatelé, kteří měli v sobotu
6. prosince v odpoledních hodinách okrást třiapadesátiletého
muže v jeho domě v malé obci
na Konicku o obraz za pětatřicet
tisíc korun,“ zkonstatovala Irena
Urbánková, tisková mluvčí Kraj-

ského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak vzápětí vysvětlila, padouši se
k drahocennému obrazu dostali
lstí. „Tito muži zareagovali na inzerát, ve kterém uvedený pán nabízel k prodeji staré skříně. Zabavili
ho tím, že ho nechali nosit skříně
z domu. Po jejich odjezdu ale muž
z Konicka zjistil, že mu z jedné
z místností zmizel obraz s názvem
Oči v oku, a ještě k tomu mosazný
zvonek. Neznámí pachatelé mu
způsobili škodu za 35 400 korun,“
uvedla Urbánková s tím, že policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za
který pachatelům v případě jejich
zjištění hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi..

Sprejer poškodil vagon na nádraží
v Nezamyslicích, vytvořil obraz ženy!
Nezamyslice/mik - Policisté z obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou pátrají po neznámém
„umělci“, který však svůj výtvarný talent uplatnil tam, kde je to
nepřípustné. Na jednom z vagonů na nezamyslickém nádraží se
objevil obraz ženy…
„Ze spáchání přečinu poškození
cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který v noci z pátku
12. prosince na sobotu 13. prosince
postříkal barvou vagon odstavený

na jedné z kolejí na vlakovém nádraží v Nezamyslicích. Vytvořil na
něm barevný obrazec ženy a dva
nápisy WATT. Přesná výše škody
bude upřesněna dodatečně,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Policisté případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinu poškození cizí
věci, za který pachateli, samozřejmě
v případě jeho zjištění, hrozí až roční pobyt za mřížemi.

TRAGÉDIE na silnici u Dobromilic
Cyklista nepřežil srážku s autem

VŽDY JE DOBRÉ
VĚDĚT...

Druhá patálie. Při ledové kalamitě na začátku prosince patnáctimetrová borovice „lehla“ na chatu manželské dvojice u Seče.
Foto: archív Z. Coufala

Těžké následky. Mladá řidička tohoto Volkswagenu „dostala ránu“
od stromu přímo do míst, kde seděla.
Foto: Policie ČR

Dobromilice/mik - Vánoc se nedožil sedmapadesátiletý muž,
který jel minulé pondělí na
jízdním kole po silnici ve
směru od Doloplaz na Dobromilice. Ve tmě jej totiž zřejmě přehlédl řidič osobního
auta, který cyklistu srazil
a usmrtil...
„Osmého prosince vpodvečer došlo na silnici třetí třídy mezi obcemi Doloplazy
a Dobromilice ze zatím přesně
nezjištěných příčin ke střetu
osobního vozidla Peugeot, které řídil devětačtyřicetiletý muž
se sedmapadesátiletým cyklistou. Ten jel ve stejném směru
jako osobní vůz. Při nehodě
utrpěl cyklista vážná zranění, kterým na místě podlehl.

Alkohol byl u řidiče vozidla
vyloučen dechovou zkouškou,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
s tím, že hmotná škoda byla vyčíslena na osmnáct tisíc korun.
Zatím není příliš jasné, za jakých okolností k tragédii došlo.
Těžko tedy říct, zda byl cyklista neosvětlen a řidič ho tak
mohl ve tmě přehlédnout, nebo
se snad událo. „Přesné příčiny
nehody, její okolnosti a míra
zavinění jsou předmětem dalšího policejního šetření. K řádnému objasnění příčin tragické
nehody byly vyžádány znalecké posudky z oboru silniční
dopravy a soudního lékařství,“
podotkla Urbánková.

VYKRADAČ tří chat z okolí Přemyslovic DOPADEN
„Do jedné z nich se jen vloupal a přespal v ní,“ konstatuje mluvčí policie

Konice, Přemyslovice/mik - Policisté z obvodního oddělení v
Konici objasnili vloupání do
tří chat, k nimž došlo začátkem
prosince letošního roku. Tehdy
se neznámý pachatel vloupal
do tří spolu sousedících objektů v katastru Přemyslovic. Ke
zlodějnám se přiznal jednadvacetiletý mladík, který má i přes
svůj nízký věk celkem bohatou
kriminální minulost.
Počátkem prosince tehdy neznámý pachatel odcizil z rekreační

nemovitosti televizor, dva set-top
boxy, křovinořez a další věci.
Majiteli způsobil celkovou škodu
odcizením a poškozením za deset
tisíc korun. Na druhé z chat poškodil dvoje dveře, vnikl dovnitř,
prohledal ji, ale nic nevzal. Majitel ale spočítal škodu na tři tisíce
korun. Na třetí z chat pachatel poškodil garážová vrata, prohledal
ji, ale rovněž nic nevzal. Nakonec
v ní ale přespal a druhého dne ji
opustil,“ vypočítala prohřešky
zlodějíčka Irena Urbánková, tis-

ková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, celková škoda vloupáním do všech tří chat byla vyčíslena na 13 500 korun.
Policisté na případu intenzivně
pracovali a výsledek se dostavil. „Na základě vyhodnocených
informací a poznatků, místní i
osobní znalosti vloupání objasnili
a pachatele zjistili. Jedná se o jednadvacetiletého muže z Prostějovska, který se ke skutkům doznal a
část odcizených věcí policistům

dobrovolně vydal. Ty budou vráceny majiteli. Během šetření muži
zákona navíc zjistili, že se nejedná
o žádného nováčka. V nedávné
minulosti byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem
odsouzen a potrestán,“ informovala mluvčí krajské policie.
Ve zkráceném přípravném řízení
sdělili policisté mladíkovi podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. V případě odsouzení mu hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Mňága
a
Žďorp
potěšili
vánočním
turné
i
zdejší
fanoušky
Roman Dragoun přitáhl

všechny věkové kategorie
„Jsem rád, že jste mi
dali přednost před televizními seriály a sešli se
tady v tak hojném počtu,“ přivítala na pět desítek diváků rocková legenda, téměř šedesátiletý Roman Dragoun.
Večerník byl mediálním
partnerem koncertu
Romana Dragouna,
který v neděli večer
hostil Společenský
dům v Prostějově.
Prostějov/tok
Připomeňme, že tento hudebník,
klávesista, zpěvák a skladatel
hrál, či stále hraje, v rockových
skupinách Progres 2, Futurum,
Stromboli a T4, vydal několik
sólových alb, zpíval v muzikálech a spolupracuje jako studiový hráč s mnoha dalšími hudebníky.

Idylická atmosféra. Roman Dragoun potěšil v „Kasku“ příznivce
všech věkových kategorií.
Foto: Tomáš Kaláb
„Za mnou je vánoční stromek,
což dává tušit, že tento koncert
bude především vánoční. Zazní
v něm písně veselé i smutné, staré
i nové,“ přiblížil Dragoun na úvod
své hudební menu. Začal výběrem ze svého nejnovějšího sólového alba Piano, a soudě podle

bouřlivého potlesku, obecenstvo
bylo opravdu vděčné.
Své fanoušky si zkrátka Roman
Dragoun umí stále najít. A jestliže se v „Kasku“ sešly všechny
věkové kategorie od teenagerů
až po seniory, je to nejlepší důkaz
toho, že jeho muzika stále táhne.

„Kasko“ ovládne rap aneb Majk Spirit & PSH
Prostějov/peh - Další hudební
událost roku 2014 se blíží! Jedinečné seskupení rapových stars
se objeví poprvé v Prostějově!
Populární slovenský raper Majk
Spirit a jedna z nejznámějších
českých rapových skupin PSH
potěší své příznivce již tento pátek 19. prosince od 20:00 hodin.
A čeká se plný Společenský dům.
Slovenský fenomén Majk Spirit
míří do Prostějova. Jeden z koučů televizní pěvecké soutěže Hlas
Česko Slovenska přijede zdejším příznivcům předvést vlastní
hudební talent. A pochopitelně
nedorazí sám, na letošním turné

jej na prostějovské pódium doprovodí nejznámější česká rapová
skupina PSH (dříve Peneři Strýčka Homeboye). A že je u nás rap
populárním hudebním žánrem,
dokazují i vyjádření organizátorů:
„Limitovaná edice lístků je vyprodána! Od této chvíle jsou lístky
k dispozici pouze na místě v Hudebních nástrojích, Kramářská ul.
1, Prostějov,“ zaznívá z agentury
MAMUT AGENCY.
Michal Dušička, známý pod uměleckým pseudonymem Majk Spirit jako slovenský hudebník patří
do Bratislavské skupiny H16. Je
jediným rapovým autorem vlast-

ních textů, působí na slovenské
hudební scéně od roku 2000.
V tuzemsku si získal popularitu
především působením v talentové
televizní soutěži Hlas Československa. V pátek budou moci jeho
pěvecké kvality ohodnotit jeho
prostějovští fanoušci. Celým večerem nás bude provázet speaker
Pivoth, občanským jménem Matěj
Pivokonský, který jako profesionální speaker působí na hiphopové
scéně přes osm let.
Pokud i vám jsou blízké Majkovy
texty a styl hudby, určitě přijďte na jeho prostějovský koncert.
Bude to bomba!

V Prostějově proběhlo zasedání

Kulturní komise Olomouckého kraje

Prostějov/red
Poslední
letošní zasedání komise pro
kulturu a památkovou péči
Rady Olomouckého kraje se
uskutečnilo v úterý 9. prosince
v předvánočním čase v Muzeu
a galerii v Prostějově. Jednání se zúčastnil i náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák. Přítomné
přivítal v prostorách muzea
jeho ředitel Daniel Zádrapa.
K důležitým bodům jednání
patřilo seznámení členů s dramaturgií slavnostního večera
udělování Cen Olomouckého

kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014, který proběhne
9. dubna 2015 v Městském divadle v Prostějově. Základní údaje
sdělili a na konkrétní otázky
přítomných odpovídali zástupci
organizátora akce TK PLUS
a náměstek hejtmana. Informace
o jednáních Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje podal
vedoucí odboru kultury a památkové péče Jindřich Garčic.
O činnosti Muzea a galerie
v Prostějově hovořil jeho ředitel
Daniel Zádrapa. Členy komise
seznámil s historií a současností

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

této významné krajské kulturní instituce a nastínil plán její činnosti
na příští rok. Jedním z hlavních
bodů bylo projednání Programu
podpory kultury a památkové
péče pro rok 2015 v Olomouckém
kraji. Z řad členů komise byli schváleni zástupci do tří hodnotících
komisí – Program obnovy kulturních památek v kraji, Program
obnovy staveb drobné architektury místního významu a Program
podpory kulturních aktivit. Členy
dvou hodnotících komisí jsou též
zástupci Prostějova – Daniel Zádrapa a Josef Augustin.

MAJK SPIRIT&PSH!

PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou MAMUT AGENCY, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populárního slovenského rapera Majka Spirita a jedné z nejznámějších českých rapových skupin PSH, kteří
vystoupí ve Společenském sále v Prostějově již tento PÁTEK 19. PROSINCE 2014. A vzhledem
k tomu, že o účast na akci je zájem hojný, dá se předpokládat, že „kulturák“ bude opět praskat
ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO! Během
probíhajících čtyř dnů totiž mezi vás rozdělíme hned PŮLTUCET VSTUPENEK!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 15. do středy 17. prosince.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
V JAKÉ TELEVIZNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽI SE OBJEVIL MAJK SPIRIT?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„MAJK SPIRIT&PSH“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké
ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 17. PROSINCE, 17.00 hodin. Jména ŠESTICE VÝHERCŮ BUDEME NÁSLEDNĚ KONTAKTOVAT TELEFONICKY, PROTO NEZAPOMEŇTE
UVÁDĚT NA SEBE SVÁ MOBILNÍ SPOJENÍ.
VSTUPENKY BUDOU PŘIPRAVENY PŘÍMO U VCHODU DO SPOLEČENSKÉHO DOMU!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
I během vánočních svátků
denně aktualizovaný server

Prostějov/peh - Oblíbená česká
rocková kapela Mňága a Žďorp
dorazila v sobotu večer do prostějovského music klubu Apollo
13, aby potěšila fanoušky svými
léty prověřenými songy a hlavně
aby představila horkou novinku
Made in China.
Že bude v prostějovském hudebním klubu Apollo 13 plno, bylo
jasné už při pohledu na frontu před
vstupem do klubu. Není divu, na
místo dorazili totiž všichni zdejší
příznivci populární české rockové kapely Mňága a Žďorp, která
v rámci svého aktuálního turné
přijela Prostějovákům představit
svoji horkou hudební novinku,
CD Made in China.
„Cédéčko jsem si přál od Ježíška,
tak snad si přítelkyně, alias Ježíšek, vzpomene,“ usmál se Milan,

který na koncert dorazil spolu
s přáteli. Skupina Mňága a Žďorp
v čele s frontmanem Petrem Fialou si pro návštěvníky koncertu
připravila nejen písně z nového
alba, ale i starší prověřené hity
jako Hodinový hotel nebo Nejlíp
jim bylo. „Nové cédéčko vzniklo za vydatného přispění našich
fans, kterým samozřejmě moc
děkujeme. Doufáme, že se nové
písně ujmou tak, jako tomu bylo
u našich předchozích textů,“ přál
si frontman kapely Petr Fiala, který prozradil, že se kapela Mňága
a Žďorp do našeho města a konkrétně do Apolla 13 vrací velice
ráda kvůli příjemnému prostředí
a hlavně věrným fanouškům.
A že jich v Prostějově nemají právě
málo, dokazovala skvělá rocková
atmosféra v průběhu jejich sobot-

Made in China. Členové kapely Mňága a Žďorp se z Číny ve zdraví vrátili
a jako dárek přivezli fanouškům zbrusu novou desku. Foto: Petra Hežová
ního vystoupení. Jako malý dárek
si pro vás Večerník spolu se členy
kapely Mňága a Žďorp připravil
malý dárek v podobě exkluzivního
interwiev s kapelou, na které se

můžete těšit už v příštím vydání.
A pokud se pokládáte za oddané
fanoušky této dnes už legendární
kapely, rozhovor si rozhodně nesmíte nechat ujít!

VĚTR ZANÉSL na náměstí v Prostějově FLERET

Prostějov/pav - Na text snad
nejznámější písně skupiny
Fleret „Zafúkané“ayA si určitě vzpomněli všichni, kteří
dorazili v pátek 12. prosince
na náměstí na koncert této
vizovické legendy. Ovšem
i přes nepříjemný ledový vítr
se několik stovek návštěvníků
výborně bavilo. Všichni se přitom zahřívali nejen punčem,
ale i zpěvem.
Koncert
rockové
legendy
s folklorními kořeny se uskutečnil v rámci programu Prostějovské zimy 2014. Že se Fleret v našem regionu těší velké oblibě,
dokazuje i to, že hned v sobotu
svoje vystoupení zopakoval na
Vánočních trzích v Konici.
Přestože na prostějovském náměstí vládlo skutečně nepříznivé
počasí, kapela hýřila dobrou ná-

ladou a energií, kterou pomocí
skvělých písniček posílala do
hlediště divákům a mohla je tak
aspoň pomyslně zahřát. V průběhu koncertu, který se nakonec z původní hodiny natáhl na
hodinu a půl, zazněla skutečně
originální směska písní ze všech
období skupiny. Ze starších vyložených „rockovek“ zahráli například hitovku „Anděl“, z písní
na folklorní notu vystřihli třeba
„Kurnik šopa, tož to ne“, přidali
i něco z vánočních písní a koled.
Na závěr si nadšené hlediště ještě
vytleskalo na přídavek ještě zbrusu novou píseň z chystaného CD.
„ Je to moje oblíbená kapela,
jsem nadšený, že ji můžu slyšet
přímo tady u nás v rámci té příjemné vánoční atmosféry, která
na našem náměstí vládne. Divil
jsem se, co všechno dnes zahráli.

Foto: Pavla Vašková
Překvapilo mě, že dali i hodně
těch starších věcí. Bylo to fajn,“
podělil se o bezprostřední dojmy
pětatřicetiletý Martin.
Tento týden program PROSTĚJOVSKÉ ZIMY nabídne

například v pátek 19. prosince
koncert Pavla Nováka, který se
opět uskuteční přímo na náměstí T. G. Masaryka a bude plný
vánočních písniček i hitů, které
původně nazpíval jeho otec.

Herci z pražského Rokoka předložili

v prostějovském divadle DŮKAZ

Prostějov/peh - Divadelní hra
Důkaz, která se stala předlohou
stejnojmenného
úspěšného
filmu s Anthonym Hopkinsem
a Gwyneth Paltrow v hlavních
rolích, si vysloužila Pulitzerovou cenou. A právě toto skvělé
představení, se kterým přijeli
herci pražského divadla Rokoko, shlédly v prostějovském
Městském divadle krátce před
vánočními svátky desítky
diváků.
Psychologické drama americk- Důkaz geniality či šílenství? Oddaná dcera (V. Kubařová) zdědila
ého scénáristy Davida Auburna po otci (O. Vízner) zřejmě nejen matematický talent. Foto: internet
Důkaz, které pro české publikum zrežíroval Ondřej Zajíc, Oldřich Vízner se zdejšímu pub- kterou ztvárnila mladá a talenpřineslo o jedinečný divadelní liku představil v úloze geniálního tovaná Veronika Kubařová. Starší
zážitek. Oblíbený český herec matematika a otce Catheriny, dceru si v inscenaci zahrála Stan-

islava Jachnická a Martin Písařík
zaujal v roli Catherinina nápadníka a někdejšího žáka matematického génia Roberta.
„Věnovala jsem si takový malý
předvánoční dárek, v podobě
zhlédnutí téhle inscenace,“ usmívala se Kateřina Vychodilová. Komorní drama Důkaz, ve kterém
má stěžejní roli matematika,
ocenili i ti z diváků, kterým čísla
a matematické rovnice mnoho
neříkají. Křehká hranice mezi
genialitou a šílenstvím, boj se
zákeřnou chorobou a co vše je
dcera ochotná obětovat pro otce,
to dohromady vtisklo inscenaci
jedinečný náboj, který oslovil
snad všechny v publiku.

GALERIE U HANÁKA OSLAVÍ STOVKU:
pátá sezóna vyvrcholí klubovou výstavou

Prostějov/pav - Galerie u Hanáka již neodmyslitelně patří
k prostějovskému kulturnímu
životu. Za pět let její existence
zprostředkovala
návštěvníkům již devětadevadesát zajímavých akcí. Stou v pořadí se
stane hromadná výstava Fotoklubu Prostějov, která bude
zahájena v pátek 19. prosince
od 17.30 hodin.

Letos před Vánoci galerie oslaví
svoje páté výročí. První výstava
se zde uskutečnila 18. prosince 2009. Od té doby v ní kromě členů Fotoklubu Prostějov
představilo svou práci i několik
přespolních fotografů, proběhly
výstavy obrazů, promítání filmů, koncerty a autorská čtení
poezie. „Jsem rád, že naše galerie funguje jako takové multi-

funkční kulturní středisko, rádi
bychom to takhle udrželi i dál,“
poznamenal galerista Albert
Halmo. „ U příležitosti výročí
galerie a zároveň sté akce v pořadí jsme uspořádali souhrnnou
výstavu členů fotoklubu, můžu
říct, že se jí zúčastní 14 autorů, což je velká většina,“ dodal
Halmo s potěšením.
Na výstavě tedy můžete vidět

třeba nové fotografie Petra Sládka, vystavovat budou například
i Karel Novák, bratři Čížkové,
Pavel Ponížil, Pavel Navrátil,
Blanka Navrátilová či syn Alberta Halma Kryštof. Jedná se tak
o pestrou tematickou mozaiku,
v které si jistě každý návštěvník najde to svoje. Jako hudební vložka se představí autorská
dvojice Jižní ryba.

Prostějov/peh - Členové Spolku
prostějovských fotografů představili v prostorách prostějovského zámku svá díla
u příležitosti v pořadí již čtvrtého
smutného
výročí
tragicky
zesnulého kolegy - fotografa,
Luďka Mařáka.
Výstava
pojmenovaná
na
počest jednoho ze zakládajících členů spolku Memoriál
Luďka Mařáka (+2011) se koná

již počtvrté a při té příležitosti
se vzpomínalo i na novinářku
Jarmilu Pospíšilovou (+ 2012),
velkou příznivkyni Spolku
prostějovských fotografů, u
jehož zrodu sama stála. „Jde o
mozaiku děl tvořenou snímky
členů Spolku prostějovských
fotografů, kteří se zabývají
nejrůznějšími žánry fotografie
od krajiny přes architekturu,
akty až po portréty či reportážní

fotografie. Konkrétně je to letos
padesátka snímků od desíti členů
našeho spolku,“ přiblížil jeden
ze zakládajících členů spolku
Josef Franc, jehož snímky si
můžete prohlédnout právě v
rámci výstavy. O slavnostní zahájení se při nedávné vernisáži
postaral prostějovský pěvecký
sbor Proměny. Jejich pěvecké
vystoupení za svitu svíček ocenili přítomní uznalým potleskem.

Pokud se pokládáte za příznivce fotografie, tato výstava
by vám neměla uniknout.
Prohlédnout si dech beroucí snímky z exotických
cest, umně nasvícené akty či
momentky z akcí si můžete
prohlédnout v prostorách
prostějovského zámku (za
informačním centrem na
Pernštýnském náměstí 8.) už
jen do 3. ledna 2015.

Fotografové již počtvrté vystavují
na počest zesnulých přátel

Ze života města
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RADNÍ UŽ NECHTĚJÍ KOMISI PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE!
„Je to návrat ke špinavému prostředí,“
hořekuje bývalý předseda T. Blumenstein

vs.

„Nepotřebujeme ji,“
kontruje primátor Miroslav Pišťák

Přinejmenším diskutabilní rozhodnutí má za sebou Rada statutárního města
Prostějova. Na svém posledním jednání totiž konšelé schválili seznam komisí, které mají být jako vždy nejzásadnějšími poradními orgány vedení města.
V tomto seznamu ale kupodivu chybí komise pro informační technologie, která v předchozích letech dokázala díky pečlivé kontrole převážně městských
zakázek ušetřit magistrátu milionové částky. Teď ji ale radní nechtějí, primátor
Miroslav Pišťák říká, že už není zapotřebí. „Je to chyba, která se vymstí,“ míní
naopak dnes už bývalý předseda komise IT Tomáš Blumenstein (ODS).
Prostějov/mik
Toto rozhodnutí rady vyvolalo nejen
mezi zainteresovanými minimálně pocit překvapení. Nečekalo se.
Vždyť komise informatiky sklízela v uplynulém volebním období
spíše slova uznání. „Považuji to za
velkou chybu. Když rada zrušila
komisi informatiky po volbách
v roce 2006, vedlo to k neskutečným ztrátám města a to jak
finančním, tak i dobrého jména
města Prostějova,“ neskrývá rozladění Tomáš Blumenstein, který
funkci předsedy zmíněné komise
zastával v letech 2002 až 2006
a pak ještě jednou od roku 2010 do
letošního října.
Komise rady města pro informační
technologie sloužila jako poradní
orgán také příslušnému oddělení
magistrátu. Pomáhala odbornými
stanovisky a doporučeními v záležitostech infrastruktury i dalších
záležitostí. Členové komise projednávali koncepce, doporučovali
konkrétní technická řešení, připomínkovali texty výběrových řízení.
Je známo, že v posledních letech
právě tato komise ušetřila městu
několik milionů korun. „Nejprve
se nám podařilo prosadit základní

principy poctivých veřejných soutěží, tedy že každé výběrové řízení
má být zveřejněno na webu města
a otevřené pro všechny firmy. Dále
jsme projednávali a připomínkovali všechna zadání ´výběrovek´
tak, aby se v nich nevyskytovaly
podmínky, které jsou směrovány na konkrétního dodavatele.
A v neposlední řadě jsme ovlivňovali strategie informačních
technologií takovým způsobem,
aby nebyly nadále nakupovány ty, které jsou naprosto předimenzované a které město nikdy nevyužije, jak se tomu dělo
v předchozím období. Současně
předesílám, že členové komise IT,
kteří byli z různých politických
stran a firem, se od počátku zřekli
toho, že by se zúčastnili jakéhokoliv výběrového řízení. Typickým
příkladem bylo letos v září výběrové řízení na nové notebooky
pro zastupitele, které bylo doslova
nachystané na konkrétní typ notebooku, jejž dodává firma ATComputers. Toto výběrové řízení se
nám podařilo zastavit navzdory
urputnému tlaku pana tajemníka
a formulovali jsme připomínky
k zadávací dokumentaci tak, aby
soutěž byla férová. Teď jsem zvě-

davý, v jaké podobě bude nakonec
vypsána...,“ krčí rameny Tomáš
Blumenstein.
Nejvyšší vedení města je ale
přesvědčeno, že komise pro informační technologie je už jakýmsi přežitkem. „Na základě
dosavadních zkušeností jsme
v radě města konstatovali, že
tato komise už není potřebná.
A to hlavně z toho důvodu, že stávající odbor informačních technologií
je již stabilizován. A také neočekáváme žádné zásadní rozhodnutí
ohledně nových informačních systémů na magistrátu. A s přihlédnutím
k tomu, že v rámci šetření některé
jiné komise slučujeme, tak komise
IT je opravdu nadbytečná,“ uvedl
pro Večerník Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Jak vzápětí dodal, on sám se neobává, že by se vrátily časy, kdy především veřejné zakázky na nákup
výpočetní techniky byly poněkud
podezřelé. A právě na ně kdysi upozorňovala komise IT pod vedením
Tomáše Blumensteina. „Ale ne pokaždé, když nakoupíte ty nejlacinější
počítače, tak se ukáže, že to bylo nejlepší rozhodnutí. A skutečně došlo
k případům, kdy levná technika se
nakonec nevyplatila. Co se týká

Radní pod palbou

vámi zmíněných špatných časů
odboru informačních technologií,
tak taková situace v současnosti už
neexistuje a ani nenastane. Nechci
zpochybňovat některé kritické hlasy na rozhodování rady města, na
které má každý právo. Ale obvinění
a následná trestní oznámení kvůli
údajným pochybným veřejným zakázkám nikdy nevyústily v nějaké
trestní stíhání ze strany policie,“ řekl
rezolutně primátor Pišťák.
Podle Tomáše Blumensteina bude
ale komise pro informační techBude rušno. Bývalý předseda komise informačních technologií Tomáš Blumenstein hodlá při dnešním
nologie městu chybět.
Foto: Michal Kadlec
„Žádný ze současných radních in- jednání zastupitelstva zjistit, proč byl tento poradní orgán rady města zrušen...
formatice nerozumí, takže vůbec
nechápu, jak si představují lehnou tlaku firmy Computer a dodá, pak je to návrat ke špina- ta, to netuším, ale městskému rozsvá další rozhodování bez po- System a budou zase nakupo- vému prostředí předchozích let. počtu rozhodně,“ nechal se slyšet
radní komise. Pokud opět pod- vat to, co jim tato firma ´poradí´ Jestli to bude vadit nové radě měs- Blumenstein.

KOMISE RADY MĚSTA pro období 2014 až 2018
Komise sportovní
Komise výstavby
Komise školská
Komise pro dopravu
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Komise životního prostředí
Komise pro rozvoj města a podporu podnikání
Komise sociální a zdravotní
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Komise bytová
Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21
Komise pro nákup uměleckých děl
Komise architektury a urbanismu

Zastupitelstvu radou doporučené výbory...
Finanční s celkovým počtem 13 členů
Ing. Bedřich Grulich (předseda), Ing. Jiří Pospíšil, Petr Sedláček, Ing.
Lenka Černochová, Ing. Hana Naiclerová, MBA, Ing. Jaroslav Čížek,
Zdeněk Vysloužil, Lukáš Gartner, Marek Jančík, Ing. Jan Navrátil, Ing.
Petr Šilhánek, Ing. Marie Cagalová, Ing. Pavel Vavrouch
Kontrolní s celkovým počtem 13 členů
Ing. Petr Kousal (předseda), Mgr. Milada Galářová, Jana Halvadžievová, Petr Kudláček, Mgr. František Jura, Jana Kirchnerová, Eva Muchová, Mgr. Tomáš Kotrys, Vlastimil Ráček, Ivo Zbožínek, Petr Kapounek,
Marie Janková, PhDr. Petr Sokol PhD

Peněz do sportu bude v rámci VFP pro příští rok 2015 zase o něco víc
„Rekonstrukce Víceúčelové
vé haly-zimního
haly zimního stadionu je dlouhodobý projekt,“ míní Pavel Smetana

Prostějov - Po komunálních volbách obhájil pozici člena
Rady statutárního města Prostějova a vše směřuje
k tomu, že znovu bude působit i jako předseda komise
pro mládež a tělovýchovu, nyní nově „sportovní“. Pavel
Smetana (na snímku) z ČSSD si pochvaluje mírný
nárůst objemu uvolněných peněz na veřejné finanční
podpory pro rok 2015. Večerník jej ale vyzpovídal také
na témata rekonstrukcí městských bytů i Víceúčelové
haly-zimního stadionu.
Michal Kadlec
V jaké fázi je aktuálně
volba členů jednotlivých
komisí rady města?
„Rada města Prostějova na
svém posledním jednání rozhodla o tom, které komise, jako
své poradní orgány, zřídí. Otázkou předsedů komisí a jejich
složením se ale bude zabývat
až na svých následujících jednáních.“
Budete i nadále působit
ve funkci předsedy sportovní komise?

INZERCE

„Vzhledem k tomu, že doposud
tedy rada nerozhodla o předsedajících komisí ani o jejich složení,
nemohu nyní předjímat její rozhodnutí. Nicméně, bude-li shoda
v radě, bylo by mi ctí pokračovat
v řízení této významné komise.
(úsměv)“
Na poslední radě města
bylo také rozhodnuto
o navýšení podílu finančních
prostředků na rekonstrukci
městských domů. Není to podle
vás už s křížkem po funusu,
když spousta městských nemovitostí je v dezolátním stavu?

„Rozhodně
Rozhodně nelze souhlasit
lasit s tvrzením, že
spousta
pousta nemovitostí
je v dezolátním stavu.
u. Neřekl bych ani,
žee toto rozhodnutí
přichází
řichází pozdě. Jistě
mohlo přijít dříve, ale
nynější
ynější navýšení je výsledkem
edkem dlouhodobě

připravované koncepce
koncep
bytové politiky v rámci
rám
Domovní správy v ProPr
stějově i v rámci rady
ra
města. Nejprve bylo
by
třeba dokončit privapriv
tizaci bytového fondu
fon
nájemníkům bytů, uru
čit, kolik a kterých bytů
by
bude město potřebopotřeb

Foto: archív Večerníku

vat v příštích letech, následně
pak připravit relevantní přehled
potřebných investic do těchto
domů. I v tomto mezidobí se samozřejmě do městských domů
investovalo, nyní se však vytváří
předpoklady ke komplexnějšímu
řešení oprav domů.“
Pomalu se začíná s rekonstrukcí Víceúčelové
haly-zimního stadionu. Bude
podle vás dostačující?
„Rekonstrukce ´zimáku´ je dlouhodobý projekt. V rámci předchozích investic do modernizace
Víceúčelové haly město investovalo například do nového mrazicího systému, mantinelů nebo
též do rekonstrukce osvětlení.
Na příští rok jsou naplánovány
další rekonstrukční práce. Cílem
je, aby zimní stadion splňoval
nároky v současné době na něj
kladené. Jistě by bylo příjemné
moci investovat více do tohoto
objektu, nicméně musíme vycházet z reálných možností města Prostějova.“

Volejbalový klub vzhledem k účasti v Lize mistrů žen požádal o mimořádnou
veřejnou finanční podporu ve
výši půl milionu korun. Vyhoví
zastupitelstvo této žádosti?
„Rada města na svém posledním
jednání rozhodla, že doporučí
zastupitelstvu města schválit
veřejnou finanční podporu pro
volejbalový klub a to ve výši tři
sta tisíc korun. Jak bylo dobrý
zvykem i v minulých letech, město Prostějov podporovalo v rámci
veřejné finanční podpory úspěšné
sportovce, a to nejen ty vrcholové, ale i výkonnostní reprezentanty. V této tradici chceme pokračovat i následujících letech.“
V pondělí 15. prosince
bude
zastupitelstvo
schvalovat rozpočet města na
rok 2015. Je v něm zahrnuta
dostatečná podpora prostějovskému sportu?
„Oproti předchozímu roku je
částka určená na veřejné finanční podpory v oblasti sportu

o něco vyšší. Dokáži si představit ještě více finančních prostředků, a to nejen do oblasti
sportu. Jak jsem již uvedl, vše
se odvíjí od finančních možností
města. A i když si magistrát vede
velmi dobře ve svém hospodaření, bylo by nezodpovědné ho
zadlužovat v rámci veřejných
finančních podpor.“
Můžete být konkrétní?
Kolik peněz je vůbec vyčleněno na veřejné finanční
podpory pro rok 2015?
„Na všechny druhy veřejné finanční podpory, tedy nejen na
sport, ale i na oblasti kultury,
životního prostředí, sociální oblast, regeneraci památkové zóny,
prevenci kriminality a tak dále,
je v rozpočtu města pro příští rok
vyčleněno zhruba patnáct a půl
milionu korun. Je dobře, že si
Prostějov může dovolit tyto prostředky investovat do veřejných
finančních podpor. Ne ve všech
srovnatelných městech tomu tak
je. (úsměv)“

Školství
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Ve středu se na Gymnáziu Jiřího Wolkera konal Den otevřených dveří

Budoucí studenti prošmejdili Ředitel Šmucr: „Studium u nás není
„gympl“ od sklepa po půdu snadné, na vysoké škole se ale zúročí“
Prostějov/pr - Jak to chodí na
Gymnáziu Jiřího Wolkera?
Kdo tam učí? Kde na této
škole mají šatny, tělocvičnu,
zeměpisnou učebnu, multimediální sál, ředitelnu či
záchod? Co tam mají ještě?
Co všechno se tam dá dělat?
A proč studovat právě na
G.J.W.? Tak na tyto a celou řadu dalších otázek se
početní zájemci dočkali
odpovědí během středečního
Dne
otevřených
dveří.
Večerník byl u toho!
Kdo ve středu po poledni
zamířil na proslulý gympl, ten
se nemusel bát, že si nabije ústa
o zavřené dveře. Naopak mohl
zcela volně projít do útrob
školy. Hned u otevřených dveří
nafasoval celou řadu materiálů
o škole i přijímacím řízení na
ni a také jednu sympatickou
průvodkyni ve žlutém tričku.
Společně nedaleko vchodu
Příjemný doprovod. Po příchodu do školy se hojného počtu zvědavců ujaly průvodnejprve nakoukli do školního
kyně ve žlutých tričkách.
Foto: Martin Zaoral
klubu vybaveného počítači
s připojením na internet. „Studenti sem mohou kdykoliv zajít po vyučování, třeba když jim ujede autobus. Také se
tu pořádají různé školní kroužky,“ vysvětlila účel klubu studentka čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia Tereza
Rojová.
Právě díky Tereze a dalším studentkám dostali návštěvníci Dne otevřených dveří příležitost dozvědět se
vše, co kdy chtěli vědět o Gymnáziu Jiřího Wolkera, ale dosud neměli příležitost se na to zeptat. Kromě
toho mohli v odborných učebnách otestovat své vědomosti a hravou formou vyplnit mezery ve všeobecném
vzdělání. „Ve Španělsku jsem kdysi byl, ta země je mi sympatická, rád bych se tam někdy vrátil. Přesto jsem až
dosud netušil, že je rozděleno do tolika provincií. Když jsem jejich jména měl přiřadit k jednotlivým oblastem
na slepé mapě, tipl jsem sotva každou třetí. I přesto jsem od milé paní učitelky dostal bonbón, takže odcházím
spokojený,“ prohlásil jeden z účastníků akce.
Stejně jako učebnu určenou pro výuku španělštiny mohli všichni účastníci navštívit tělocvičnu s horolezeckou
stěnou, zeměpisnou a dějepisnou učebnu, biologickou a chemickou laboratoř, výtvarnou dílnu či pěknou multimediální učebnu nacházející se v prostoru pod střechou budovy. Nepochybně je zaujala také školní aula, kde
se konají kulturní akce nebo školní galerie s vystavenými výtvarnými pracemi studentů. Všude pro ně bylo
připraveno nějaké překvapení. Dozvěděli se také například něco o divadlu Point či pěveckém sboru Múzy.
Proč by si tedy studenti měli podat přihlášku právě na GJW? „Myslím, že hlavně kvůli učitelům. A taky proto, že
si tu každý najde něco, co ho baví. Může si tu třeba vybrat z velké nabídky cizích jazyků,“ zareagovala pohotově
Tereza Rojová.
Středeční Den otevřených dveří skončil krátce po sedmnácté hodině. „Největší radost máme z toho, že na tuto
akci se svými dětmi dorazila celá řada našich někdejších absolventů, stejně jako rodiče dětí, jejichž sourozenci
už na naší škole studují. Bereme to jako nejlepší ocenění naší dosavadní práce,“ zhodnotil ředitel školy Michal
Šmucr.

Prostějov/pr - Dvanáctým
rokem řídí nejznámější prostějovské gymnázium, nesoucí jméno básníka Jiřího
Wolkera, Michal Šmucr. Za
tu dobu se mnohé změnilo.
Neexistují například klasické třídní knihy - všichni
pedagogové jsou vybaveni notebooky. O úspěších
školy a pohledu do budoucna hovořil ředitel s redakcí
Večerníku.
Jakými významnými úspěchy se může vaše gymnázium pochlubit?
„Výsledky studentů našeho gymnázia letos ocenil náš zřizovatel Olomoucký kraj, který jako jednu z pěti
škol v rámci Olomouckého kraje
ocenil Gymnázium Jiřího Wolkera za péči o talentované studenty
a podporu nutnou k dosažení jejich
úspěchů v soutěžích a olympiádách.
Zároveň v oblasti humanitních
a přírodovědných věd byli oceněni
studenti Adéla Navarová a Tomáš
Ovád. Samozřejmě, že za výsledky
studentů je trpělivá a odpovědná
práce jejich pedagogů.“
Proměňuje se budova školy
a její vybavení pro výuku?
„Gymnázium v minulých letech
realizovalo řadu projektů, které
významným způsobem změnily
podmínky pro vzdělávání na škole. Dnes si troufnu tvrdit, že máme
nadstandardní podmínky pro práci
v oblasti informačních technologií
a náročných učebních pomůcek.
Díky podpoře zřizovatele Olomouckého kraje se podařilo získat

Má to pod palcem. Ředitel prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera Michal
Šmucr stojí za novým projektem tříd se sportovním zaměřením, od něhož si hodně slibuje.
Foto: gjwprostejov.cz
prostředky na zásadní rekonstrukce
historicky krásné budovy gymnázia. Všechny tyto změny ovšem
mají zásadní cíl - maximálně zlepšit
podmínky pro dialog učitele a žáka.
Zcela záměrně používám výraz dialog, protože tady máme spoustu
chytrých a nadaných dětí, které potřebují správné vedení a potom jim
stačí nepřekážet.“
Co nového nabízí vaše škola všestranně nadaným studentům?
„V letošním roce jsme zařadili nový
studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou. Jde o výběrový obor pro
talentované sportovce a jsem velmi
rád, že dnes máme dostatek přihlášek
z celé Moravy a obor se setkal s velkým ohlasem. Zároveň to neznamená,
že sport je hlavním zájmem školy. Tři
ze čtyř tříd ročníku jsou nadále orientovány všeobecně, a zde bude docházet

k postupnému náběhu kombinované
výuky v anglickém jazyce. Hodně
jsme investovali jak do jazykové
přípravy, tak do podpory přírodovědných předmětů. Projevuje se to i v zájmu uchazečů, kde vedle lékařských
fakult se stále více objevují technické a přírodovědné fakulty vysokých
škol.“
Patříte mezi ty šťastné
střední školy, kde poptávka
po studiu převyšuje kapacitní
množnosti?
„Máme stabilní poptávku po studiu,
která dvakrát až třikrát převyšuje
naši kapacitu. Jsme výběrová škola
a uchazeči musí počítat s náročným
přijímacím řízením. Rozhodně nechci lhát a tvrdit, že studium u nás je
snadné. Na druhou stranu za každou
kvalitou je logicky spousta práce.
Naši absolventi to mají potom snazší na vysoké škole.“

Den otevřených základní škole zahájilo vystoupení žáků
dveří na SOŠPO

Stonožkový jarmark na plumlovské

Prostějov/kom - Ve středu
10. prosince proběhl na SOŠPO DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Prostějovská Střední
odborná škola podnikání a obchodu pořádá ve školním roce
takové dny hned tři, přičemž
minulý týden se zájemcům
o studium otevřela podruhé.
V roce svého dvacátého výročí založení nabízí škola čtyři
vzdělávací programy. „Tradičním oborem školy je cestovní
ruch, který se na škole vyučuje
již od jejího vzniku. Vzdělávací program Řízení služeb
a marketing turismu je zaměřen
na tvorbu turistických produktů
a propagaci turismu. Našim absolventům nabízíme také možnost složení profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu,
která je na úrovni vyššího odborného vzdělání.“ sdělil ředitel
školy Václav Křupka.
Žáci devátých tříd základních
škol získali v rámci tematic-
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Sportovci na SOŠPO. O Sportovním managementu nejlépe informují fotbalisté, kteří jej studují.
Foto: SOŠPO Prostějov
kých prezentací ve třídách
informace o vzdělávacích programech, možnostech uplatnění, výuce cizích jazyků,
exkurzích a zájezdech. Mohli
si také prohlédnout budovu,
ve které škola od roku 2009
sídlí. Přestože se jedná o více
než sto let starý objekt, mohou
její studenti využívat moderně
zařízené učebny. „Jsem rád,

že stále častěji škola přitahuje
i zájemce ze vzdálenějších regionů. Působí u nás například
studenti z Jihomoravského
nebo Moravskoslezského kraje. Obory, které nejvíce lákají,
jsou Marketingové komunikace a žurnalistika a od nového
roku Sportovní management,“
podotkl Marek Moudrý, zástupce ředitele školy.

Plumlov/tok - Už šestadvacátý
ročník takzvaných Stonožkových dnů proběhl uplynulý týden na Základní škole
v Plumlově. Hnutí „Na vlastních nohou“ je dobrovolná humanitární organizace, v níž děti
pomáhají jiným dětem. Bylo
založeno v roce 1990 Češkou
Bělou Jensenovou.
„Na naší škole jsem s projektem
začínala ještě jako řadová učitelka
výtvarné výchovy, kdy jsem četla
výzvu v Učitelských novinách,
aby děti a jejich učitelé malovali
vánoční pohlednice. Ty jsme jí
posílali, ona je prodávala na Západě a výtěžek byl určen na pomoc
nemocným i postiženým dětem
nejen v českých nemocnicích,“
zavzpomínala na počátky „Stonožky“ ředitelka školy Dagmar
Zapletalová.
Zapojených škol postupně přibývalo a do projektu byli přizváni
různí patroni, mezi nimi například Armáda ČR nebo arcibiskup

Angličtina na prvním místě. Zájemci o studium Prohlídka školy. Dne otevřených dveří se v roli
byli seznámeni mimo jiné s přípravou k mezinárod- průvodce budovou školy představili převážně stunímu certifikátu University of Cambridge.
denti prvního ročníku SOŠPO.

BYLI JSME
U TOHO!
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Mravenečci. Součástí hudebně-literárního pásma v režii Ludmily Braunové byla také populární Mravenčí ukolébavka.
Foto: Tomáš Kaláb
ní pásmo žáků s názvem „Noc kou myšlenkou byl průřez všenejen tichá; kouzlo večera-ti- mi ročními obdobími od vánoc
cha-přírody“. Zaplněná malá až po advent následujícího roku.
tělocvična sledovala zpívání, Jednotlivá vystoupení jsme konrecitaci a hrané scénky dětí od cipovali tak, aby uplatnění našlo
těch nejmenších až po ty „nácti- maximum žáků,“ uzavřela učileté“. A potlesk byl často velmi telka, která sama doprovázela
spontánní až bouřlivý. „Nechtěli děti na klávesy.
jsme pouze zpívat koledy, byť je Vystoupení mělo spád a radost
jich na výběr široká paleta,“ vy- byla patrná jak na pódiu, tak
světlila autorka zdařilého pásma dole v hledišti. A tak to před váLudmila Braunová. „Tematic- nocemi má být...

DUHA hostila pátý ročník projektu
s vánočním programem

jaký byl den ottevvřeenýcch dveeří…
…
2x foto: SOŠPO Prostějov

Mons. Dominik Duka. „Tato tradice nám zůstala a je to vhodná
příležitost učit děti, aby dělaly
něco pro druhé. Každý rok je organizována nějaká sbírka, do níž
se snažíme zapojit. Z malování
pohlednic jsme přešli na organizování jarmarků a mohu říci, že tím
žije celá škola,“ pokračovala Zapletalová. A nejen ve výtvarné výchově, ale i v různých kroužcích.
Rodiče samozřejmě nevynechají
příležitost pořídit si výtvory svých
ratolestí. „Chodím už osmým
rokem a mohu potvrdit, že úroveň prací je každým rokem vyšší,“ svěřila se Večerníku jedna ze
spokojených maminek, odnášejíc
si malé vánoční potěšení. Čistý
výtěžek akce činí většinou okolo
patnácti tisíc korun a je poukázán na konto stonožkového
hnutí.
Zatímco dopoledne „otevřených
dveří“ se s přílišným zájmem
rodičů nesetkalo, o to větší návštěva přišla na hudebně-literár-

Prostějov/tok - Přestože se město předminulý pátek hemžilo
Mikuláši, slavícími s dětmi svůj
nadcházející svátek, byl prostor
i na jiný program nejen pro děti.
Dopoledne toho dne se v kulturním klubu DUHA na Školní
ulici uskutečnilo předvánoční
setkání dětí a žáků speciálních
škol a klientů sociálních služeb.
Akce „Žijí mezi námi“ proběhla
v našem městě už pátým rokem.
„Je zaměřena pro uživatele sociálních služeb a žáky speciálních
škol. Vždy v adventním čase se
sejdou spolu se svými rodiči, kamarády, přáteli a prarodiči a stráví
spolu příjemné vánoční dopoledne,“ vysvětlila koordinátorka
Zdravého města a moderátorka
programu Alena Dvořáková.

Každá z organizací si připravila
vlastní program s vánoční tématikou. „Zpívají se koledy, předvádí
se výjevy ze života Svaté rodiny,
na pódiu se letos dokonce objevily
jesličky se senem a malou postavičkou Ježíška,“ vyjmenovala
bohatý program Dvořáková. Zdůraznila, že atmosféra byla opravdu
sváteční, Vánoce se v tomto pásmu zhmotnily a byly takřka uchopitelné, což je pro toto obecenstvo
nesmírně důležité.
A kdo se všechno bavil? Občanské sdružení Lidka, žáci střední,
základní a mateřské školy Jistota,
obyvatelé sociálních služeb v Prostějově, děti ze střední, základní a
mateřské školy na Komenské ulici, klienti centra sociálních služeb
na Lidické ulici. Program zarámo-

Zhmotněné vánoce. Součástí programu byly hrané výjevy ze života Svaté rodiny.
Foto: Martin Mokroš
vala již tradičně Zámecká kapela
z Nezamyslic. Celou akci zaštítila náměstkyně primátora Alena
Rašková, která přišla účastníky
pozdravit a popřát krásný vánoční čas a dobrou náladu do dalších
setkání.

Dlouhodobým partnerem akce
je Střední zdravotnická škola,
jejíž studentky jsou připraveny
poskytnout v naléhavém případě
první pomoc, kdyby měl někdo
v sále neočekávané zdravotní
komplikace.

Zpravodajství

Okradená „chudinka z Francie“
dál řádí po celé Moravě
Její herecké umění učarovalo dalším napáleným

Prostějov, Svitavy/mls - A je to
tu zase! O rafinované herečce,
které se úspěšně daří i z jinak
velice obezřetných lidí vymámit peníze, už Večerník několikrát informoval. Snad i proto
se z Prostějovska přesunula
zase o kus dál. Díky internetové verzi našich novin se redakci
ozývají i lidé, které napálila
i mimo region.
Poslední zprávy o „okradené
chudince z Marseille“ tak máme
ze Svitav. „Po přečtení vašeho
článku na internetu jsem pochopil, že jsem naletěl stejné
ženě. S přítelkyní jsem ji potkal
na parkovišti u Penny Marketu
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ve Svitavách. Chtěla se dostat
do Chocně. Přestože přítelkyně
k ní byla od počátku skeptická,
nakonec jsme se rozhodli jí pomoci,“ napsal nám mimo jiné
Libor Vlček, který se při svém
velice podrobném popisu setkání s podvodnicí netajil obdivem
k jejímu hereckému výkonu.
„Byla neuvěřitelně přesvědčivá.
Položil jsem jí celou řadu otázek
týkajících se Francie a její kultury. To, co paní předvedla, tak to
byl naprosto profesionální výkon.
Nikdy jsem takového člověka nepotkal,“ složil Libor Vlček poklonu ´šedesátileté ženě s tmavými
krátce střiženými vlnitými vlasy
a brýlemi´.
Ani tentokrát si paní o žádné
peníze neřekla, žádné nakonec

ostatně nedostala. Faktem zůstává, že setkání s ní bylo pro
něj i další napálené svého druhu zajímavým zážitkem. „Je
jasné, že to není hloupá ženská.
A vypadala poměrně udržovaně. Možná, že trpí nějakou duševní nemocí, má prostě takové
nutkání. Hraje svoji roli ´přepadené Francouzky´, protože
prostě musí,” vyjádřil se Libor
Vlček, který závěrem podvodnici s úsměvem popřál: „ať se
jí dobře daří, setká se se svým
manželem a nemusí jezdit republikou sem a tam.“
Jestliže i vy už s touto ženou
máte svoji vlastní zkušenost,
napište nám do redakce na
e-mail: vecerník@pv.cz! Nejlepší příspěvky opět zveřejníme!

Světlana Nálepková zpříjemnila

dětem předvánoční odpoledne
Prostějov/peh - Známá herečka a zpěvačka Světlana
Nálepková si přijela zazpívat a zasoutěžit se zdejšími
dětmi v rámci probíhající
Prostějovské zimy. Spolu
s ní dorazil i skřítek Buměj
a medvídek Ťuha, kteří si
pro děti připravili pohádku
a spoustu soutěží. A Večerník
nemohl pochopitelně chybět!
Pohádková kniha Medvědí
babi a její rodina se stala předlohou pro interaktivní zábavnou show, kterou v sobotu 13.
prosince do Prostějova přijela
zdejším dětem představit známá herečka a zpěvačka Světlana Nálepková. Ta si v úvodu
sobotního odpoledne plného

písniček a příběhů z kouzelného městečka Medvídkov zahrála právě roli medvědí babičky. Přitom jí na pódiu asistovali
skřítek Buměj v podání herce
Martina Sochora a medvídek
Ťuha, který v rámci spolupráce
s VZP ČR děti nejen pobavil,
ale zároveň poučil, jak se mají
preventivně chránit před nemocemi a úrazy, které v zimě
na malé i velké číhají. Kromě
pohádkového vyprávění byly
pro děti připraveny písničky,
zábavné soutěže a co by to bylo Odpoledne plné zábavy. Světlana Nálepková pobavila děti svojí
za soutěžení bez drobných od- interaktivní show na motivy dětské knížky.
Foto: Petra Hežová
měn. „Dostala jsem balónek,“
pochlubila se čtyřletá Monička, A jestliže si i vaše děti rády hra- Duha i následující sobotu, kdy
kterou na akci doprovodil tatí- jí, zpívají a soutěží, neváhejte na tamější pódium dorazí oblínek a starší bratr.
a vyrazte do Kulturního klubu bený Michal Nesvadba!

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji STAGNUJE ZLODĚJ číhal v posilovně
V Prostějově se o jedno volné místo uchází deset lidí

Olomoucký kraj, Prostějov/mik
- V listopadu se celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci nepatrně snížil, paradoxně jen o dvě osoby. Aktuálně
je bez práce v kraji 36 529 osob,
počet hlášených volných pracovních míst se mírně snížil
o dvě procenta na 2 846 a podíl
nezaměstnaných osob stagnoval na hodnotě 8,2 procenta.
Listopad byl v posledních sedmi
letech měsícem, ve kterém již
docházelo k sezónnímu nárůstu
nezaměstnanosti o sedm až čtrnáctset osob. „Letošní listopadová
stagnace nezaměstnanosti, kdy
počet lidí bez práce se prakticky nezměnil, byla sice částečně
způsobena teplejším počasím, ale
svou roli mohla sehrát i větší ekonomická stabilita zaměstnavatelů.
Ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku je nynější počet

nezaměstnaných nižší o 3 699
osob, to znamená o 9,2 procenta,“
pochvaluje si Jaroslav Mikšaník
z oddělení trhu práce z krajské pobočky Úřadu práce České republiky Olomouckého kraje.
V průběhu listopadu bylo v Olomouckém kraji nově zaevidováno 3 293 uchazečů o zaměstnání,
z toho 451 osob, které přišly do
evidence úřadu práce z důvodu
ukončení svého samostatného
podnikání na živnostenský list.
„Počet nově registrovaných
byl o pět desítek osob vyšší než
v předchozím měsíci, ale o 550
lidí nižší než v roce 2013. Z evidence během listopadu odešlo
celkem 3 295 uchazečů. Bylo to
o 547 osob méně než v předchozím měsíci a o 333 osob více než ve
stejném měsíci minulého roku,“
konstatuje Jaroslav Mikšaník.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech

kraje byl rozdílný. Zatímco
v okrese Jeseník došlo k nárůstu
nezaměstnanosti o 165 osob,
což je vůbec nejvyšší hodnota
v rámci celé republiky, naopak
v okresech Přerov a Olomouc
nezaměstnanost klesla o 68 a 93
osob. Ve zbývajících okresech,
tedy na Prostějovsku a Šumpersku, nedošlo k výraznější změně
v počtu nezaměstnaných. „Co
se týká přímo Prostějovska, tady
na úřadu práce registrujeme
k poslednímu listopadovému dni
celkem 5 218 nezaměstnaných
osob, což je o osm lidí méně než
v předcházejícím měsíci. Počet
volných míst na Prostějovsku
registrujeme 522, takže o jedno
z nich se uchází deset klientů,“
uvedl Jaroslav Mikšaník s tím, že
podíl nezaměstnaných lidí se na
prostějovském Úřadu práce ustálil na hodnotě 6,4 procenta, což
je nejméně v Olomouckém kraji.

Zdroj: Úřad Práce

K 30. listopadu v Olomouckém
kraji evidovali celkem 2 845 volných pracovních míst.
Struktura volných míst se meziměsíčně výrazněji nezměnila. Celkem 435 volných pracovních míst je pro kvalifikované dělnické strojírenské
profese, hlavně soustružníky,
zámečníky, svářeče a nástrojaře,

OHLODANÁ MRTVOLA: Podle policie

zemřel bývalý cirkusák přirozenou smrtí
Prostějov/mik - V nádražním domku v Pražské ulici
u hlavního vlakového nádraží v Prostějově byla nalezena
mrtvola staršího muže ve
značném stádiu rozkladu. Ještě hrůznější je, že do mrtvoly
se pustili psi, které nebohý
bývalý cirkusák choval! Na
šokující případ upozornil jako
první server pvnovinky.cz.
Josef Jelínek byl známou prostějovskou figurou. V mládí projel celý svět s cirkusem, ve kterém měl na starosti slony. Podle
INZERCE

nich získal i přezdívku Slon.
Poté dlouhá léta pracoval na
železnici a České dráhy mu pak
na dožití poskytly právě domeček u hlavního nádraží v Prostějově. Tam žil se svou družkou,
po její smrti před deseti lety šel
ale život bývalého cirkusáka
pořádně z kopce. „Před časem
vzal do domku spolubydlícího,
který prý hodně dlouho seděl
v kriminále za vraždu. Ten si
po čase dokonce ještě přizval
syna. Slona bil, bral mu i peníze. Ten se ho nemohl zbavit.
Psychicky ho týrali oba. Párkrát jsme volaly policii, když
se Slon delší dobu neobjevil,
on ale nikdy trestní oznámení

nepodal. Jen si nám mnohdy
postěžoval, že ho zmlátili, až
se nemohl postavit na nohy,“
uvedla žena pracující na hlavním nádraží v Prostějově.
Josef Jelínek měl podle svědků
jedinou lásku, domov u nádraží s ním sdílelo hned několik
psů. „Měl je jako děti, i jim
tak říkal. I když sám pomalu
neměl co jíst, psům vždycky
něco sehnal. Chodil pro zbytky, bral i staré pečivo,“ dodala
žena z nádraží.
Dva z těch hafanů byli se
svým pánečkem i v posledních
okamžicích života. „Nebyl to
pěkný pohled. Muž byl zřejmě
mrtev několik dnů, zvířata ne-

měla co jíst, tak se do něj pustila,“ popsal jeden z mužů zákona, který byl na místě a který si
nepřál zveřejnit své jméno.
Zatímco oba psi byli převezeni strážníky městské policie
do útulku v Čechách od Kosířem, Policie ČR nařídila pitvu
zemřelého muže. „Prokázala,
že se jedná o úmrtí z přirozených příčin. Cizí zavinění
bylo vyloučeno,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Zda
policisté vyšetřují podivné
vztahy zemřelého s jeho spolunájemníky, mluvčí krajské
neprozradila.

mechaniky a opraváře strojů.
Nadále byla stále vysoká poptávka zaměstnavatelů po řidičích nákladních automobilů,
zejména do kamionové dopravy.
Velký zájem je stále o řemeslníky z oblasti stavebnictví, elektrotechniky a o zaměstnance z oblasti služeb, hlavně o prodavače,
číšníky, servírky a kuchaře.

Prostějov/mik - Tahle straka
rozhodně nepřišla do posilovny sportovat! Ve čtvrtek
večer byla v prostějovském
sportovním zařízení okradena žena, které zloděj sebral
ze šatny šrajtofli s penězi
i osobními doklady.
„V pátek 12. prosince přijali
prostějovští policisté oznámení
o krádeži peněženky, ke které
mělo dojít ve čtvrtek ve večerních hodinách v jednom ze sportovních zařízení v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel odcizil
v posilovně z pravděpodobně
neuzamčené skříňky v dámské

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
I během vánočních svátků
denně aktualizovaný server
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NEVYCHÁZÍ!
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo, které najdete
u prodejců 29. 12. 2014 i se
SILVESTROVSKÝMSPECIÁLEM
AGENTURY HÓSER
HÓSER,, je v ÚTERÝ
23. prosince v 10.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA
nejen o Vánocích
pondělí 15. 12.

8.00 - 17.00

úterý

16. 12.

8.00 - 17.00

středa 17. 12.

8.00 - 17.00

čtvrtek 18. 12.

8.00 - 15.00

pátek 19. 12.

ZAVŘENO

pondělí 22. 12.

8.00 - 17.00

úterý

8.00 - 12.00

zatímco já vždy preferoval poznání,“ svěřil se geniální matematik
Prostějov/mls - Jak je to se zaměstnáním lidí, kteří jsou extrémně, ale
často jednostranně talentovaní?
A nemá řada z nás až příliš vysoké vzdělání na to, aby se následně
uplatnila ve společnosti? To jsou
otázky, které vás napadnou při
setkání s Věnkem Šomanem. Kultivovaný projev tohoto postaršího
muže ostře kontrastuje s jeho oblečením. Tím ze všeho nejvíce připomíná bezdomovce.
„Nemám skoro žádné příjmy. Právě
jdu z Úřadu práce, ale žádné zaměstnání tam pro mě nemají. Bez práce
jsem už asi tři roky, naposledy jsem
dělal na veřejně prospěšných pracích
v Čehovicích. Do důchodu mi přitom
zbývá ještě šest let, ale jak to vypadá,
tak v mém věku už mě nikdo nezaměstná. A jelikož jsem prakticky bez
peněz, přežívám na ubytovně. Nějaký
čas jsem už byl i na ulici a přespával
jako bezdomovec,“ postěžoval si
Večerníku Věnek Šoman, který celý
život zasvětil matematice. Ta ho však
nikdy neživila.

Z univerzity sám odešel
Aritmetika ovšem dle Šomana není jeho
hlavní obor. On sám se nejraději zabývá
lineární algebrou, trigonometrií a teorií
divergentních řad. Proč se ovšem v takovém případě nepohybuje v univerzitním
prostředí, které by mu umožnilo jeho
objevy i publikovat? „Studoval jsem dva
roky přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci kombinaci

matematika - fyzika. Ovšem akademické prostředí mi v té době nevyhovovalo.
Většina vysokoškolských profesorů je
zaměřena na vědění, zatímco já jsem
vždy preferoval poznání. To byl jeden
z několika důvodů, proč jsem ze školy
odešel,“ reagoval Šoman.

Výpočty za řevu
šílené Ukrajinky
Faktem zůstává, že s univerzitním
prostředím Šoman přetrhal kontakty a pokusy o návrat se mu nedaří. Přesto se nevzdává touhy vydat
další knihu. „Bohužel nemám podmínky ani k jejímu napsání, natožpak
případnému vydání. Dříve jsem žil na
Určické ulici v domě, který byl zbourán. Poté jsem strávil i nějaký čas na
ulici. Nyní bydlím na ubytovně v ulici

Marie Pujmanové, jenže zabývat se
tam matematikou je téměř nemožné.
Vedle mě žije hodně rušná cikánská
rodina a pode mnou pak duševně nemocná Ukrajinka. Když má záchvat,
vydává ze sebe strašidelné zvířecí
zvuky,“ vysvětlil Šoman, proč se matematice nemůže věnovat tak, jak by
sám chtěl.
Jeho vědomosti i objevy jsou tak zřejmě odsouzeny k věčnému zapomnění.
Je to škoda? To laik, který se nevyzná
ve „vysoké“ matematice může jen
těžko posoudit. Příklad Věnka Šomana ovšem dokazuji, že sám talent při
uplatnění ve společnosti ve skutečnosti
znamená jen velmi málo. Hodně záleží především na tom, jak se kdo umí
prosadit. A to (nejen) Věnek Šoman
očividně příliš neumí.

Kritérium dělitelnosti šesti podle Věnka Šomana
Číslo je dělitelné šesti, pokud je šesti dělitelné číslo, které vznikne součtem číslic původního čísla vyjma poslední číslice. Závěrečnou cifru ovšem
musíte k původně vzniklému součtu připsat. Tento postup můžete nekonečně mnohokrát opakovat, dokud nezískáte dvojciferné číslo, u nějž z
hlavy zjistíte, zda je dělitelné šesti. Pokud takto získané číslo podělíte šesti
a zbytek bude nula, je původní číslo dělitelné šesti. Navíc dělením takového čísla získáte i zbytek, který by vznikl po dělení původního (výrazně
vyššího) čísla.

23. 12.

středa 24.12 až neděle 28.12. ZAVŘENO
pondělí 29.12.

8:00 - 17:00

úterý

8:00 - 14:00

30.12.

středa 31.12.
pátek 2.1.

„Většina vysokoškolských profesorů je zaměřena na vědění,
Daří se mu
objevovat nové věci
Dvaašedesátiletý muž by přitom o matematice mohl psát celé knihy. „Rád bych
ostatním lidem předal nejen to, co jsem
sám za ty roky nastudoval, ale hlavně
vše, co se mně samotnému podařilo objevit. Jednu matematickou knihu jsem
asi před čtrnácti lety napsal. Zaměřil
jsem se v ní pouze na základy aritmetiky na úrovni středoškolského učiva.
I tak obsahuje věci, které nikdy nebyly
nikde publikovány,“ zmínil se Věnek
Šoman, kterého jsme požádali, aby nám
uvedl konkrétní příklad. Vyslovil tedy
pravidlo pro určení dělitelnosti šesti
(uvedeno samostatně v rámci článku).
Toto kritérium jsme vyzkoušeli a fungovalo bezchybně!

šatně peněženku s celým obsahem. Byly v ní peníze, osobní
doklady, platební karta, stravenky a další písemnosti osobní
povahy. Majitelce vznikla škoda
za 8 600 korun,“ popsala Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. „Policisté
případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Pokud se pachatele
podaří zjistit, hrozí mu až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala
mluvčí krajské policie.

INZERCE

ZAVŘENO
8:00 - 17:00

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!!!

Lenka Zouharová
7. 12. 2014 48 cm 3,35 kg
Dolní Bojanovice

Veronika Černá
8. 12. 2014 50 cm 3,35 kg
Bedihošť

Nina Škrhová
8. 12. 2014 50 cm 3,60 kg
Protivanov

Vojtěch Kolísek
6. 12. 2014 52 cm 3,30 kg
Želeč
Fotografie narozených miminek

Vít Kardinál
8. 12. 2014 49 cm 3,30 kg
Vřesovice

Dominik Fiala
9. 12. 2014 52 cm 2,90 kg
Prostějov

Štěpán Král
9. 12. 2014 52 cm 3,60 kg
Mořice

Antonín Kravák
9. 12. 2014 49 cm 3,20 kg
Určice

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!

ZCHÁTRALÁ MATEŘINKA v Krasicích se už mění na Klokánek
Jiné prvorepublikové vily, jimiž se dřív rozléhal dětský smích, takové štěstí nemají

Prostějov/mls - Po řadě odkladů se v těchto dnech konečně
začalo s budováním sídla prostějovského Klokánku. Na prvorepublikovou vilu a přilehlou
zahradu, kde by měl po nákladných opravách sídlit, přitom
celá řada lidí stále nostalgicky
vzpomíná jako na místa, kde
byli v životě nejšťastnější. Právě
sem totiž chodili do mateřské
školky. O to víc je pak bolelo,
když viděli vznosnou budovu
chátrat. Zatímco vila v Krasicích snad už příští rok najde své
nové využití, pro řadu jiných
opuštěných mateřinek s jedinečnou atmosférou to bohužel
neplatí.
Honosná vila v Krasicích, která navazuje na místní hasičskou zbrojnici, má zajímavou

minulost. Původně sloužila
jako peněžní ústav, po druhé
světové válce se z ní stala již
zmíněná mateřská školka. Po
jejím zrušení zde sídlila Česká školní inspekce. Následně chátrající dům přešel do
vlastnictví města, které ho pak
bezúplatně převedlo na Fond
ohrožených dětí (FOD).
Už od roku 2012 se otevřeně hovoří o tom, že zde má vzniknout
Klokánek. Jeho cílem je nabídnout dětem namísto ústavní
výchovy přechodnou rodinnou
péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny,
nebo dokud se pro ně nenajde
náhradní rodinná péče.
Začátek prací na rekonstrukci
zchátralé vily dlouhou dobu brzdil zejména nejistý zdroj financo-

vání. Tyto problémy se zřejmě už
podařilo překonat. „Pokud vím,
tak práce na rekonstrukci budovy
v Krasicích začaly. Celkově přijdou na deset až jedenáct milionů
korun, oprava by měla být dokončena do konce června letošního roku,“ zvěstovala Večerníku
dobré zprávy Regina Šverdíková
z prostějovské pobočky FOD.
Zatímco osud vily v Krasicích se snad obrací k lepšímu, mnohé podobné stavby,
které dříve sloužily jako mateřské školky, takové štěstí
nemají. Platí to například pro
vilu Josefa Kováříka stojící
na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Opuštěná státem chráněná památka, jejíž interiér je
typický velkou vstupní halou
s úžasným schodištěm, byla

v minulosti několikrát vykradena. Její majitelé se ji v současnosti snaží prodat, nicméně
vážný kupec se dosud neozval.
Podobně je na tom i prvorepubliková vila v Hamrech, u níž
je atmosféra noblesní stavby
s pohnutou historií ještě umocněna krásou okolní přírody.
I zde dlouhá léta sídlila mateřinka, v současnosti objekt patří
městu Plumlov. To se ho už přes
tři roky snaží bezúspěšně prodat. Přestože zájemců se za tu
dobu ozvalo již několik, prodej
se zatím ani jednou nepodařilo
dotáhnout do zdárného konce.
A tak tyto jedinečné stavby, jejichž prostory se nesmazatelně
vryly do srdcí hned několika
generací dětí, neodvratně chátrají dál...

Opět ožívá. Budova na rohu ulic Západní a Foersterova naproti restauraci Na Kovárně v Krasicích
dlouhá léta sloužila jako mateřská školka. Už od léta by zde ve čtyřechh by
mělo
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Foto:
Martin
Zaoral
F
oto:
ot
oto:
o: M
arti
ar
rtin
tiin Za
Z
aor
o

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

Doktor Cecil a sestra Žofka obveselili děti
vrchní sestra dětského oddělení Jitka Voříšková.
Zdravotní klaun je nezisková
organizace s celostátní působností, která přináší humor
a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům
a dalším potřebným v oblasti
zdravotnictví, čímž přispívá
ke zlepšení jejich psychického
a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím
speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících
projektů. Ročně potěší na sedmdesát tisíc pacientů.
„V Olomouci pracuje pětičlenný tým. V jednotlivých zařízeních regionu se pravidelně
střídáme, takže děti vidí vždy
někoho jiného,“ vysvětlila exkluzivně Večerníku sestra Žofie.
Rozesmáté tváře dětských
pacientů hovořily asi víc, než

ince
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o 22.
d
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Charitativní ples Pomáháme tancem už se blíží

Z NEMOCNICE ...
Prostějov/tok - Pravidelná
klauniáda na dětském oddělení prostějovské nemocnice
měla ve čtvrtek odpoledne
vánoční nádech. Mezi hospitalizované děti tentokrát
zavítali „zástupce primáře
a primář budoucí“ Cecil
Štěrbina se „sestrou“ Žofií
Užvaněnou. „Ta žvanila
hned po narození,“ ochotně
vysvětlil nezvyklé jméno pan
doktor s červeným nosem.
Hned v prvním pokoji zastihla veselá dvojice malého
pacienta i s maminkou, což
umožnilo rozehrát spoustu
situačního humoru. Dvojice
klaunů v improvizaci vpravdě
excelovala. „Máme je moc
rádi, na jejich návštěvu každý
druhý čtvrtek se moc těšíme.
Oni totiž rozveselí nejen naše
pacienty, ale i nás,“ svěřila se

jen
č
K
0
1
8

BYLI JSME
U TOHO!

Koledy jinak. Malý Tomáš nestačil zírat, jaké zvuky vyloudil doktor Cecil na svou trumpetku.
Foto: Tomáš Kaláb
slova. „Klauni k nám chodí
už pět let, byli při slavnostním
znovuotevření oddělení po rekonstrukci v roce 2009. Uteklo
to jako voda a všichni tady na
oddělení doufáme, že spolu-

práce bude nadále pokračovat,“
připomněla už několikaletou
historii klauniád v Prostějově
Jitka Voříšková.
Tak klauni
- i vám veselé Vánoce!

Prostějov/pr - Občanské sdružení Pomáháme tancem opět
pořádá již tradiční charitativní
ples, už čtvrtý ročník. Konat
se bude za již necelý měsíc, tj.
v sobotu 10. ledna 2015 ve Společenském domě v Prostějově.
Výtěžek zamíří stejně jako
posledně do Základní školy
Tetín 7, Prostějov, která pečuje
o zdravotně postižené děti.
„Program plesu se ponese v podobném duchu jako loni. Zahájení obstará Taneční studio Free
Dance, zkušené prostějovské
taneční uskupení držící různá
prestižní ocenění. Zařazujeme
také tradiční ukázky soutěžního
tance od profesionálních tanečníků,“ uvedla Tereza Dokládalová, organizátorka plesu.
Akci odstartuje slavnostní zahájení ve 20.00 hodin. K tanci
a poslechu bude po celou dobu
tradičně hrát brněnská kapela
Kanci paní nadlesní. „Nejzajímavějším bodem programu ale
bude nejspíš pole dance v podání Defi z olomouckého studia
Apokalips, která minule očaro-

vala nejednoho pána,“ směje se
Tomáš Lázna, šéf organizačního
týmu.
Oficiálním zlatým hřebem večera ale bude předávání šeku
s vybranou částkou zástupcům
ZŠ speciální Tetín. „Za darované
peníze realizujeme rekondiční
masáže a speciální techniky pro
naše děti. Představa je taková, že
dohodnutá rehabilitační pracovnice by pravidelně docházela do
školy a prováděla by s dětmi tyto
techniky. Došlo by tím k dalšímu zkvalitnění služeb pro děti se
zdravotním postižením, na které
v současné době bohužel není
prostor v rozpočtu,“ prozradil
ředitel školy Vladimír Brablec.
Návštěvníci mohou přispět
nejen tím, že na ples dorazí, ale
rovněž nákupem losů do tomboly, ta bude opět bohatá. Připraveny jsou také propagační
placky Pomáhám tancem!, které
si mohou lidé zakoupit s dvěma
různými motivy.
Vstupenky jsou již v předprodeji za cenu 150 Kč, studenti
jen za 100 Kč. K dostání jsou

v Pizzerii U Hradeb na Školní
ulici, dále pak v Koženém zboží Martina Matušů na náměstí T. G. Masaryka. Konečně
také v kavárně Planeta malého prince ve Společenském
domě, která se rovněž postará
o catering na plese. Na místě
zaplatíte za vstup o 50 Kč víc.
„Pro ty, co mají zájem podpořit
dobrou věc větší mírou, jsme
letos rozšířili sortiment lístků
o VIP vstupenky. Koupíte je za
tři sta korun a jako poděkování
od nás si na plesovém baru můžete vyzvednout láhev vína. Pro
tyto vstupenky jsme navíc rezervovali nejlepší stoly na plese,“
dodal Lázna.
Akci podpořila Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova. „Je mi
velkou ctí, že jsem již potřetí
převzala záštitu nad charitativním plesem občanského sdružení Pomáháme tancem. Pevně
doufám, že se s maximem z vás
na tomto plese uvidím a společně podpoříme dobrou věc,“ řekla Sokolová.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel.č. 588 008 095, 724 706 773
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MC Cipísek
Individuální poradenství – psychologické a logopedické – dle
objednání
Pokračovací kurz efektivního
rodičovství – pravidelné podvečerní setkání dle rozpisu pro přihlášené
Zápis do programů v cyklu leden – březen – 16. prosince od
8:30 do 12:00 hodin zápis na volná místa pro nové zájemce VOLNÉ HERNY pro rodiče s dětmi do
5 let. Herny probíhají vždy v pondělí 15:00 – 17:00 hodin
MUZEUM A GALERIE
v Prostějově - výstavní sál Špalíček, Úprkova 18 pořádá do
31. prosince výstavu Velká válka Češi na bojištích Evropy.
Národní dům v Prostějově
pořádá vernisáž Lubomíra
Petříková: ,, KONĚ"
Hosté Zdeněk Matysík – trojnásobný vítěz Velké Pardubické.
Vernisáž potrvá do 4. února 2014
Vánoce v různých kulturách
úterý 16. prosince - Mozaika
- multikulturní klub, Raisova
1159 (za MŠ), Prostějov
V rámci besedy proběhne prezentace zajímavých způsobů oslav
vánočních svátků z různých kultur.
ZO ČSCH Vyškov pořádá
26. prodejní výstavu králíků ve
svém chovatelském areálu u vlakového nádraží Vyškov. Výstava
bude v sobotu 17. ledna 2015,
otevřena je od 11.00 hod. do 15.00
hod. Info na tel: 608 456 330
Galerie U Hanáka, Prostějov,
pořádá výstavu Karla Nováka
„fotografie“, která potrvá do
úterý 16. prosince 2014.

ČSOP - Regionální sdružení
Iris,Husovo nám. 67, Prostějov
pondělí 15. prosince od 16:00
do 18:00 - Keramika
čtvrtek 18. prosince od 13:30
- Těšíme se na Vánoce - Předvánoční rozjímání - Nutno
se předem přihlásit na adrese
iris@iris.cz nebo telefonicky
582 338 278, 603 298 039.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
V tomto roce nabízíme možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství, Vám
také nabízíme prodej baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky
Základní umělecká škola Vladimí- různých velikostí).
ra Ambrose Prostějov, Kravařova
14 pořádá od pondělí 15. do čtvrtku Muzeum a galerie v Prostějově,
18. prosince v 17:00 Vánoční be- p. o., nám. T. G. Masaryka 2,
sídky žáků - hlavní sál.
Prostějov
do neděle 1. února 2015 si budeICM Prostějov,
te moci prohlédnout exkluzivní
Komenského 17, Prostějov
výtvarný projekt EMIL FILLA
Pondělí 15. prosince od 15:00
do 17:30 hodin Adventní dílny Výstava betlémů 2014 se koná v
- vánoční ozdoby z těstovin
sokolovně v Kostelci na Hané ve
Více informací o jednotlivých čtvrtek 25. prosince v pátek 26.
dílnách najdete na našem webu prosince a v sobotu 27. prosince
www.icmprostejov.cz.
od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
OS LIPKA, Tetín 1, Prostějov
úterý 16. prosince od 14:00 KOKTEJL,
Akademie seniorů Vápenice 9, Prostějov
Vánoce na Hané
(vstup přes budovu Sportcentra
Sejdeme se ve 14 hodin u Betlé- do dvorního traktu vpravo)
ma na náměstí a poté přejdeme 16. 12. úterý 15.00 - 17.00 hodin
do Muzea – Špalíčku
Vánoční přání
Udělejte radost sobě nebo
Kostel sv. Cyrila a sv. Meto- svým blízkým ručně vyrobeděje, Brněnská ul., Prostějov
ným přáním. Přineste si lečtvrtek 18. prosince v 18:00
pidlo na papír, tužku a nůžky.
- Proměny - pěvecký sbor.
Vhodné pro širokou veřejnost.
Vánoční koncert. Vstupné dob- 17. 12. středa 15.00 - 17.00 hodin
rovolné. (Brněnská ul.)
Poslední vánoční výzdoba
Zdobení větví dekorativními
Galerie Mánes Club,
ozdobami.
Kostelecká 18, Prostějov
18. 12. čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin
Prodejní vánoční výstava Věnce a aranžmá
úterý 25. listopadu
Zdobení vánočních vazeb u čaje
až pátek 19. prosince
a kávy. Korpus, větvičky, suché
Prodejní vánoční výstava textil- listí, dřevěné ozdoby, drátky, váních andílků, zvířátek a bytových noční dekorace, nůžky, svíčky,
doplňků Martiny a Katky.
stuhy, s sebou.
31. 12. středa 15.00 - 17.00 hodin
Adventní večery v Muzeu ko- Přátelské posezení
čárů v Čechách pod Kosířem U domácí vánočky z 1. moravse konají v sobotu 20. prosince ské štrůdlárny, čajem a kávou
v 17:00 hodin.
zavzpomínáme nejen na proRezervace vstupenekna tel. 608 žitý rok. Zpívání s kytarou.
610 324, 608 421 853.
Určeno především pro seniory.
Na všechny akce je vstupné dobrovolné a vhodné i pro tělesně zneTJ Sokol Prostějov I,
výhodněné a vozíčkáře. Finančně
Skálovo nám. 4, Prostějov
nás podporuje město Prostějov.
Čerti na hradě
neděle 21. prosince v 14:30 hodin Na všechny se těšíme.
Loutkové představení. Sokolovna, Skálovo nám.4, Prostějov.
Ve středu 24. prosince ve 23:00
se koná Půlnoční bohoslužba
Církve československé husitské
v Husově sboru CČSH
v Prostějově
Taneční pro dospělé – zahájení
9.1.2015. Od 18:00 hodin začátečníci, od 20:00 hodin pokročilí.
Info www.tanecni-prostejov.cz
tel.: 602 966 222

PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 22. 12.
VÁŠ VEČERNÍK VZHLEDEM
K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM
NEVYCHÁZÍ
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...
Zdeněk Stuchlík 1935 Prostějov
Zdeněk Hofman 1948
Přemyslovice
Květoslava Hrachovcová 1939
Prostějov
Helena Třísková 1949 Prostějov
PaedDr. Jindřich Dvořák 1953
Prostějov
Zdeněk Sadílek 1929 Držovice
Bogdan Petkov 1932 Bedihošť
Zdeněk Blahuta 1956Prostějov

Květoslava Hyžďalová 1940
Dlouhá Ves
Josef Václavík 1932 Hrochov
Ladislava Badalová 1970 Okluky
Růžena Lužná 1922 Prostějov
Vlastimil Dostál 1939 Prostějov
Vladimír Huňka 1936 Laškov
PaedDr. Eva Bukvová 1925
Plumlov
Jiří Blanický 1956
Prostějov
Karel Cetkovský 1925
Vícov

Rozloučíme se...
Pondělí 15. prosince 2014
Zdeňka Benychová 1930 Hluchov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 16. prosince 2014
Pavla Kučerová 1931 Želeč 13.00 kostel Želeč
Středa 17. prosince 2014
JUDr. Zdeněk Kubalčík 1927 Prostějov 11.45 Obřadní síň Pv
Emilie Cibičková 1924 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Procházková 1943 Dobrochov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Břetislav Müller 1939 Prostějov 14.00 kostel Kostelec na Hané
Luboš Malý 1927 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 19. prosince 2014
Marie Pořízková 1924 Vícov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 20. prosince 2014
František Petržela 1920 Rozstání 13.00 Obřadní síň Prostějov
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Richard Pachman a Dita Hořínková:

„ADVENTNÍ PÍSNĚ“

KDY: SOBOTA 20. PROSINCE V 17.00 HODIN
KDE: HUSŮV SBOR, DEMELOVA 1, PROSTĚJOV
Krásný hudební zážitek plný
předvánoční pohody připravil
na tuto sobotu Husův sbor. V
rámci svého turné „Adventní
písně“ zde od 17.00 hodin vystoupí známý zpěvák, skladatel a malíř Richard Pachman.
Společně s tradičním hostem
svých koncertů - herečkou a
zpěvačkou Ditou Hořínkovou
zpříjemní všem návštěvníkům
adventní čas vánočními i duchovními písněmi.
Richard Pachman je muzikant,
zpěvák, malíř a chovatel psů.
Všemu se věnuje se zápalem a ve
všem má úspěchy. Stále aktivně
a často vystupuje, v Husově sboru
zazpívá také již opakovaně, jeho
koncerty jsou velmi oblíbené.
V muzice i malířství dokonce překročil hranice naší země, má za
sebou množství alb i v zahraničí,
řadu klipů a výstav.
V rámci letošního adventního
turné zazní řada známých i neznámých starých vánočních českých
i zahraničních písní, duchovní

Nehrajeme – Výstava Vánoce
v lidových řemeslech

16.30 Hobit – Bitva
pěti armád 3D
20.00 Dva dny, jedna noc
skladby i novinkové písně autorské, z nichž jedna dala název celému turné. Host koncertu herečka
a zpěvačka Dita Hořínková vystupuje již od svých osmi let, má
za sebou turné po Japonsku, koncertování v Kanadě i účinkování
v řadě muzikálů.
Tato dvě jména jsou jistě zárukou, že pokud se rozhodnete
užít si předvánoční atmosféru v Husově sboru, nebudete
zcela jistě litovat. Výtěžek
z koncertu bude navíc věnován
dětem z Dětského domova ve
Strančicích.

víceúčelová hala - zimní stadion
ÚTERÝ 23.12.
10.00-12.00
BRUSLENÍ PRO
14.15-16.15
ŠKOLY, ŠKOLKY
STŘEDA 24.12. 10.30-12.30
A VEŘEJNOST

ČTVRTEK 25.12. 09.30-11.30
12.45-14.45
BRUSLENÍ PRO
PÁTEK 26.12.
13.15-15.15
VEŘEJNOST
SOBOTA 27.12. 10.30-12.30
SOBOTA 20.12. 10.30 - 11.30
14.45-15.45
NEDĚLE 21.12.
8.45 - 9.45 NEDĚLE 28.12. 14.15-16.15
PONDĚLÍ 22.12. 13.30-15.30 PONDĚLÍ 29.12. 10.45-12.45
9.00 - 10.00

poskytujícím sociální služby s celoročním pobytem, v léčebně
dlouhodobě nemocných a v ubytovacích zařízeních nacházejících
se na území města Prostějova.
poplatník, který je umístěn ve
zdravotnických zařízeních (zejména v nemocnicích nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb), a to
nepřetržitě déle než tři měsíce.
poplatník, který pobývá nepřetržitě nejméně devět měsíců mimo
území České republiky.
poplatník, který je vlastníkem
nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Pros-

tějova, a který má současně i trvalý
pobyt ve městě Prostějově.
poplatník, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let
(včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším
poplatníkem, který má trvalý pobyt ve městě Prostějově.
POZOR! I nadále naopak platí
dvojí poplatková povinnost pro
vlastníky bytů a domů, ve kterých
není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu a kteří mají současně
trvalý pobyt na území města Prostějova. Tito vlastníci platí poplatek
jak z titulu trvalého pobytu, tak
z titulu vlastnictví bytu a domu.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 15. DO 31. 12. 2014

úterý 16. prosince

čtvrtek 18. prosince

Prostějov/mik - V minulém vydání jsme veřejnost informovali o nejdůležitějších výjimkách, které
mění vyhlášku města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dnes Večerník přináší kompletní seznam s úlevami pro placení odvozu komunálního odpadu.
Sazba místního poplatku na rok 2015 je stanovena ve výši 600 korun. Nově se od místního poplatku osvobozují poplatníci, kteří jsou narozeni v příslušném kalendářním roce, zároveň je nově stanovena úleva od místního poplatku ve výši 108 korun pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku.

V návrhu nové vyhlášky ponechává správce poplatku stávající osvobození, a to pro tyto
kategorie:
poplatník po dobu pobytu v jiné
obci na území České republiky,
který platí poplatek nebo úhradu
podle jiného právního předpisu.
poplatník po dobu výkonu trestu
odnětí svobody nebo pobytu ve
vyšetřovací vazbě.
poplatník po dobu pobytu v kojeneckém ústavu, dětském domově, ve výchovném ústavu, v domově důchodců, v zařízení

14.00 Pondělní Bijásek
- Bella a Sebastian
16.30 Hobit – Bitva
pěti armád 3D
20.00 Hobit – Bitva
pěti armád 3D

středa 17. prosince

Víte, kdo všechno nemusí platit za odpad?

KDO JE OSVOBOZEN
od poplatku za odpad?

pondělí 15. prosince

16.30 Hobit – Bitva
pěti armád 3D
20.00 Dva dny, jedna noc
koprodukční filmové drama

Domovní správa, s.r.o,

ÚTERÝ 16.12.

KINO METRO 70

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Na Slunci lze
pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 18:30 hodin. Dále je
večerní oblohu možné pozorovat ve středu v 17:30 hodin. Měsíc je vidět až nad ránem a proto neruší
večerní pozorování objektů vzdáleného vesmíru (dvojhvězdy, hvězdokupy, galaxie apod.). V případě
špatného počasí se koná náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin: Vyprávění hajného Vonáska.
Vstupné 20 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, 22. 12. a 29. 12. od 14:00 hodin. Na Slunci lze pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí 22. 12. a 29. 12. v 18:30 hodin. 22. 12. není Měsíc pozorovatelný a proto lze dobře pozorovat objekty vzdáleného vesmíru (dvojhvězdy, hvězdokupy,
galaxie apod.). 29. 12. je Měsíc pozorovatelný z večera. Nachází se přibližně ve fázi první čtvrti a je
možné na jeho povrchu pozorovat velké množství zajímavých podrobností, zejména na rozhraní světla
a stínu (krátery, pohoří…). V případě špatného počasí se koná náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

pátek 19. prosince

17.30 Slavnostní premiéra
filmu - Hanácká svajba
český dokumentární film
20.00 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
americký dobrodružný film

APOLLO 13

pátek 19. prosince

21:00 ELECTRIX

sobota 20. prosince

20:00 Punk a Rock
Christmas party

středa 24. prosince

22:00 D´N´B´ KAPR

čtvrtek 25. prosince

20:00 Vánoční rocková
nadílka

KULTURNÍ
KLUB DUHA

pondělí 15. prosince

14:00 Setkání jubilantů
města Prostějova

čtvrtek 18. prosince

9:30 Akademie třetího věku
Magdalena Dobromila
Rittigová

DIVADLO POINT

pondělí 15. prosince

sobota 20. prosince

17.00 HOTEL PALERMO
hororové představení, inspirováno skutečnou událostí

neděle 21. prosince

17:00 VÁNOČNÍ MINIFEST V POINTU
- TOM SAWYER – derniéra
NÁMLUVY
komedie ruského dramatika
v novém zpracování

15.30 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
17.30 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
20.00 Serena
americké filmové drama
10.00 Adventní filmové
dívánky - Pohádky
pod stromeček
15.30 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
17.30 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
20.00 Serena

pondělí 22. prosince

17.30 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
20.00 Raluca
český erotický krimithriller

úterý 23. prosince

17.30 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
20.00 Raluca

středa 24. prosince

nehrajeme

čtvrtek 25. prosince

17.30 Paddington
koprodukční rodinný film
20.00 Hodinový manžel
česká komedie

pátek 26. prosince

17.30 Paddington
20.00 Hodinový manžel

sobota 27. prosince

17.30 Paddington
20.00 Hodinový manžel

neděle 28. prosince

17.30 Hodinový manžel
20.00 EXODUS: Bohové
a králové
americký historický film

úterý 16. prosince

sobota 20. prosince

19:00 Kdo přežije vánoce

KINOKAVÁRNA
DUHA

sobota 20. prosince

8:30 Vánoční pásmo II.
pásmo pohádek
10:00 Tady hlídám já
česká rodinná komedie
13:00 Sněhurka a lovec
americký fantasy film

SVÉ TIPY

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

VÁNOCE V LIDOVÝCH ŘEMESLECH
úterý 16. prosince v 9:00 - 16:00 hodin – foyer kina
METRO 70.
VÁNOCE S PROSTĚJOVSKÝM ŽESŤOVÝM KVINTETEM
středa 17. prosince - 17:00 hodin - ochoz muzea
Vánoční koncert Prostějovského žesťového kvinteta
KRÁSNÉ SVÁTKY S PAVLEM NOVÁKEM
pátek 19. prosince - 17:00 hodin - náměstí
T.G.Masaryka
Krásné svátky - koncet Pavla Nováka, který je
postaven na vánočních písničkách, a nechybí ani
nezapomenutelné hity jeho otce
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
S MICHALEM NESVADBOU
sobota 20. prosince - od 8:30 do 20:00 hodin - DUHA
8:30 – 10:00 Promítání pásma pohádek pro nejmenší
10:00 Promítání rodinného filmu Tady hlídám já
13:00 Promítání dobrodružného filmu Sněhurka a lovec
15:30 – 17:30 Vánoční minidílna pro děti
18:00 Michalův salát – předprodej vstupenek v RIC, Perštýnské
nám. 176/8 – zámek
PROMÍTÁNÍ POHÁDEK
neděle 21. prosince – Kino METRO 70
10:00 – 12:00 Promítání pohádek

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

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. prosince 2014
Exkluzivní interview s prostějovským rodákem a skvělým hercem o Vánocích
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„Ke štědrovečernímu stolu zasednu se ženou Hanou a Leonem. TO JE PES!“
Ladislav Županič kvůli divadlu nestíhá, dárky bude kupovat na poslední chvíli

Praha, Prostějov - Je v jednom hereckém kole,
přesto si našel čas k předvánočnímu rozhovoru
pro Večerník. Ladislav Županič (na snímku) ani
po neúspěšné kandidatuře do Senátu ČR nedá
na rodný Prostějov dopustit a jak se svěřil, už
teď hodně lituje, že se letos na vánoční svátky
nestihne za svými krajany ani podívat. Během
prosince absolvuje neuvěřitelných devatenáct
divadelních představení na různých místech
republiky, takže ho míjejí i předvánoční přípravy
v domácnosti. V onom exkluzivním interview na
sebe „prásknul“ i jiné věci...
Michal Kadlec
Pane Županiči, jak se
vůbec připravujete na
blížící se Vánoce?
„Abych pravdu řekl, já vůbec
nemám čas se na Vánoce jakkoliv připravit... (smích) Během prosince mám totiž devatenáct představení, a to hned ve
třech divadlech. Naštěstí mám
v různých obchodech spoustu
známých, takže jsem je obtelefonoval, abych měl vůbec
nějaké dárečky pro své nejbližší. Hlavně pro dvě malinkaté
vnučky. (úsměv)“
Takže i těsně před
Štědrým dnem máte
herecký kalup?
„Tak určitě! Devatenáctého prosince hrajeme v Ostravě, dvacátého i jednadvacátého v Olomouci a pak znovu pětadvacátého v Praze. Takže na Ježíška si
budu hrát jediný den a dárky kupovat třiadvacátého nebo dokonce přímo na Štědrý den. Je to fakt
šílené tempo, ale na druhé straně
divadlo je tím pravým Ježíškem
pro mě samotného.“
Z toho vyplývá, že do
Prostějova alespoň na
jeden vánoční svátek asi nepřijedete, že?
„To bohužel nepůjde. Onen
první svátek vánoční hraji

nejraději filé s bramborovým
salátem. Ovšem kapří polévku,
tu si dám.“
A co tak štědrovečerní
půst, ten dodržujete?
„To se vám musím přiznat,
že i když jsem věřící člověk,
tak půst rozhodně nedodržuji.
Proč? Protože bych jednoznačně umřel hlady! Já totiž pozdě
večer, když přijdu domů z představení, už nikdy nejím. Tudíž

ještě nakupoval na Štědrý den.
Tenkrát se právě až na poslední chvíli dostávalo do obchodů
zboží, které jste v nich neviděl
celý rok! Dneska je to samozřejmě jiné, ale i toho čtyřiadvacátého seženete v supermarketech, co chcete.“
Co vy sám byste si přál
mít pod stromečkem?
Už jste vůbec psal Ježíškovi
o nějaký dárek?

„Nejradši
Nejradši mám kokosové
koule
oule s rumovou příchutí, na
nich
ch opravdu doslova ujíždím.
m. A na sladké opravdu
em, hlavně na čokoládu.
jsem,
amatuji si například, že letos
Pamatuji
em zhruba měsíc a půl nejsem
ěl nic čokoládového, takže
měl
dnou v létě jsem si koupil
jednou
v obchodě třicet deka banánkůů v čokoládě a během pěti
inut byly ve mně.“
minut

„Víte, jak říkával Jan Werich, nejlepší
představení v divadle Na Fid- jsou dárky konstantní, čili neměnné.
lovačce, navíc dálnice D1 je
nejen životu, ale i časově nebezpečná. (úsměv)“
To znamená, že u Županičů bude
Co hrajete v proslulém
divadle Na Fidlovačce?
„Jde o americkou komedii pod stromečkem dálniční známka
s názvem Až naprší a uschne.
Mám tu čest hrát manžela Elišky Balzerové. Co je na tom na auto pro moji paní a pro mě taky!“

nejvíce potěšitelné, je fakt, že
toto představení budeme hrát
v červnu příštího roku i v Prostějově.“
S kým vůbec zasednete
ke štědrovečernímu
stolu?
„Se ženou Hanou a psem. Je
to jezevčík a jmenuje se Leon.
Tedy on nesedí u stolu, ale pod
stolem a strašně vždycky žebrá
o kousíček ryby. Já to nikdy
nevydržím a samozřejmě mu
dám ochutnat, aby z těch Vánoc taky něco měl. (úsměv)“
Můžeme vědět, co budete mít 24. prosince na
večeři? Tradičního kapra?
„Kdepak, já kapra moc nejím,
vadí mi totiž kosti. Klidně
bych si ho dal, ale to by v něm
nesměly ty kosti být. Ovšem
při mé smůle, kdyby nás
u stolu sedělo pět, tak všichni budou mít porci bez kostí,
ale jenom já je tam budu mít!
Proto i na Štědrý den mám

známý herec LADISLAV ŽUPANIČ
prozradil, o co si napsal Ježíškovi

Foto: internet
když se ráno vzbudím, mám
příšerný hlad. A vydržte to do
večera, když manželka má například bramborový salát hotový už dopoledne... (smích)“
Pomáháte zdobit vánoční stromek?
„No, pokud mívám čas tak
ano. (úsměv) Ale většinou tuto
slavnostní práci nechávám na
ženě Hance.“
Jak to máte s dárky, už
nějaké máte nebo jejich nákup necháváte na poslední chvíli?
„Dárky? Teď? Kdepak! Jak
už jsem říkal, to nechávám
tak na třiadvacátého. Ostatně
v posledních letech tyto věci
řeším až na poslední chvíli.
Stejně jako kdysi za bolševika. To jsem dokonce vždycky

„Ježíškovi jsem psal naposledy
jako malý kluk a psaníčko dával
za okno. A protože druhý den
ráno už tam nebylo, skutečně
jsem věřil, že Ježíšek existuje.
Ale něco vám řeknu, chlap má
mít pořád klučičí duši, a tak pořád v Ježíška věřím. (úsměv)
A co bych si přál letos pod stromečkem? Samé abstraktní věci,
hlavně zdraví a pohodu a pak
možná k tomu ještě pár blbostí,
které ho zahřejí u srdce a udělají radost. Víte, jak říkával Jan
Werich, nejlepší jsou dárky konstantní, čili neměnné. To znamená, že u Županičů bude pod stromečkem dálniční známka na auto
pro moji paní a pro mě taky!“
Prozradíte, jaké máte
rád cukroví a zda jste
vůbec na sladké?

INZERCE

PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ
22. 12. 2014
VÁŠ VEČERNÍK VZHLEDEM
K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM

NEVYCHÁZÍ!
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo, které najdete

u prodejců 29. 12. 2014 i se
SILVESTROVSKÝM SPECIÁLEM
AGENTURY HÓSER,
HÓSER, je v ÚTERÝ
23. prosince v 10.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA nejen o Vánocích
pondělí

15. 12.

úterý

16. 12.

8.00 - 17.00

středa

17. 12.

8.00 - 17.00

čtvrtek

18. 12.

8.00 - 15.00

pátek

19. 12.

ZAVŘENO

pondělí

22. 12.

8.00 - 17.00

úterý

23. 12.

8.00 - 12.00

středa

24.12 až neděle

pondělí

29.12.

8:00 - 17:00

úterý

30.12.

8:00 - 14:00

středa

31.12.

pátek

2.1.

8.00 - 17.00

28.12.

ZAVŘENO

ZAVŘENO
8:00 - 17:00

Jak se po vánočních
svátcích vyrovnáváte
s nadbytečnými kilogramy?
„Tak s tímto já problémy rozhodně nemám! Netvrdím, že během
svátků nějaké to kilečko navíc
nemám, ale já všechno shodím
na jevišti při představeních. Takže díky spoustě práce mám o dietní program postaráno.“
Co byste popřál Prostějovanům k Vánocům
a také do nového roku?
„Samozřejmě to nejhlavnější,
bez čehož nic na světě nemá
smysl. A to je zdraví. Pak všem
svým spolurodákům přeji, aby
Prostějov byl ještě hezčí, než
je teď. A ještě něco - aby plumlovská přehrada byla bez sinic
také po její slavné revitalizaci.
Snad se toho i já ještě dožiji...“

kdo je

ladislav županič
Č
Český
herec a dabér se narodil 9. srpna 1943
v Prostějově. Po maturitě na jedenáctileté střední
škole v Prostějově absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. V roce 1969
byl přijat do Hudebního divadla v Karlíně, kde v letech 1991 až 1993
pracoval jako umělecký šéf a od roku 1993 do roku 2003 jako ředitel.
Ve své bohaté umělecké kariéře účinkoval v celé řadě divadelních her
a muzikálů. Mezi nezapomenutelné patří zejména jeho dvojrole Albína/
Zazy v muzikálu Klec bláznů, za kterou v roce 1999 obdržel Cenu Thálie,
či role advokáta Flynna v muzikálu Chicago, která mu vynesla nominaci do nejužšího výběru Ceny Thálie v roce 2004. Z dalších divadelních
rolí zazářil například v My Fair Lady, Někdo to rád horké, Vražda ve
varieté,, Hello,, Dolly,
y, nebo Nebe na zemi. Celkem třikrát ((v letech 1982,,
1984 a 1989) obdržel cenu Českého literárního fondu. Ladislav Županič
je čestným členem Okrašlovacího spolku města Prostějova. Nikdy nebyl
členem žádné politické strany a jako jeden z mála umělců odmítl podepsat
Antichartu. Je ženatý, má syny Jana a Ladislava a vnučku Elišku.

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

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY

vánoční speciál

strana 31
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sportovní menu

Vzhledem k vánočním svátkům
v pondělí 22. prosince 2014
VEČERNÍK NEVYCHÁZÍ
* samé exkluzivní zprávy
- nic nezůstalo SKRYTO *

Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

18

/ 50

Pondělí

Číslo

15.prosince 2014

TRHÁK TÝDNE
VELKÁ PREMIÉRA: V hokejové reprezentaci
zřejmě vznikne prostějovský OBRANNÝ PÁR
Praha, Minsk, Prostějov/jim

basketbal

STŘEDA 17. 12. 18:00
SOBOTA 20. 12. 17:00
MATTONI NBL - 22. A 23. KOLO

AR IET E PR OS TĚ JO V
BK SL UN ET A ÚS TÍ NA D LA BE M
AR IET E PR OS TĚ JO V
US K PR AH A
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

ČTVRTEK 18. 12.

18:00

DVA PROSTĚJOVŠTÍ RODÁCI A ODCHOVANCI ZDEJŠÍHO LEDNÍHO HOKEJE
E ZŘE
ZŘEJMĚ
EJM
MĚ
VYTVOŘÍ KOMPLETNÍ OBRANNOU DVOJICI V ČESKÉ REPREZENTACI. VEDLE STÁLICE
TÁ
ÁLI
LICE
C
Z POSLEDNÍCH MĚSÍCŮ ONDŘEJE VITÁSKA, JENŽ HÁJÍ BARVY EXTRALIGOVÝCH
VÝCH
BÍLÝCH TYGRŮ Z LIBERCE, TOTIŽ KOUČ VLADIMÍR RŮŽIČKA POVOLAL
L DO
NÁRODNÍHO TÝMU I BEKA DINAMA MINSK LUKÁŠE KRAJÍČKA.
TEN SE V DRESU S ČESKÝM ZNAKEM NA HRUDI OBJEVÍ POPRVÉ OD ÚNOROVÝCH
OVÝ
V CH
OLYMPIJSKÝCH HER V RUSKÉM SOČI. A NEJENŽE SI JEDNATŘICETILETÝ
TÝ BEK
ODBUDE SVOU PREMIÉRU POD SOUČASNÝM HLAVNÍM TRENÉREM
NÉREM
M
REPREZENTAČNÍHO „ÁČKA“, ALE PODLE ZPRÁV OD SVÉHO AGENTA BY SE NAVÍC
MĚL NA LEDĚ OBJEVOVAT PRÁVĚ PO BOKU O SEDM LET MLADŠÍHO KOLEGY,
Y, KT
KTERÝ
Ý
STEJNĚ JAKO ON VYRŮSTAL NA HANÉ.
„TROCHU SE ZNÁME, V JEDNOM TÝMU JSME SE ALE ZATÍM JEŠTĚ NEPOTKALI,
ALI, JE TO
TOTIŽ
MEZI NÁMI SPOUSTU LET. KOUČ NAZNAČIL, ŽE BYCHOM MOHLI HRÁT SPOLU,
OLU, CO
COŽ
OŽ BY
Koláž Večerníku
BYLO FAJN. NAPOSLEDY JSEM SE V REPREZENTACI POTKAL S MARTINEM RI
R
RICHTEREM
CH
HTE
T REM
M
A JE SUPER, ŽE SE DALŠÍ PROSTĚJOVÁK DOSTAL NA TOP ÚROVEŇ,“ SDĚLIL VEČERNÍKU
EČERN
RNÍK
ÍKU
U NA
NADŠENÝM
ADŠ
DŠEN
NÝM H
HLASEM
LASE
SEM
Z BĚLORUSKÉ METROPOLE TELEFONUJÍCÍ LUKÁŠ KRAJÍČEK.

Více o nominaci prostějovských hvězd do hokejové reprezentace si můžete přečíst na straně 27 dnešního vydání.

VOLEJBALOVÁ SENZACE! Kroupa: dnes má být jasno

EXTRALIGA ŽEN – 14. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŠTERNBERK

„Agelky“ skolily giganta z Baku

Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 20. 12.

11:00

EXTRALIGA KADETŮ - 1. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
JBC BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 21. 12.

se v pátek večer na závěrečné
trenérské poradě roku 2014.
„Hned v pondělí mu zavolám
a zjistím, jak se věci mají,“
slíbil kolegům z vedení klubu
i Večerníku.
O tom, zda-li bude „eskáčko“
aspirovat na čelní umístění
v rozehraném ročníku MSFL
v sestavě i s Karlem Kroupou,
budeme informovat na internetových stránkách www.
vecernikpv.cz.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

12:00

EXTRALIGA JUNIOREK - 12. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
SBŠ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Prostějov/tok - Zatím stále
nic nového není v případě
jarního angažmá kanonýra 1.SK Prostějov Karla
Kroupy. Podle dřívějších
vyjádření samotného hráče
má dát klubovému vedení
vědět do poloviny prosince,
což je právě dnes.
Generální sportovní manažer
František Jura zatím konkrétní zprávy nemá. „Věřím ale
tomu, že Karel zůstane,“ svěřil

čtěte na stranách 30 a 31

Euforie. Prostějovské volejbalistky se postaraly o velké překvapení a v zaplněné hale zdolaly jeden z top
týmů na světě.
Foto: Josef Popelka

i během vánočních svátků

denně aktualizovaný server

Za koncem Látala VEČER MISTRŮ zářil leskem
jsou PENÍZE!

Foto: Internet

Košice (Slovensko), Prostějov/jim - Po zhruba roce
a čtvrt stráveném na východním Slovensku se rozhodl Radoslav Látal (na
snímku) odejít z košického
fotbalového klubu. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Němčic nad Hanou sice s klubem na jaře dokráčel až
k zisku Slovenského poháru a koučoval MFK i v prvním kole Evropské ligy proti
Slovanu Liberec, nyní ale rozhodly vnitrooddílové starosti.
Jeho posledním zápasem na
lavičce sedmého celku Fortuna ligy tak byla výhra 2:1 nad
Ružomberokem. Kam povedou jeho další kroky?
(dokončení na straně 29)

Ať se daří i dál. Rok 2014 skončil pro tenisový klub TK Agrofert Prostějov velice úspěšně, což si všichni
připomněli uplynulý pátek na tradičním Večeru mistrů v Hotelu Tennis Club. Přímo na kurtu se o to zasloužili i Tereza Smitková, Jiří Veselý a Petra Kvitová, coby podporovatelé přispěli také Jiří Novák, Radek Meidl
(osobní partner Petry Kvitové) a Jaroslav Navrátil. Třešničkou na dortu se má stát seniorská obhajoba
mistrovského titulu. Úvodní zápas proti I.ČLTK se hraje již zítra, finálový duel je naplánován na pátek.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
reportáž z večera mistrů i vše podstatné
k tenisové extralize smíšených družstev najdete na straně 23

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Správná odpověď z č. 49: na snímku byl dům z Pešinovy
ulice č.p. 11. Vylosovaným výhercem, který získal TŘI
VSTUPENKY v celkové hodnotě 450 Kč od Kavárny
Planeta malého prince na koncert Romana Dragouna, se
stal Stanislav DOČEKAL, Krapkova 24, 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 mimořádně až DO PONDĚLÍ 22. PROSINCE, 16.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v příštím vydání, které z důvodu
vánočních svátků vyjde až v PONDĚLÍ 29. PROSINCE.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ na sortiment prodejny
cukrářských potřeb U DUBÍNKY v celkové hodnotě 400 Kč.

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

nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování,
máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní
cenu, kterou je už poněkolikáté POUKÁZKA od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
jubilejním
stodevadesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Františka Filouše. Dalšího

Kdo je na fotografii? Poznáte?

VYHRAJTE TRADICI...

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

POD KAŽDÝ VÁNOČNÍ STROMEČEK
PATŘÍ PŘECE PONOŽKY, NEJLÉPE TY ..........

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

TIP
k obrazovce

PRINCEZNA
A PÍSAŘ
POHÁDKA ČR (2014)

STŘEDA 24.12.

19:00 HODIN
AGFA, ASIE, ČMOUD, DRYÁK, EGYPT, EPIGRAM, ERBY,
ESKORTA, FLÁM, GIGOLO, GONAGRA, GRIF, HEROIN, JARO,
KYPR, LESOŇ, MLHA, MORD, OHEŇ, OTKY, PLOD, ŠPONA,
TAINE, TEÁTR, TRNY, TÚRY, ÚKRYTY

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 MIMOŘÁDNĚ
až do PONDĚLÍ 22. PROSINCE 2014, 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „JEDENÁCTKU“. Vylosovanou výherkyní se stala Anna HAVELOVÁ,
Milíčova 23, Prostějov, která se tak může těšit na POUKÁZ PRO
KONZUMACI SORTIMENTU v celkové hodnotě 400 Kč.
Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kdo mají rádi teplo od
nohou...
Partnerem dnešního kola je opětovně prodejna FINKOVÁ
-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská
v Olomouci. Výherce se může těšit na POUKÁZKU pro nákup
nabízeného sortimentu V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které tentokrát vyjde po vánočním odloučení až v PONDĚLÍ 29. PROSINCE 2014.
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Režie: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Monika
Timková, Jiří Bartoška, Maroš
Kramár, Petr Nárožný, Jiří
Dvořák, Norbert Lichý, Jiří
Hána, Radim Kalvoda, Barbora Srncová, Marie Doležalová.
Královský písař Janek a princezna Amálka myslí hlavně na
různé legrácky a vylomeniny.
Na hradě se chystá slavnost
a vše se zdá zalité sluncem.
Právě v tu chvíli se ale objeví
temný mrak v podobě tří bohatých návštěvníků v čele s urozeným panem Dietrichem.
Podivná krádež jejich truhlice
plné drahých kamenů, ze které
je obviněn Janek, uvede události do pohybu. Janek, aby si
zachránil život, musí zmizet.

z nových přírůstků Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova,
který spojil své aktivity s hnutím
Andreje Babiše, poznala početně
menší skupina čtenářů a čtenářek
než obvykle...
Ze 195 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherkyni, kterou se stala Jitka ŠMÍDOVÁ, V. Špály 8,
Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH PIZZ,
které si lze osobně poskládat
z těch nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ
ŠPIZZAPIZZA. A jelikož se jednalo
o jubilejního 190. výherce
v historii tohoto zápolení, získává od Večerníku i PŮLROČNÍ
PŘEDPLATNÉ ZDARMA.
Poukazy si lze vyzvednout přímo v redakci.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
hvězdu nedávného šampionátu
v malé kopané, která je současně i hráčem třetiligového týmu
1.SK Prostějov...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stojednadevadesátého kola čekáme v redakci
tentokrát AŽ DO PONDĚLÍ
22. PROSINCE 2014, 16.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází netradičně až za
čtrnáct dnů, tj. v PONDĚLÍ
29. PROSINCE 2014.
Hodně štěstí při bádání!

LUŠTĚTE O PIZZU!

Také třetí prosincové vydání vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší řadu zápolení o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme neopomněli
na bádání s čísly, přičemž díky našemu partnerovi tohoto klání
máte možnost získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti tolik populárního klání, které si již dávno získala své věrné
a početné přívržence, nyní můžete opětovně usilovat o jeden
z dalších poukazů našeho tradičního partnera!
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o chutnou
a lahodnou cenu, jenž tentokrát věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ PIZZY
V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
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 čísla 582 333 433 či 608 960 042, a to
výjimečně AŽ DO PONDĚLÍ 22. PROSINCE 2014, 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 2 - 5 - 8 - 8, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stoosmasedmdesátou výherkyní v řadě stala Marta Malá, U Sokolovny 275, Čelechovice na
Hané. Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout POUKAZ na
sortiment prodejny PEKÁRNA U DUBÍNKY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 KČ.
Jméno dalšího výherce, který si může pochutnat na kvalitní pizze,
zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází netradičně až za
čtrnáct dnů, tj. v PONDĚLÍ 29. PROSINCE 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Amálka, jejíž ruku si nárokuje Dietrich jako náhradu
za ukradený poklad, ho brzy
následuje. Společně musí najít
pravého viníka loupeže, jejíž
kořeny sahají hluboko do minulosti, odhalit záhadu tajemného znamení na Dietrichově
paži i napravit jednu dávnou
křivdu. Přitom oba zjišťují,
že jsou si čím dál tím bližší
a láska na sebe nenechá dlouho čekat. Jenomže pronásledovatelé jsou jim v patách.

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

Správné řešení z čísla 49: ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY-TIP PRO JEŽÍŠKA. Vylosovanou výherkyní je Marek MYŠKA, Poděbradovo
nám. 10, Prostějov. POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč od prodejny ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY-VELEBOVÁ si lze vyzvednout v redakci
Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte výjimečně až do PONDĚLÍ 22. prosince 2014, 16.00 hodin.
Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 29. prosince, získá POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč od salon ILLA v Prostějově.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
540.000Kč
2+1 Družstevní 65m2 po rek. cena v RK

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Labutice, okr. Prostějov. Zrekonstruovaná chalupa na
Drahanské vrchovině, 3+1 (180 m2), garáž. Zast. plocha 282 m2,
Cena: Kč 2.490.000,zahrada 1043 m2.

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

777 251 878

Rodinné domy:

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:

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Prostějov, Okružní ul. Prodej dr. bytu 3+1, 70 m2, zv. přízemí,
lodžie, plast. okna.
Cena: Kč 919.000,-

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

Prostějov, Kotěrova ul. Prodej novostavby volně stojící vily v zeleni. Moderní stavba navržená arch. studiem CAD Projekt. Vel. 7+1,
2 garáže, bazén, terasa, Pozemek 1.173 m2 Cena: Kč 8.999.000,BYTY – PRODEJ:

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

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

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul.
1+1, Pv, Martinákova ul.
2+1, Biskupice
2+1, Kralice na Hané
3+1, Pv, ul. Kučery
4+kk, Pv, Krasická ul.

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)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
Kč 12.000,-/měsíc + inkaso (3.000)

GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

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

1.200 tis. Kč + provize RK
1.400 tis.Kč + provize RK
630 tis. Kč + provize RK
1.200 tis.Kč + provize RK
680 tis.Kč + provize RK
370 tis.Kč + provize RK
320 tis.Kč + provize RK
4,2 mil.Kč + prov.

1+1 Vrahovická - po rek., zahrada, příz.,
1+1 Vrahovická - po rek., zahrada, 2.P..,
1+1 Žeranovská - po rek.
1+1 Okružní - zařízený
2+1 Bulharská

4,5 + ink., k 1.1.2015
4,5 + ink., k 1.2.2015
5,2 tis.+ inkaso, k 1.1. 2015
6,5 tis.Kč vč.ink., k 1.1. 2015
5,7 tis. + inkaso

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 Tylova 60m2 po rek.
2+1 Špály
4+kk Dolní
4+1 Vrbátky
4+1 Tylova 147m2 po rek.
3+1 Němčice 74m2

5.500Kč +ink
7.500Kč vč. ink
7.000Kč +ink
10.000Kč +ink
10.000Kč +ink
5.000Kč+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

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:

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

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.

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních kanceláří

PRONÁJMY:

BYTY:

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT

v pondělí 22
22.. 12. 2014

PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

do 10.00 HODIN

680 tis.Kč + provize RK
630 tis. Kč + provize RK
520 tis.Kč
1.200 tis. Kč + provize RK
1.400 tis.Kč + provize RK
1.200 tis.Kč + provize RK
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
2
RD Želeč - zahr. 1115 m
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
450 tis.Kč + provize RK
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
790 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.2
999 tis.Kč + provize RK
1.300 tis.Kč
RD 5+2 Dobromilice, 348 m
RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
RD 1+1 Plumlov
1.300 tis.Kč + provize
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.390 tis.Kč
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
2.350 tis.Kč
2.390 tis.Kč
RD 3+kk Hrubčice - novostavba, 926 m
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895

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

Pozemky:

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

Komerční prostory:

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

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
4,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 3x - blízko centra, 9 a 122m2, 2
,
7.400
+
14.700,- Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155
m
24 h,
11.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu
2
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60
m
- Kostelecká - 40 m228,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

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

+
PROVOZNÍ DOBA
nejen o Vánocích
pondělí15. 12.

8.00 - 17.00

úterý 16. 12.

8.00 - 17.00

středa 17. 12.

8.00 - 17.00

čtvrtek 18. 12.

8.00 - 15.00

pátek 19. 12.

ZAVŘENO

pondělí22. 12.

8.00 - 17.00

úterý 23. 12.

8.00 - 12.00

středa 24.12 až neděle 28.12. ZAVŘENO
Nabízíme prodej RD 3+1 Lipová zahrada, garáž.
Vhodný k trvalému bydlení i na chalupu, nedaleko od lesa.
Cena 538.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Stavební firma hledá pozemek pro Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Koupím dům v Domamyslicích
Opravy deštníků
nebo okolo přehrady. Nechci realitVedle knihkupectví u radnice
ku . Tel.: 732 388 718
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
REALITNÍ KANCELÁŘ
spodního prádla a zcelování
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Čištění kanalizací a odpadů
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Odvoz fekálií
aktuálně NABÍZÍ:
Tel.: 774 368 343
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
* BYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč
721 344 771. Práce strojem UNC,
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
výkopové, terénní práce.
* RD 5+1, Určice
950.000 Kč
* RD 2+1, Stařechovice 330.000 Kč Stěhování bez pomoci zákazníka
* Pronájem bytu 1+1 5000 Kč vč.ink.
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
* Pronájem obchodu 12.000 Kč+ink.
Prostějov 604 389 367.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
MAČKALSTAV S.R.O.
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč provádíme stavební práce, obklady
* RD Laškov
550.000 Kč a dlažby, rekonstrukce, zateplení bu* RD Alojzov
740.000 Kč dov a RD. 774 655 459, 608 538 035
* RD po rek. Konice
1.300.000 Kč www.mackalstav.cz
* RD 2gener Senice n/H 1.360.000 Kč
* RD po rek.Tovačov
2.500.000 Kč Provádíme dokonalé strojové čištění
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč čal. sedacích souprav a koberců. M. Re* Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč vay tel.: 604 439 302, 582 382 325
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: www.revay.cz
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Tiskneme obrazy z vlastních fotogra* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
fií/motivů na malířské plátno. Plum* Rodinné domy v PV a okolí
lovská 62, PV. Tel.: 773 469 400
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
Doučím JČ 1-8. ročník ZŠ. Tel.:
723 100 604
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu ANTÉNY - SATELITY JIŘÍČEK
respektuji. Tel.: 734 481 013
provádí montáž, prodej a servis. Více na
tel.: 776 340 848, www.anteny.kvalitne.cz
Pronajmu prostory vhodné pro kadeřnictví, kosmetiku, neht.modeláž Nabízím služby pro starší spoluobatd. Velmi pěkné. Tel.: 737 703 666 čany: úklid, stříhání, hygiena, nákup
nebo mohu udělat jen společnost.
Pronajmu 2+1, zvýšené přízemí, po cel- Tel.: 604 653 692
kové rekonstrukci. V klidné části města.
Možnost využití garáže. Cena 6.500 Kč
+ ink. RK nevolat. Tel.: 776 720 133
Koupím byt 3+1 a větší v Prostějově. Zrekonstruovaný. RK ne. Tel:
604 302 824
Prodám RD 5+1 s garáží a zahradou v centru PV. Tel.: 739 076 525

FINANCE
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a
poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuji
pro více věřitelů Volejte: 777 551 492

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
739 066 462
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50
tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Tel.: 777 467 046
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné
poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Nabízím rychlou hotovostní půjčku
od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé jednání. 774 119 937

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

Poskytneme hotovostní půjčku 5000
- 50 000 Kč, výplata při podpisu
smlouvy, půjčíme skoro každému.
Tel.: 608 718 822 Pracuji pro jednoho věřitele.

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

SEZNÁMENÍ

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 blíz- Hledám pro svého otce seriózní kako centra, nebo v okolí náměstí. marádku pro trávení volného času.
732 755 910
Vdovec, 67 let, 182 cm, zdravý, aktivní se zájmem o přírodu. Kontakt.:
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Plum- 739 451 199
lově. 722 539 880
56 letý, 182 cm by se rád seznámil
Pronajmu pěkný byt 1+kk, PV sídl. s ženou, které chybí láska a péče. Tel.:
Svornosti, 5.800 Kč/měs. vč. inkasa. 776 623 604
Tel.:777 219 789
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe po rekonstrukci, 774409430

PRÁCI NABÍZÍ

Přijmu truhláře pro výrobu nábytku, Přijmeme obsluhu VLT,VHP do
nutná praxe v oboru a samostatnost. herny v centru Prostějova. Tel.:
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy 777 125 066
na tel.: 731 114 501
HLEDÁME ZEDNÍKY a další šikovKapela zahraje na společenských akcích, silvestr, plesy, rodinné oslavy, Centrum regenerace v Prostějově. né pracovníky do naší stavební firmy.
Ihned zapracujeme do různých po- Tel.: 603 234 002
apod. Tel.: 776 471 825
zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Hledám doučování matematiky pro
Firma se sídlem v Prostějově hledá STUDIO 365 hledá nové tváře pro mostřední školy. Tel.:777 885 852
spolupracovníky/-ce (vyučen). Tel.: deling od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
606 031 220
9-12 h. www.studio365.eu

RŮZNÉ

...ještě

Chaty a chalupy:

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

pro následující číslo je

DOPORUČUJEME

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

SLUŽBY

Prodám garáž na ul. Brněnská, Prostějov. Tel.: 606 453 505

Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

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
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pondělí29.12.

8:00 - 17:00

úterý 30.12.

8:00 - 14:00

středa 31.12.

ZAVŘENO

pátek 2.1.

8:00 - 17:00

Studio Belleza přijme kosmetičku na Přijmeme úklidové pracovnice na
ŽL, klientela zajištěna. Info na tel.: zkrácené úvazky i nepravidelné úkli728 512 345
dy. Tel: 582 345 379, osobně ve firmě
VAMÍK,s.r.o., 8-15hod. Nástup od
Hledáte trvalou práci a nebo jen ledna 2015.
trvalý přivýdělek? Přijmeme
manipulační pracovníky v dů- Bezpečnostní a úklidová agentura přisledku zvýšení drobné výroby od jme od ledna 2015 do HPP invalidní1.12.2014 v Prostějově. Info denně ho důchodce na pracovní pozici úkli9:00 – 16:00 hod. Personální agen- dového pracovníka. Pracovní úvazek
tura, v 1. posch. Kravařova 9 PV 20h/t, místo výkonu průmyslová zóna
Tel.: 602 60 30 67
Prostějov, Kralický Háj. Podmínkou je
čistý trestní rejstřík. Bližší informace
Hledám externí účetní/-ho pro ma- na tel.čísle: 602 786 692
lou firmu – jednoduché účetnictví.
Tel.: 605 248 001
Hledám pracovníka na řezání textilu na pásové pile na příležitostnou
HLEDÁME STROJNÍKA na otočný brigádu. Znalost této práce a praxe
bagr. Tel.: 603 234 002
podmínkou. Tel.: 736 428 666
Stavební firma p
přijme
j
šikovné Přijmeme mistra/mistrovou - parťápracovníky, zkušenosti a ŘP sk.B ka/parťačku do zámečnické výroby.
výhodou. Volejte 777 943 299
Email: technikpv@seznam.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

VZPOMÍNÁME

KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednání a platba
hotově. Tel.: 773 113 303
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013

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

Dne 23. prosince 2014
vzpomeneme 40 let od úmrtí
pana
Jaroslava ČECHOVSKÉHO
z Dětkovic,
který zemřel ve věku 59 let
a dne 12. dubna 2015
by oslavil 100 let.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena a Jarka.

Na věky žije Ten, koho
nosíme ve svém srdci…

Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842
Koupím piano, levně. Tel: 775 230 100
Dne 25. prosince 2014
uplyne smutných 22 roků
od výročí úmrtí, kdy odešel
pan Josef MRTVÝ.
Za vzpomínku děkují manželka,
dcera a synové s rodinami.

PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013

Dne 16. prosince 2014
vzpomeneme 5.výročí úmrtí
pana JUDr.Libora Salaje
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn, otec a celá rodina.

Dne 23. prosince 2013
vzpomeneme 4. smutné
výročí od úmrtí
paní Jany GOTTWALDOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste jí znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

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

Dne 17. prosince 2014
uplyne 3. výročí úmrtí
paní Milady KRČOVÉ
a dne 25. ledna 2015
uplyne 9. výročí úmrtí
pana Františka KRČE.
Vzpomeňte s námi.
Dne 16. prosince 2014
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Rudolfa KOČIŘÍKA

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
!!!PODZIMNÍ AKCE!!!
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 500 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953

a dne 25. prosince 2014
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
paní Marie KOČIŘÍKOVÉ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269

Dnes, tj. 15. prosince 2014
vzpomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Milada PÍRKOVÁ
z Čechovic.
Stále vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami.

Dne 16. prosince 2014
si připomeneme 17. výročí úmrtí
paní Silvy EJEMOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Milan s rodinou.

PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 22. 12.

Dne 21. prosince 2014
uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Františka NOVÁKOVÁ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Monika a Michaela
a vnoučata Martin,
Anetka a Adélka.

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

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

NEVYCHÁZÍ

Dne 23. prosince 2014
uplyne první smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Svatopluk KUKLA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dnes, tj.15. prosince 2014
vzpomínáme 20. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Josef GRMELA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 14. prosince 2014
jsme vzpomenuli první
smutné výročí od úmrtí
paní Anežky PUPÍKOVÉ
z Nivy.
Stále vzpomíná manžel
Josef s celou rodinou.

Miloval svět a měl málo let,
když do těch bran si troufal vjet,
z nichž nelze zpět ….

Dne 14. prosince 2014
uplynulo 10let od úmrtí
pana Aloise BALCAŘÍKA.
Všem, kteří stále vzpomínají,
děkujeme. Rodina Balcaříkova.

Dne 22. prosince 2014
uplyne 5. výročí úmrtí
Mileny DVORSKÉ,
herečky a rodačky
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje
sestra Hana s rodinou.

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

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo,
které najdete
u prodejců 29. 12.
je v ÚTERÝ 23. prosince
v 10.00 hodin

Dne 23. prosince 2014
uplyne 7 roků, co nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Zdeněk JANKO
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera
s rodinami.

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

Dne 21. prosince 2014
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás opustil ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Nezemřela. Spí, má-li sen,
je krásný, zdá se jí o těch,
které milovala a kteří milovali ji.

VÁŠ VEČERNÍK VZHLEDEM
K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM

Co vděkem za lásku a péči Tvou
Ti můžeme dát,
hrst krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.

Za předobré srdce mateřské
Na světě náhrady neníproto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

Dne 27. prosince 2014
by se dožila 70. let
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Staré krovové trámy a desky k dalšímu zpracování. Tel.: 728 855 635

AUTO - MOTO
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Dne 24. prosince 2014
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil
pan Stanislav MATOUŠEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka s rodinou.

pana Josefa KOVÁŘE
z Horního Štěpánova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 29. prosince 2014
uplyne 40 let od chvíle,
kdy nás tragicky opustil
pan Pavel NOVOTNÝ
z Nezamyslic.
Stále vzpomíná rodina
a přátelé.
Hodně síly k překonání
toho jediného, co nemůžeme
nikdy změnit.

Dne 13. prosince 2014
uplynuly 3 smutné roky,
co nás opustil
pan Jan MOZÍK
z Přerova (Vincencov).
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Jsou lidé, kteří pro nás
znamenají celý svět…
O to těžší je ztratit je
a uchovávat jen ve vzpomínkách …

Dne 27. prosince 2014
uplyne 4. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

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

Inzerce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. prosince 2014
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Prostějovan František Kocourek dojel na Tchaj-wanu jedenáctý

Taiwan, Prostějov/jim, pk Tour de France pro neslyšící,
jak může být také nazýván etapový závod Tour de Formosa,
se v letošním roce zúčastnil i
prostějovský závodník František Kocourek. Od 28. října do
6. listopadu totiž spolu s další-

mi třemi členy z SK SKIVELO
neslyšících Olomouc Janem
Čapkem, Pavlem Pastrnkem
a Davidem Studýnkou reprezentoval na čtvrtém ročníku
významného
celosvětového
silničního etapového závodu
okolo ostrova tchaj wan.

Na čele. František Kocourek si vyzkoušel i jízdu na špici pelotonu
a v konečném pořadí skončil těsně za nejlepší desítkou.
Foto: archív F. Kocourka

Ze čtvrté etapy urval bronzovou příčku

Vedoucím výpravy byla stejně
jako v předchozím ročníku tlumočnice do mezinárodního znakového jazyka Markéta Spilková,
která je viceprezidentkou Českého svazu neslyšících sportovců
(ČSNS). Organizačně pomáhala
s výpravou celého týmu jak před,
tak i v průběhu konání závodu.
Velkého cyklistického svátku
pro sluchově postižené se celkově zúčastnilo čtyřiadvacet
jezdců, poprvé v počtu čtrnáct
startovali i slyšící závodníci, ale
ocenění a bodování bylo pro
každou kategorii zvlášť.
Pro Františka Kocourka a jeho
týmové kolegy byl etapový
závod velmi náročný, protože
závodní pole bylo oproti předchozím ročníkům početnější,
což se projevilo značně vyšším
závodním nasazením a tempem.

Tento závod se skládal ze sedmi
etap v celkové délce skoro devět
set kilometrů a nejvýznamnějšího dílčího umístění se Kocourkovi podařilo ve čtvrté etapě
dlouhé 171 kilometrů, v níž
vybojoval třetí místo. Dále pak
v poslední sedmé etapě dojel
na čtvrtém místě. Ostatní kluci
se průběžně umísťovali kolem
osmého až šestnáctého místa.
V konečném pořadí dle celkových časů z první až sedmé etapy
se čeští reprezentanti mezi neslyšící cyklisty umístili následovně.
Osmý dojel David Studýnka,
jedenáctý dokončil František
Kocourek, ze čtrnáctého místa
se v cíli radoval Honza Čapek a
osmnáctá nejlepší pozice patřila
Pavlu Pastrnekovi.
„Pro celou českou výpravu byl
tento závod velkým zážitkem,

přičemž podél trati stáli diváci, kteří projíždějící peloton
povzbuzovali. Organizátoři se
přípravy ujali opravdu precizně,
přičemž po trasách závodu, kudy
zrovna projížděl peloton, byly
silnice uzavřeny. Vedle cyklistů se na motorkách i v autech
proháněli policisté, zajištěna
byla lékařská péče i autobusy
pro „odpadlé“ cyklisty. A zájem
byl značný i ze strany tamějších
médií, o celé akci informovaly
noviny, přijela i televize,“ zhodnotil klání František Kocourek.
Díky finanční podpoře zejména
Olomouckého kraje, Statutárního města Prostějov, DT-Výhybkárna a strojírna, a.s., INSTA
CZ s r.o., Vodovody a Kanalizace Prostějov, a.s., HANAKOV,
spol. s r.o. a dalším sponzorům
se Františku Kocourkovi a jeho

Bronzový. Čtvrtou etapu dokončil František Kocourek na třetím
místě, celkově skončil jedenáctý.
Foto: archív F. Kocourka
kolegům z SK SKIVELO neslyšících Olomouc podařilo v tréninku plně připravit na tyto závody a získat významná umístění.
„Účast na závodě má velký přínos
do budoucna i pro celý klub SK
SKIVELO neslyšících Olomouc,

který se snaží ukázat dalším neslyšícím cyklistům, že cílevědomým
přístupem k tréninku lze dosahovat kvalitních výsledků. Dává jim
také šanci zúčastnit se takových
významných celosvětových soutěží.“ vzkázal F. Kocourek.

Krasojezdkyně Přibylová se Vánoční Drahanská napíše již deváté pokračování
prosadila mezi světovou špičku

Brno, Prostějov/jim - Letošní mistryně republiky
v krasojízdě jednotlivkyň Adéla Přibylová se neztratila ani na nedávném světovém šampionátu.
Sedmnáctiletá závodnice Němčic nad Hanou
nejprve dosáhla na dvanácté místo ve dvojici
s Jaroslavem Vránou, mezi ženami se poté vytáhla až na sedmou příčku, když mimo jiné porazila
svou kolegyni z národního týmu Ivu Valešovou.
„Chtěla jsem být do dvanáctky, takže sedmé místo
je super. Při dvojicích jsem byla trochu nervózní
a potěšilo mě, že jsme zdolali Maďary, a škoda, že
Francouzi měli o desetinku víc. O den později už
ze mě tréma slezla,“ ohlédla se Adéla Přibylová za
mistrovstvím světa v sálové cyklistice, které hostilo Brno. Do svého prvního závodu zasáhla již ve
čtyřech letech, nyní se tak tímto sportem zabývá už
třináct let. „Máme to v rodině. Věnovala se tomu
babička, maminka i sestra, takže pokračuji v tradici.
Už v kočárku jsem byla v sokolovně,“ pousmála se.
Na předchozím mistrovství republiky patřila mezi
hlavní favoritky a osobně chtěla skončit do druhého
místa, v celosvětové konkurenci zatím tak vysoko nemířila. „Jsou tam starší holky, které jezdí dýl
a mají tam těžší prvky. Třeba já bych chtěla v příštím
roce zapracovat na piruetách a otočce na řídítkách,“
představila své plány.
Letošní sezona pro Přibylovou tímto závodem
skončila, od února tu opět bude nový ročník, Reprezentantka. Adéla Přibylová skončila na jihu Mov němž se chce připravit na květnový evropský šam- ravy mezi ženami sedmá.
Foto: internet
pionát v Německu.

Prostějov/oš, jim - S blížícími svátky se blíží i Vánoční
Drahanská. Letos to bude již podeváté, kdy se sportovní
nadšenci, přátelé prostějovské cyklistiky a zkrátka všichni
ti, co chtějí strávit Štědrý den trochu jinak, vydají z Žárovic
do Drahan. Jak jsme již z minulých let zvyklí, tak i letos
bude start v o půl desáté, registrace bude probíhat nejpozději od devíti hodin.
„Závodit“ se bude v chůzi, běhu a samozřejmě na kole.
Vyloučeny nejsou ani netradiční dopravní prostředky, zakázány jsou však všechny ty motorizované. Vyhodnocení,
vyhlášení a hlavně příjemné posezení bude v pohostinství
„U Pepíčka“ v Drahanech. Stejně tak cíl nebude u dobře
známé závory, ale až u zmiňovaného pohostinství.
„Startovné se tradičně neplatí, akce je pro účastníky
zdarma, samozřejmě vyjma občerstvení v pohostinství.
Informace k akci můžete najít na klubovém webu www.
skcprostejov.cz. Vánoční Drahanskou určitě doporučuji
jako ideální způsob zahájení Štědrého dne,“ pozval k závodu Petr Zatloukal, který má pořádání závodu za klub
SKC TUFO Prostějov na starosti.
Stejně jako v letech minulých se akce pořádá i letos pod
záštitou prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje,
Aloise Mačáka, který si výšlap do Drahan nenechá ujít.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz V Motole se nejlépe vedlo

i během vánočních svátků
denně aktualizovaný server

Judisté získali tři mikulášská zlata
Karviná, Prostějov/jim – V sobotu
6. prosince slaví svátek Mikuláš a v ten/
to den mohli oslavovat i judisté ze Sokola I Prostějov. Celkem šest zástupců
tohoto oddílu se totiž vydalo na turnaj
do Karviné a zpět na Hanou se vrátilo
se třemi prvenstvími a dalšími dvěma
cennými kovy.
Mezi staršími žáky reprezentoval
Prostějov talentovaný Ondřej Němec. Ve
své váhové kategorii nenašel konkurenci
a všechny své soupeře zdolal ještě před
skončením časového limitu na ipon,
takže obsadil suverénní první místo. Jako
druhá se představila starší žákyně Simona Jeřábková, která rovněž všechny
své soupeřky přemohla a zvítězila ve
své hmotnostní kategorii. Třetí zlato do
sbírky přidal Matyáš Roubík, i ten totiž
v mladších žácích prošel soutěží bez jediného zaváhání.
Na stupně vítězů vystoupal ještě Jiří
Pazdera v mladších žácích, když sice
zaváhal na úvod, vydařeným dalším

průběhem turnaje se mu ale podařilo
dokráčet až ke třetímu místu. A stejně
vysoko se v kategorii mláďat umístil
i Pavel Burget. Také on nezklamal a po
úvodním neúspěchu skončil těsně pod
finalisty. V této kategorii soutěžil ještě
Martin Pazdera, podal nádherný výkon,
ale stačilo to pouze na ne příliš oblíbenou
bramborovou medaili.
„Všichni tito závodníci Judo Sokol I Prostějov jsou nadějemi na velké úspěchy
našeho oddílu. Velkou měrou k tomu
přispívají jejich rodiče, kteří obětují svůj
čas a doprovází je na tyto soutěže. Tímto
bych chtěl vzpomenout na výborného
rodiče Jaroslava Vejmolu, který nás
v minulých dnech navždy opustil, ale
zanechal spoustu své neuvěřitelné pozitivní energie v nás všech. Věřím, že jeho
syn Jakub Vejmola, ale také ostatní judisté Sokola I vydrží v úspěšné kariéře
a třeba v budoucnu budou reprezentovat
nejen Sokol I Prostějov, ale i Českou republiku,“ věří trenér Zdeněk Gottwald.

Trio premiantů. Simoně Jeřábkové, Matyáši Roubíkovi a Ondřeji Němcovi se podařilo v Karviné zvítězit.
Foto: TJ Sokol I Prostějov

žákům SKC TUFO Prostějov
Praha, Prostějov/oš, jim – Druhým dílem pokračoval v motolské hale Český pohár mládeže
v dráhové cyklistice. Závodilo
se opět formou omnia, jehož sobotní a nedělní části byly vyhodnoceny zvlášť. Na své si přišli
i muži, kteří se poměřili v madisonu, bodovacím závodě a ve stíhacím závodě družstev.
Mezi žáky se z prostějovských závodníků opět velmi dařilo Lukáši
Kolaříkovi, který v sobotním omniu
vyjel druhé a v neděli dokonce první
místo. Daniel Polanský, druhý žáček
ve žluto-modrých barvách, obsadil
v sobotu i v neděli sedmnácté místo.
Ve spojené kategorii kadetek a žaček
se z prostějovských závodnic více
dařilo zkušenější Emě Cetkovské, ta
v sobotu vybojovala čtvrté a v neděli
dokonce výborné první místo. Natálie Valuchová ve stejné kategorii
brala v neděli šesté místo.
V kategorii juniorek a žen startovaly prostějovské Eva Planičková
a Kristýna Mráčková. V sobotním
omniu se více dařilo Planičkové,
která brala deváté místo, v neděli
se naopak více dařilo Mráčkové,
která byla desátá v neděli i v sobotu. Mezi kadety ve žluto-modrém startoval Adam Novotný,
jemuž bylo souzeno patnácté místo

v sobotní i v nedělní části, a Jakub
Bernát, který obsadil v sobotu sedmnácté a v neděli pak šestnácté místo.
V juniorech se nejvíce dařilo Danielu Chytilovi, který vybojoval
páté místo v sobotní i v nedělní části
omnia. Martin Šmída v sobotu získal třinácté místo, v neděli pak pro
zdravotní problémy nestartoval.
Chytil se Šmídou společně závodili
i v Madisonu, kde obsadili hezké
čtvrté místo.
V akci se objevil i Matyáš Strupek,
ten v sobotu bral patnácté a v neděli
hezké osmé místo. Ondřej Línek bral
v sobotu šestnácté a v neděli dvanácté místo, Vilém Bajer pak dvacáté
šesté a v neděli dvacáté druhé místo.
Mezi muži z prostějovských závodníků startovala čtveřice Jakub Filip,
Viktor Vrážel, Luděk Lichnovský
a Marek Šipoš. V madisonu se lépe
dařilo dvojici Viktor Vrážel – Luděk
Lichnovský, která uzmula solidní
čtvrté místo, druhá prostějovská
dvojice Jakub Filip – Marek Šipoš
obsadila místo osmé. V bodovacím
závodě se na šestém místě jako nejlepší z prostějovských závodníků
umístil právě Lichnovský. Ve stíhacím závodě pak družstvo složené
z prostějovských závodníků dosáhlo
slušného času 4:35,372, což stačilo
na čtvrté místo.

Nesvadbíkův turnaj přilákal do Čechovic na osm desítek zápasníků
Čechovice/jim - Jak Večerník předeslal v minulém čísle, čechovická
sokolovna patřila již podesáté
zápasníkům, když na pořadu byl
jubilejní ročník turnaje Františka
Nesvadbíka v zápase řecko-římském přípravek a žáků. Prestižní
bitvy absolvovalo osmasedmdesát závodníků z devíti oddílů,
načež domácí borci se ve kvalitní
konkurenci neztratili, když získali celkem čtyři prvenství, sedm

druhých, jedno třetí a dvě čtvrtá
místa, což jim v hodnocení klubů
zajistilo výsledné druhé místo.
„Kluci zápasili velmi dobře. Jsou to
jen děti a někomu to vyjde, někomu ne, jsem ale spokojen. Jen dva
skončili na čtvrtých místech, zbylí
se dostali na stupně vítězů. A celkově se turnaj také vydařil, organizuji
to já, takže to bylo úplně super,“
laškoval předseda Wrestlingu Čechovice Vojtěch Szilva.

Výsledky čechovických zápasníků:
Přípravka „C“: Do 20 kg: 2. Jakub Vrba, do 28 kg: 2. Kristýna Polanská.
Přípravka „B“: Do 25 kg: 2. Ivo Minařík, do 31 kg: 4. Šimon Polena,
do 33 kg: 1. Blue-James Forrest, 2. Hana Kejíková, do 34 kg: 3. Martin
Vopalecký, do 36 kg: 4. David Šindelář, do 39 kg: 2. Adam Polanský, do
45 kg: 1. Matěj Vrba, do 55 kg: 2. Michal Pluskal.
Mladší žáci: Do 44 kg: 1. Alois Kejík, do 52 kg: 1. Vsevolod Sakal, do
80 kg: 2. Zdeněk Buriánek.

Hodnocení družstev:
1. Hodonín 131 bodů, 2. Čechovice 125 bodů, 3. Krnov 81 bodů, 4.
Sokol I Prostějov 76 bodů, 5. Třinec 58 bodů, 6. Olomouc 56 bodů, 7.
Nivnice 45 bodů, 8. Tichá 42 bodů, 9. Brno 36 bodů.

Nejvíce se dařilo Matěji Vrbovi,
Vsevolodu Sakalovi a Aloisi Kejíkovi, kteří své kategorie ovládli,
těsně pod vrcholem skončili Jakub
Vrba, Kristýna Polanská, Ivo Minařík, Hana Kejíková, Adam Polanský, Michal Pluskal a Zdeněk
Buriánek, bronzovým úspěchem
potěšil Martin Vopalecký a bramborová medaile zbyla na Šimona
Polenu a Davida Šindeláře. „Někdo
kdysi dávno řekl, že člověk nesmí
být nikdy spokojen. To je pravda,
ale výsledky jsme měli dobré. Něco
se odzápasilo, něco jsme vyhráli,
něco jsme prohráli. Účastnili se tu
i tři naši kluci, kteří mají dokonce
medaile z mistrovství republiky
v Jihlavě. Zdeněk Buriánek tam získal stříbro, Alois Kejík a Vsevolod
Sakal bronz,“ připomněl Szilva.
Tento turnaj vymyslel společně
se svým kamarádem Valentinem
Panfilim, jenž se v Prostějově
věnuje výuce kombat sambo.
„Jednou se dokonce napsalo, že
je to memoriál, pak pana Nesvad-

bíka na vesnici potkala jedna paní
a divila se, že žije,“ připomněl čechovický šéf úsměvnou perličku.
Čechovický oddíl sdružuje děti od
sedmi osmi let věku až po kadety, juniory i dospělé. „Letos jsme měli tři
kadety v reprezentaci, loni dokonce
šest. Zkraje roku udělali medaile na
Grand Prix turnajích v maďarském
Kapošváru, rakouském Grazu. Pak
forma nebyla optimální, navíc přišla
zranění, takže na mistrovství světa
a Evropy se nedostali. Byli jsme též
na turnajích v Polsku, kde se umístili do desítky,“ vyjmenoval některé
z mezinárodních úspěchů.
Až do národního týmu se probojovali František Nesvadbík, Tomáš
Rais a Michal Bukva, před rokem
to byli ještě Tomáš Kaut a bratři
Petr a Jan Hrdí. „Ti už ale skončili
s aktivní činností. Přestali trénovat
a prohrávat je už nebaví, když jsou
z minulosti mistry republiky,“ zmínil Szilva, jenž také připomněl klání
v Nizozemsku, jehož se účastnilo
na devět set lidí a kde v družstvech

skončily Čechovice na čtvrtém místě.
Nyní se již sezona čechovických zápasníků pomalu chýlí ke konci, ve
hře je ještě účast na jednom podniku.
„Teď se koná turnaj v Chomutově,
ale je to daleko. Třistašedesát kilometrů jedna cesta a musíme se teprve
rozhodnout, jestli tam pojedeme,
nebo ne. Z města totiž máme slabé
dotace. Žijeme ze sponzorských darů
a příspěvků od rodičů,“ podotkl s tím,
že i přesto se zástupci tohoto oddílu
zúčastnili celkem třiatřiceti turnajů.
A radost zavládla i na straně Sokola I Prostějov, jenž získal sedm
cenných kovů. „Já jsem hodně spokojen. měli jsme tam celkem devět
závodníků. Ve váze do sedmadvaceti kilogramů zvítězil Adam Lajčík, druzí skončili Martin Svoboda,
Michal Vychodil, Dominik Adamec
a Mikuláš Výmola, třetí místo získali Lukáš Bujnoch se Sebastianem
Výmolou, čtvrtí byli Petr Řehůřek
s Emou Pelikánovou,“ shrnul čechovické klání Jindřich Hejčík, oddílový
trenér prostějovských zápasníků.

Kvalitní souboje. V čechovické sokolovně se představilo na
osmdesát zápasníků, mezi nimiž se ti domácí ani trochu neztratili.
Foto: Wrestling Čechovice
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TK Agrofert Prostějov rozdával v pátek večer ocenění svým nadějím i významným osobnostem

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ PŘIPOMNĚL ZLATÉ ÚSPĚCHY TENISTŮ
M. Černošek: „Jsme skoro nejlepší na světě. Titulů jsme nastřádali téměř tolik, co se dalo“
Nejlepším tenisovým oddílem České republiky se i
v roce 2014 stal TK Agrofert Prostějov. Svou dlouhodobě stabilní pozici potvrdil na letošních mládežnických šampionátech i turnajích nejvyšší světové
úrovně. V konferenčním sále Hotelu Tennis Club
tak mohla uplynulý pátek při tradičním Večeru mistrů panovat velice dobrá nálada. „Díky vašim úspěchům opakovaně připravujeme tento slavnostní
večer a věřte, že to děláme rádi,“ poznamenala
k úspěšným zástupcům TK Agrofert šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.
Prostějov/jim
„Když člověk musí k doktorovi,
není to vůbec nic příjemného.
Když přichází dokonce doktor
za vámi, bývá to většinou ještě
o hodně horší. Já i my všichni společně máme ale doktora, kterého
vídáme poměrně často a vídáme
ho rádi, protože přichází většinou
s velmi příjemnými zprávami.
A bude tak tomu i dnes večer,
protože sem přichází šéf prostějovského tenisu pan doktor Miroslav Černošek,“ zahájila slavnostní večer česká moderátorská
legenda Petr Salava.
A v dobrém rozpoložení pokračoval i předseda tenisového klubu
a spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS, jenž následně
od Salavy obdržel zlatou prezi-

dentskou medaili u příležitosti
čtyřicetiletého jubilea fotbalového
klubu Amfora. „Jsme skoro nejlepší na světě. Titulů jsme nastřádali téměř tolik, co se dalo. Kráčíme správnou cestou a jsem rád,
že tu vidím spoustu rodičů, babiček a dědečků, všem bych chtěl
poděkovat, je to výsledek především vaší práce,“ usmíval se.
Po tomto úvodu už došlo na ocenění úspěšné mládeže. Na pódium
tak dokráčely kompletní výběry
minitenisu, babytenisu, mladších
žáků a dorostenců, které získaly
zlaté medaile, i stříbrní starší žáci.
A ceny jim předávali jejich úspěšní předchůdci Petra Kvitová, Jiří
Veselý, Tereza Smitková, ředitelka tenisových projektů TK Plus
Petra Černošková, předseda tenisového svazu Ivo Kaderka, kapi-

tán davisupového týmu Jaroslav
Navrátil i osobnosti veřejné sféry.
Přítomni totiž byli rovněž hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
a jeho první náměstek Alois Mačák i Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov společně se svými náměstky Alenou
Raškovou, Ivanou Hemerkovou
a Zdeňkem Fišerem.
„Pro mě je hrozně zajímavé
a úžasné, jak nám díky systému z těchto maličkých dětiček
vyrůstají další tenisové hvězdy.
I Petru Kvitovou si pamatuji jako
sedmnáctiletou dorostenku, ono
to strašně letí. A když budeš mít
Petro nástupce, bude to dobré
nejen pro prostějovský, ale i pro
celý český tenis,“ konstatoval
společně s přáním krásných Vánoc předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
O kulturní vložku přibližně
v polovině programu se postarala skupina Těžkej Pokondr,
která zapěla své tři kusy a následně přemluvila Petru Kvitovou
k vytvoření populární selfie.
A tento nápad nakonec skončil
tím, že celé trio vyfotil na mobil
ochotný Ivo Kaderka.
Následovalo ocenění nejlepších individualit. Mezi mládeží se dočkali vítěz pardubické
juniorky a trojnásobný mistr
republiky ve dvouhře a čtyřhře

Fotoreportáž

Zdeněk Kolář, jeho parťák z vítězné čtyřhry a finalista z Pardubic
i dvouher David Poljak, mistr
Evropy do čtrnácti let Evžen
Holiš, šampion domácí dvouhry
do dvanácti let Jaroslav Šmédek, vítěz čtyřhry dvanáctiletých
Dalibor Svrčina, vítěz pražského a brněnského turnaje pro
děti do devíti let Jakub Menšík
a vítězka turnajů z Piešťan i Trnavy pro dívky do čtrnácti let Anna
Kynčlová.
Mezi dospělými je napodobily již
dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, její kolegyně
z vítězné fedcupové sestavy Lucie
Šafářová a osmifinalistka letošního Wimbledonu Tereza Smitková.
„Z Wimbledonu na vás dýchá
tradice, je to specifický turnaj
s bohatou historií. Každý rok tam
chci uhrát aspoň to co loni, konkrétní cíle si ale nedávám. Na rok
2015 již mám hotovou kondiční
přípravu a chystám se tenisově,
teď mě čeká extraliga a třicátého
prosince odlétám na turnaj do
Číny,“ představila svůj program
dlouholetá česká ženská jednička
Petra Kvitová.
A s dobrými pocity bilancovala rok
2014 i nedávná juniorka Tereza
Smitková, která se ovšem úspěšně
prosazuje i mezi dospělými. „Před
začátkem sezony to asi nikdo nečekal a musím poděkovat celému

Ocenění Večera mistrů TK Agrofert Prostějov:

Top ocenění – mládež:
Zdeněk Kolář
David Poljak
Evžen Holiš
Jaroslav Šmédek
Dalibor Svrčina
Jakub Menšík
Anna Kynčlová

týmu, který za mnou stojí a drží
mi palce,“ ohlížela se za úspěšnou
sezonou dvacetiletá hráčka, která
dokázala vystoupat až na šedesáté
sedmé místo. Radost měla i z toho,
že si právě v pátek mohla vyzvednout nové auto, poté taky mohla
prozradit, proč se jí líbí Novak Djokovič a Tomáš Klus. „Djokovič
se mi líbí stylem hry a hraje stejnou
raketou jako já, u Kluse se mi od
začátku jeho tvorby líbí jeho písničky a vůbec,“ usmála se Smitková.
Ocenění oběma kráskám předával hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, jenž připomněl, že právě tento kraj je v
podpoře sportu velice aktivní.
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Úspěšný minitenis. Zlatí členové nejmladší věkové katego- Zlatý babytenis. Mistrům republiky v druhé nejmladší věkové
rie společně s Jiřím Veselým a Alenou Raškovou.
kategorii předávaly ceny Petra Černošková s Petrou Kvitovou.

Družstvo minitenisu
Družstvo babytenisu
Družstvo mladšího žactva
Družstvo staršího žactva
Družstvo dorostu

Hvězdná společnost. Top ocenění mezi dospělými si od hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila převzaly Petra Kvitová s Terezou Smitkovou.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

mistři České republiky
mistři České republiky
mistři České republiky
vicemistři České republiky
mistři České republiky
Top ocenění – dospělí:
Petra Kvitová
Lucie Šafářová
Tereza Smitková
Cena za přínos prostějovskému tenisu:
Antonín Doseděl
Miroslav Doseděl
Miroslav Pišťák

Vyznamenané legendy. Cenu za přínos prostějovskému tenisu si z rukou Miroslava Černoška odnesli Antonín a
Miroslav Dosedělovi i hovořící Miroslav Pišťák.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

S idolem. Družstvu minitenisu předávala ceny nastupující česká hvězda Jiří Veselý.Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

„Olomoucký kraj je fenoménem
v oblasti sportu, na vynikající
úrovni je tu hokej, fotbal, volejbal,
basketbal, házená, samozřejmě
tenis, samozřejmě i krasojízda v
Němčicích a lukostřelci v Kostelci na Hané. Podporujeme mládež, ta pak může vyrůstat. Právě
dneska jsme schválili rozpočet
Olomouckého kraje a peníze na
sport jsou ještě vyšší než v letošním roce,“ pochlubil se Rozbořil.
Organizátoři připravili pro nadějné tenisty i dvě soutěže o zlaté
a stříbrné vánoční kolekce. Mladé
herecké hvězdy nejlépe poznalo
chlapecké trio Kajlík, Svrčina, Jurajda, sportovce napříč odvětvími

správně odhadla trojice Pavlásek,
Holiš, Steinhauer. Cenu za přínos
prostějovskému sportu si odneslo
sourozenecké duo Antonín a Miroslav Dosedělové, které na pódiu
jako třetí do party doplnil prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Po nich přišel čas na dvě kouzelnická čísla, která se svými asistentkami předvedl Magic Alex.
Všichni přítomní si následně
připomněli a minutou ticha uctili památku Jiřího Zemana. Oficiální část pak uzavřel přípitek
v podání Petry Černoškové, která všem popřála, aby rok 2015
pro ně byl tak úspěšný jako ten
právě končící.

5x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Kouzelnická čísla. Na konci programu všechny Selfie. Těžkej Pokondr poprosil Na zdraví. Petra Černošková věří,
Petru Kvitovou o fotografii.
ohromil Magic Alex se svými asistentkami.
že bude rok 2015 stejně úspěšný.

PARTNEŘI VEČERU MISTRŮ A MEDAILISTŮ 2014

Fotbal Extra - 4. díl
Půl druhé desítky fotbalových víkendů včetně
několika vložených střed se podařilo s minimem
komplikací důstojně odehrát. Hráči, trenéři, funkcionáři i fanoušci tak mají před sebou několikaměsíční pauzu, než se okresní, krajské či v případě Určic a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové
soutěže opět rozjedou. Tuto přestávku si mohou
všichni vyplnit nejen tréninkem, ale také odpočinkem a čtením PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Nastal totiž 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, vložené příloze věnované
působení 1.SK Prostějov v Moravskoslezské fotbalové lize a připomenutí určického boje o únik
z divizního dna se o svůj prostor přihlásil krajský
přebor. V tomto čísle to znamená pohled do tabulek i statistik soutěže a podrobnou analýzu Kralic
na Hané pohledem odcházejícího kouče Petra
Gottwalda, vedoucího mužstva Václava Répala
a kapitána „áčka“ Pavla Valtra, v následujícím dílu, který najdete v prodeji až za čtrnáct dnů, tj. 29.
prosince, se dostane i na krajský přebor v podání
Konice a Klenovic na Hané. Poté se dočkají rovněž fanoušci Lipové, Čechovic a Mostkovic v I.A
třídě i osmička regionálních zástupců v I.B třídě.
Ke slovu následně přijdou také zástupci v soutěžích pořádaných Okresním fotbalovým svazem
Prostějov.
Texty a foto: Jiří Možný

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

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

12.
13.
14.
15.
16.

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

TABULKA DOMA:
1. Nové Sady
8 7 0 1
2. Velké Losiny
8 6 0 2
3. 1.HFK „B“
8 5 3 0
4. Šumperk
9 5 2 2
5. Želatovice
9 5 0 4
6. Klenovice
9 5 0 4
7. Kojetín
8 4 2 2
8. Dolany
9 4 2 3
9. Litovel
9 4 1 4
10 .Hněvotín
8 3 2 3
11. Kralice
8 3 2 3
12. Medlov
9 2 4 3
13. Chválkovice
9 3 1 5
14. Šternberk
8 3 1 4
15. Konice
8 2 3 3
16. Mohelnice „B“ 9 2 2 5

28:7
24:10
19:10
15:9
16:14
12:18
12:7
12:16
20:14
9:13
17:14
11:12
17:18
10:10
10:12
17:23

21
18
18
17
15
15
14
14
13
11
11
10
10
10
9
8

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

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

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

3
3
0
2
4

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

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

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

TABULKA VENKU:
1. Nové Sady
9 8 1 0
2. Šumperk
8 7 1 0
3. Velké Losiny
9 4 3 2
4. Medlov
8 5 0 3
5. Hněvotín
9 4 2 3
6. Mohelnice „B“ 8 3 1 4
7. Kralice
9 3 1 5
8. Konice
9 3 0 6
9. Želatovice
8 2 2 4
10. Dolany
8 2 2 4
11. Litovel
8 1 4 3
12. Šternberk
9 2 1 6
13. Kojetín
9 1 3 5
14. Chválkovice
8 1 3 4
15. 1.HFK „B“
9 1 1 7
16. Klenovice
8 1 0 7

32:8
18:4
17:13
16:15
11:12
10:12
9:20
11:16
12:18
13:19
10:16
12:22
11:17
4:10
11:20
10:27

25
22
15
15
14
10
10
9
8
8
7
7
6
6
4
3

FC Kralice na Hané
– hráčské statistiky za podzim 2014
Ondřej BĚHALÍK
David KREJČÍ
Radim MILER

Brankaři:
11
4
0

990
360
0

0
0
0

0
2
0

0
0
0

Jan HLAČÍK
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Ondřej NOVOTNÝ
Ondřej PETRŽELA
Tomáš PROCHÁZKA
Jakub RÉPAL

Obránci:
17
17
16
13
9
1
11

1465
1530
1271
767
687
30
570

0
0
2
0
1
0
0

2
2
3
2
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

Jan DOČKAL
Petr KAWIJ
Jan NEČAS
Lukáš TRONEČEK
Pavel VALTR
Jakub VITÁSEK

Záložníci:
14
15
14
10
17
17

1022
1040
1245
204
1460
1339

0
1
7
0
4
0

2
0
3
0
3
2

0
0
0
0
0
0

Petr DOSTÁL
Jaroslav LEHKÝ
Martin ŠÍN

Útočníci:
17
14
11

1451
1163
236

5
6
0

4
1
0

0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři: Petr GOTTWALD
Asistenti: Ivo GOTTWALD, Jaroslav LEHKÝ a Pavel VALTR
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
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

U RČICKO

P LUMLOVSKO

P ROSTĚJOVSKO

a další...

ohlédnutí za fotbalovým podzimem z pohledu vyslanců prostějovského regionu


Podzim v krajském přeboru: Po dobrém úvodu kralické trnutí v závěru
Fotbalisté Kralic na Hané,
na něž je zaměřen dnešní
komentář, obhájili i v podzimní
části ročníku 2014/2015 pozici
nejlepšího regionálního celku
v této soutěži. Výrazně jim
k tomu pomohl první měsíc
a půl sezony, během něhož si
tým Petra Gottwalda vyzvedl
celkem čtyři výhry a dvě remízy.
Zisk čtrnácti bodů ze sedmi
zápasů znamenal umístění na
špici a atakování absolutního
čela, po derniéře to ale až tak
slavně nedopadlo.
Od druhé poloviny září se totiž
mužstvo začalo nečekaně trápit.
Po šťastné výhře v Šumperku,
kde sestupujícího divizionáře
vychytal za přispění celé defenzivy obránce Jakub Répal,
stálo při Kralicích ještě velké
štěstí na půdě Šternberku, kde
domácí trefovali jen brankovou

konstrukci, dále už to byla spíše
smolná vystoupení.
Týmu se nevyvedla druhá
vložená středa v podobě porážky
s nováčkem Mohelnicí „B“,
pak sice přišlo zdolání „béčka“
Holice i již zmíněné vítězství
ve Šternberku, od 4. října už
ale tříbodová radost nepřišla.
Závěrečných šest duelů tohoto
kalendářního roku totiž skončilo

výprasky od Nových Sadů
a Konice se souhrnným skóre
2:10,
následovala
porážka
s Hněvotínem, remíza s Kojetínem a při předehrávkách další
prohry od Klenovic a Chválkovic.
Těmito výsledky tak Kraličtí
umožnili dotáhnout se spodku

TIP VEČERNÍKU
na pořadí regionálních zástupců v Krajském přeboru
O KFS po podzimní části v sezóně 2014/2015

Klenovice . . . . . . . . . . . 6. místo
Konice . . . . . . . . . . . . . 8. místo
Kralice . . . . . . . . . . . . . 7. místo

Nepovedené derby. Od Konice dostaly Kralice v polovině října čtyři branky, neuspěly poté ani v domácím
souboji s Klenovicemi.
tabulky blíže ke středu a sami
se tak dostali do potenciálního
ohrožení. Jejich podzimní
pozice je totiž hodně ošidná.
Jsou to sice jen čtyři body
na překvapivě čtvrtý Medlov, na jehož domácí zápasy
si stěžovala řada trenérů, ale
stejně tak jsou to jen čtyři body
na předposlední Šternberk,
u něhož se dá očekávat, že
půjde nahoru. No a poslední

Chválkovice mají jen o bod
méně. Kralické fotbalisty tak
může hřát alespoň skutečnost,
že s nejhorším duem má aktivní
bilanci.
Nakonec to není ani to sedmé místo, na které mužstvo FC Kralice na
Hané tipla před startem sezony redakce Večerníku. Tato pozice je ale
vzdálena pouze o jeden bod.
Při pohledu na aktuální skóre je
ale i devátá příčka ještě dobrá,

I BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ DENNĚ AKTUALIZOVANÝ SERVER

K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM

NEVYCHÁZÍ

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Už ne tak levněji,
ale pořád výhodněji!

PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 22. 12.
VÁŠ VEČERNÍK VZHLEDEM

jen šestadvacet nastřílených
branek sice znamená střed
tabulky, čtyřicet obdržených
branek je ale čtvrtým nejvyšším
počtem.
Je otázkou, jak zapůsobí změna
na trenérském postu způsobená
odchodem Petra Gottwalda
k Určicím, jak ale zmínil kapitán Pavel Valtr, mohl by to být
na druhé straně i nový impulz
a motivace pro všechny.

Objednávejte celoroční předplatné
i dárky
Večerníku za lepší cenu a s bonusy

„Pět bodů od posledního není žádná sláva,“ uvědomuje si

sport@vecernikpv.cz

„CHYBĚL NÁM STŘELEC, KTERÝ DÁ ZA SEZONU PATNÁCT BRANEK. OPRAVDOVÝ ŠUTÉR“

Předpokládám, že s umístěním v dolní polovině tabulky asi moc spokojen nejste. Je
tomu tak?
„Závěr nás nezastihl v optimální
formě a udělali jsme jen minimum
bodíků. Ale když se podíváme
na tabulku, je to jen čtyři body na
čtvrtý flek, který by byl hratelný.
Trio Nové Sady, Šumperk a Velké
Losiny má letos velkou kvalitu,
ale právě od čtvrtého místa je to
vyrovnané. Vždyť devítibodová je
i náskok čtvrtého na poslední flek.
Takže buďme rádi, že jsme na deváté pozici, mohlo by to být i daleko
horší... (úsměv)“
Podzimní část tedy až tak
bledě nevidíte?
„Máme pět bodů k dobru na posledního a čtyři body na předposledního, to není málo, ale ani
dost. Zpočátku jsme udělali body,
v Šumperku to bylo šťastné vítězství 1:0, ale na druhou stranu jsme
prohráli doma s Mohelnicí 'B'. Někde tedy štěstíčko bylo, někde se
k nám nepřiklonilo a osmé deváté
místo je podle předpokladů. Není to
sice v horní polovině, ale je to střed.
A s tím mančaftem, co v Kralicích
byl,
s umístěním spokojen.“
y , jsem
j
O čem ta mimořádná vyrovnanost soutěže svědčí?
„O nekvalitě soutěže a některých
mužstev, která jsou schopna prohrát
s posledním a vyhrát u prvního...
V krajském přeboru kromě lepších
mančaftů, které každoročně postupují o soutěž výš, jako byly loni
Kozlovice či Nové Sady, ostatní
spíše řeší hostovačky. Někdy jsou
to hráči až třetí kategorie a s touto
kvalitou deset jedenáct mančaftů
pracuje, přičemž se snaží z nich vzít
to pozitivní. Kluci to jednou prodají,
ale ve druhém třetím zápase už jde

kvalita níž a zase se čeká, než se
nastartují nebo jim štěstíčko sedne.“
Je to dáno i věkovou skladbou, kdy se často jedná
o mladíky čerstvě vyšlé z dorostu?
„Může to být i tím, že nemají nabrané zkušenosti s mužskou kopanou
a vyšší soutěží. Když to ale vezmu
z pohledu Kralic, tak talentovaní
hráči třeba z 1.SK Prostějov by měli
být schopni zapadnout do krajského přeboru bez problému. Ale je
vidět, že někteří nemají kvalitu ani
na krajský přebor a potřebovali by
se rozehrát v nižších soutěžích. Tam
by to ale pro ně nestálo za nic. Kraj
je takový odrazový můstek do vyšší kopané. Někomu stačí rok, dva,
někdo potřebuje víc. Pokud půjde
směrem dolů, tak už se nikdy ney
vyhrabe.“
Zpozoroval jste naopak
v krajském přeboru nějaké hráče, kteří by nyní měli
na divizi?
„Pokud to vezmu všeobecně, tak
určitě. Nové Sady, které to mají
výborně poskládané, exdivizní
Šumperk má také řadu kvalitních
borců a skok udělaly i Velké Losiny. Ale co se týká kralického
mančaftu, tam na divizi nemá
momentálně asi nikdo. Musel by
to být leda kvalitní divizní mančaft, který je tam už delší dobu, má
nějakou stálou osu, aby se mohli
někteří hráči doplnit a vyhrát se
s nimi. Do určického celku, kde je
to jak na houpačce, by bylo lepší
stabilizovat to hráči, kteří tam už
byli. Situaci by to prospělo více
než dělat další zásahy do mužstva
a experimentovat.“
p
I kralický kádr je tedy příkladem týmu, který nedokázal konstantně podávat očekávané výkony?

„Ano. Kdybych měl být opravdu
konkrétní, tak nám chyběl střelec,
který dá za sezonu patnáct branek,
takový opravdový šutér. Hráli jsme
na ortodoxního klasického útočníka
Jardu Lehkého, ale všichni víme, že
to je sporadický střelec. Když má
štěstí, tak mu tam padne všechno,
ale potřebuje na gól minimálně pět
šancí, takže se za klasického střelce
nepovažuje. Paradoxně je tak naším
nejlepším kanonýrem se sedmi
góly Honza Nečas, který už vůbec
góly nedával. Nyní se trefil jednou
z penalty, jednou z trestňáku a pět
ze hry.“
y
Projevilo se tak na vaší hře
letní oslabení o Josefa Cibulku a Víta Kopečného?
„Vliv to bezesporu mělo. Vždy nějaké góly nastříleli a Pepa Cibulka
patřil mezi nejlepší střelce Kralic.
A projevila se také nekvalita
v obranné fázi, kde nebyli vyhraní
hráči na všech postech. Vyústilo to
ve fakt, že jsme se do šancí dostali,
nepronikli jsme ale do finální fáze
a inkasovali jsme. Kdybychom
góly dali, třeba by přišlo uklidnění
v obranné fázi, nic bychom tam
nevymýšleli, a nebo bychom jednu
dostali, ale dvě tři dali.“
Jak se nakonec podařilo
poprat s nečekaným odchodem Davida Krejčího?
„Kuba Répal odchytal celý zápas
v Šumperku, kde udržel čisté konto, v Medlově chytal Jarda Lehký.
Pak už nastoupil Ondra Běhalík.
Na jeho obhajobu je potřeba říct, že
do té doby neodchytal v krajském
přeboru ani minutu, protože se loni
v zimě zranil na počátku zimní přípravy. Celý rok promarodil a poté si
ho vzala Lipová. Chtěl jsem jej sice
mít v přípravě a nachystat si ho, letní přípravu ale prodělal tam. Co si
budeme nalhávat, spíše netrénoval,
než trénoval a navíc ani nechytal.
Stáhli jsme si ho bohužel nepřipraveného, nenachystaného. Kvalitou
však do krajského přeboru patří
a jednou bude dobrým gólmanem.
Ale je potřeba s ním prodělat několik příprav, několik přáteláků, to se
y nestalo.“
nyní
A jak moc mu v tomto situaci usnadňovala či komplikovala obranná řada?
„Chtěl jsem zachovat čtyřobráncový systém, ten je podle mě jeden
z nejlepších, ale je to těžké na pochopení u některých hráčů. Snažil
jsem se jim vše vysvětlovat, ale
každý půlrok přišel jiný hráč, takže

souhra a spolupráce až tak velká nebyla. Museli jsme improvizovat za
pochodu. Nejsem zastáncem velkého zastavování, vysvětlování při
tréninku, spíše jsem to dělal během
hry, ale na čtyřobráncový systém
bych si představoval hráče kvalitativně někde jinde. V Kralicích tam
byli jen z nouze a v některých zápasech to bohužel bylo vidět.“
Proto tedy nastala změna
systému na tři obránce?
„Ano, i když jsem řešil otázku,
kdo mi nakonec bude hrát klasického stopera, kdo si to tam odřídí,
uřve, ukomunikuje. Volba padla
na Libora Martinku, ale ten bohužel nemluví, to je spíše krajní bek,
který to tam odjezdí, jak se mu
řekne. Pak padla varianta na Honzu Dočkala, který ale bohužel také
neprodělal tak kvalitní přípravu,
aby vydržel devadesát minut. Byl
spíše jedním z pomalejších, což
u tříobráncového systému nemůže
být. Jednou mi zahrál dobře, říkám
si 'aha, dobře, trefil jsem to´, ale
druhý zápas šel zase dolů a zbytečně jsme prohráli. Z kvanta hráčů tam ale nebyl nikdo adekvátní,
všechno takové záplaty. Chtěl jsem
posílit střed, takže jsem pak hrál na
dva předstopery, což ale bylo zase
na úkor útočné fáze...“
Může být právě v tomto určické angažmá úspěšnější?
„Mohlo by být, uvidí se až časem.
S některými hráči jsem ještě hrával,
další jsem trénoval v dorostu, takže
je znám. Prošli si divizí, takže některé zkušenosti nabrali. Navíc tam
zůstala osa Nejezchleb, Zbožínek,
Skopalík, 'Svozka', Los. A teď je
potřeba ji dobře doplnit, vychytat to,
říct jim, co já bych si představoval
od toho systému. Aby tam každý
zapadl
p a fungovalo to.“
Máte představu, co vás ve
čtvrté nejvyšší soutěži
čeká?
„V divizi jsem jako mladý kluk
ještě v Železárnách Prostějov začínal, kdy jsem v sobotu hrál za
dorost a v neděli jezdil s chlapama,
takže tu soutěž podvědomě znám.
Ale ta doba už je dávno pryč, hraje
se jinak, je tam spousta mladých,
naběhaných, talentovaných hráčů,
jezdců. Je to o hodně rychlejší.
Nějakou představu ale mám a sehráli jsme s tehdy ještě divizním
Vyškovem přípravu, letos jsme
hráli s Mohelnicí a dostali 1:9. To
jsme se setkali s velice kvalitním
mančaftem.“

Na podzim jste na
některých kralických zápasech chyběl kvůli rakouskému
angažmá, jak tomu bude nyní?
„Už mám vypracované mistrovské
zápasy Určic na jaro, teď čekám jen
na rozpis v Rakousku, abych program skloubil dohromady. Někdy
mi v Rakousku vyšli vstříc a některé
zápasy mi přehodili. V Kralicích to
bohužel nebylo možné, 'béčko' totiž
bylo takový stát ve státě, moc komunikovat s 'áčkem' nechtělo a byly
tam problémy s přehazováním
i termíny. Takže jsem do Rakouska
odjel a na střídačce mě zastoupil
táta. Může dojít ke kolizi, ale domluvili jsme se, že bychom některé
zápasy přehodili z neděle na sobotu,
nebo z odpoledne na dopoledne.
Pokud by to nebylo možné, dal
y ppřednost Určicím.“
bych
Jak myslíte, že byste coby
hráč obstál v českých
soutěžích?

což v kontextu, jak jsme začali,
vypadá jako málo,“ sumarizoval
podzimní část Václav Répal.
Dosavadní trenér Petr Gottwald
nemohl být na všech kralických zápasech, které tak musel odkoučovat jeho otec Ivo
společně s Václavem Répalem.
„Lepší je, když trenér na zápase
je, ale neviděl bych to jako problém. Mimo to jsme paradoxně
skoro všechny zápasy, na nichž
nebyl, zvládli. Mužstvo vždy na
zápas dobře připravil, a když se
prohrálo, nebylo to trenérem,“
zmínil Répal.
A kdo bude nástupcem
nového kouče Určic? O tom
se rozhodne až po blížící se
valné hromadě FC Kralice
na Hané. „Pokud se rozhodnu
pokračovat a dostanu důvěru, tak
u toho pravděpodobně zůstanu já
s Ivošem Gottwaldem a po sportovní stránce by vedl tréninky
Jarda Lehký. Nechtěli bychom
zatím nic měnit, protože kádr je
poskládaný dobře. Nový trenér
se svou vizí by pak přišel asi až
v létě,“ nastínil očekávaný scénář.
Hodně se spekulovalo také
o tom, jak se nedávné komunální volby projeví na budoucnosti
kralické kopané. I na základě
schválení obecního rozpočtu
pro rok 2015 se ale Répal
ztráty přízně neobává. „Městys

bude i dále podporovat fotbal
v Kralicích. Byla schválena
dokonce o něco vyšší částka,
není tu tendence, že by radnice
přestala podporovat fotbal,“
konstatoval s úlevou.
Další starostí je ale sehnat dostatek
oddaných lidí, kteří se budou starat o tu méně viditelnou činnost.
„Mám oporu v jednateli Honzovi
Novotném, který se stará o administrativu, nedílnou součástí
je i hospodář Josef Bartoš. Je to
sice sparťan, ale i tak je dobrý,“
vyjmenoval se smíchem Répal
blízké spolupracovníky. „Hráči od
přípravky až po 'áčko' přijdou na
trénink či zápas a mají posekané
a zalité hřiště, dresy poskládané,
topí se, všechno je v pořádku.
O toto zabezpečení se staráme ve
dvou třech lidech.“
Plán zimní přípravy nachystal ještě odcházející kouč Petr
Gottwald, „A“-tým ji zahájí srazem v pátek 16. ledna. „K jeho
profesionálnímu přístupu nemám
žádné připomínky a panovala
s ním spokojenost, jinak by tu
nebyl a třeba by si po osmi bodech
v jarní části musel 'sbalit batůžek'
a pochodovat jinam. Pokud má
styl, respekt, propracované tréninky a nemá stoprocentní materiál,
nemůžeme mu dávat za vinu, když
nějaký zápas prohraje,“ ocenil práci
nyní již divizního lodivoda.

A jak si myslí, že si jednačtyřicetiletý kouč povede v Určicích? „Bude to mít těžké. Je to
pro něj nová zkušenost, divize je
o něčem jiném než krajský přebor
a dostává se do pozice, kdy to

má zachránit. Má velké hráčské
a také trenérské zkušenosti, snad
se mu to podaří. Pro určický
mančaft bude přínosem a má na
to, aby to zvládl,“ je přesvědčen
Václav Répal.

Jarní část 2014 strávil o dvě úrovně
níže v Lipové, obě soutěže ale považuje za porovnatelné, jen s tím
rozdílem, že v I.B třídě si toho více
musel vybojovat sám. A s poznáváním kralického mužstva po svém
návratu problémy také neměl. „Samozřejmě jsem mužstvo poznával.
Přišli tam jen tři čtyři noví hráči, jinak bylo stejné. Pro mě to nic nového nebylo, i když jsem byl půl roku
v Lipové, tak jsem sledoval dění
v Kralicích, takže jsem si nepřipadal, že bych přišel do nového prostředí,“ pousmál se.
Po domluvě s hlavním koučem
Petrem Gottwaldem, vedoucím
mužstva Václavem Répalem
a hrajícím asistentem Jaroslavem Lehkým byl vybrán za
kralického kapitána, což posílilo
jeho roli předávače zkušeností.
„Dáváme mladším sebedůvěru,
aby neskládali zbraně a bojovali
dál, i když se nedaří a prohrává se.
Je to pro ně také skok po příchodu
z dorostu. Někteří hrají stabilně celé
zápasy za 'A'-mužstvo, spíše jsem
se tedy snažil o povzbuzení a motivaci,“ zmínil Valtr.

A podobný faktor by mohla přinést
i změna hlavního trenéra. „Přeji
Petrovi v jeho trenérském posunu o krůček výš, aby se mu dařilo
i v Určicích. Zatím nevíme, kdo
nás přijde trénovat, pro mě i zbytek
kluků to zase bude nová motivace,
možná to bude i k dobru, nový impulz pro mužstvo. A budeme muset
dobře potrénovat, jako je tomu každý rok,“ bere vše s klidem.
Záchranářských starostí se tak neobává, byť to mají Kralice jen pět
bodů na poslední místo. „Tato otázka je i není aktuální, ale tabulka je
natolik vyrovnaná, že moc neztrácíme ani na přední příčky. Moc velký
rozdíl není ani na spodní příčky, ale
v Kralicích věříme, že nám vyjde
začátek jarní části a bude to v pohodě. Nemám nějaké obavy,“ zůstává
křídelník optimistou.
Našlapanosti od čtvrté do šestnácté příčky tak hodlá využít
na cestu výš. „Některá mužstva
nehrají v této soutěži až tak dlouho,
podzim mohla odehrát v euforii,
že třeba postoupila a může u nich
nastat uspokojení, že už mají dost
bodů. My na tento fakt nespoléhá-

aby mě mohli kopnout, žduchnout.
To jsem některým vyčítal, byl jsem
od nich pořádně dokopaný. Asi pro
ně bylo motivací dokázat mi, že
nejsem nejlepší.
ej p (úsměv)“

nyní již bývalý trenér Kralic PETR GOTTWALD
o tom, co také během angažmá s mužstvem zažil
„V Rakousku je to hodně náročná
soutěž, pátá nejvyšší, takže
výkonnostně srovnatelné s krajským přeborem. Já mám štěstí
na mužstvo, kam jsem před osmi
roky přišel, jsou tam mladí, talentovaní, poslušní do fotbalu zapáleni, tolik dobrých Rakušanů
jsem dlouho neviděl. Na divizi už
bych neměl. Je mi už jednačtyřicet,
takže nevěřím, že bych v ní obstál
proti dvacetiletým klukům. To by
pro ně bylo hodně špatné, kdybych
tam exceloval. V kraji si troufám,
na něj úplně s přehledem mám,
občas jsem totiž musel naskočit do
ppřátelských utkání.“
Podařilo se vám v Kralicích
za dva a půl roku uvést do
praxe to, co jste chtěl?
„Vždy jsem bazíroval na disciplíně,
která se mi podařila do mužstva
dostat, protože za mého působení

míní o změně trenéra kapitán Pavel Valtr

Po jarní pomoci Lipové k postupu z I.B do I.A třídy Olomouckého KFS se zpět do kralického kádru vrátil zkušený pravý záložník
či alternativně i obránce Pavel
Valtr. Jednatřicetiletý fotbalista
se zařadil mezi to nejzkušenější,
co měl účastník krajského přeboru k dispozici, v základní sestavě naskočil do všech sedmnácti
střetnutí a své výkony podpořil
čtyřmi vstřelenými brankami.
Z konečného výsledku po podzimní části nebyl zcela nadšený,
věří však, že se nabyté pozice
podaří ve zbytku sezony využít k
posunu mezi nejlepší celky páté
nejvyšší domácí soutěže.
„Pocity jsou hodně smíšené. Začátek nám vyšel nad očekávání, ale
ve druhé části soutěže jsme už klopýtali. Čekali jsme, že budeme mít
víc bodů, ale spokojenost panuje.
V Kralicích se, jak je známo, každý
rok buduje nové družstvo, omlazuje
se, doplňuje. Hodnotil bych to tedy
celkově jako plus, podzimní část
proběhla dobře,“ zamýšlel se nad
jednadvaceti body za šest výher a tři
remízy Pavel Valtr.

byla jediná červená karta, kterou
dostal Kocourek v Oskavě za
ruku v šestnáctce. Podařilo se mi
ukočírovat, aby hráči zbytečně nefaulovali a nekecali s rozhodčími,
čehož jsme se vyvarovali. Snažill
jsem se vštěpit do hráčů bojovnost,,
srdíčko, u někoho se mi to podařilo,,
y,
u někoho ne. Jsou to individuality,
mají různou psychiku, ale většinaa
věcí nebyla nejhorší. S některýmii
hráči bych musel trénovat dvakrátt
denně zpracování, abych změnill
jejich fotbalové myšlení, periferníí
u
vidění, celou fotbalovou abecedu
od začátku, na což samozřejměě
v mužské kopané čas a prostorr
není...“
Jaký jste vlastně trenér?
„Můj postoj je cukr a bič..
Dokážu chválit, ale také pěkněě
nadávat a rozohnit se, což už klucii
několikrát poznali. (úsměv) Nesmíí
mě naštvat výkonem ani řečmi..
Celkově jsem ale byl k nim velicee

„Paradoxně do toho někteří dávali na tréninku
proti mně daleko víc než do zápasu. Snad aby
mě mohli kopnout, žduchnout. To jsem některým
vyčítal, byl jsem od nich pořádně dokopaný. Asi
pro ně bylo motivací dokázat mi, že nejsem nejlepší“

VÁCLAV RÉPAL, jenž sezonu zřejmě dokoučuje „Pro mě i zbytek kluků to zase bude nová motivace,“

Ani úspěch, ani vyložený
neúspěch. Prostě průměr,
čemuž odpovídá i průběžná
devátá pozice. Tak se ohlíží
za podzimní částí krajského
přeboru vedoucí „A“-mužstva
Kralic na Hané Václav Répal.
Dosavadní šéf klubu čeká na
výsledky blížící se valné hromady oddílu, nestane-li se
však nic neočekávaného, měl
by společně s Ivo Gottwaldem a Jaroslavem Lehkým
dokoučovat rozehraný ročník.
„Nejsme žádný špičkový klub
a musíme hrát s tím, co máme.
Deklarovali jsme půsebení
v horní polovině tabulky. Mohli
jsme mít čtyřiadvacet pětadvacet
bodů, ale máme jich dvacet jedna. Pět bodů od posledního ale
není žádná sláva,“ uvědomuje
si zrádné postavení týmu dvaapadesátiletý funkcionář.
Zpočátku se mu na výsledky
dívalo velice dobře, s blížícím
se koncem podzimu už to ale tak
dobré nebylo. „Začali jsme velice dobře, pak jsme se štěstím
porazili Šumperk i Šternberk.
Snažili jsme se, ale zničehonic
nám to přestalo jít. Začali jsme
dostávat spoustu gólů a nebylo
to to pravé ořechové. Měli jsme
sice poměrně brzy osmnáct
bodů, nakonec jsme jich ale
horko těžko získali jednadvacet,

www.vecernikpv.cz

Ambiciózní trenér Petr Gottwald se po dvou a půl letech s Kralicemi rozloučil:
Za svou hráčskou kariéru si prošel úspěšnými českými
angažmá, v dresu pražských Bohemians si zahrál první
českou ligu a před dvaadvaceti lety se podílel na triumfu
při světové univerziádě. Vyzkoušel si i fotbal v daleké
Koreji a posledních několik sezón dohrává aktivní kariéru v Rakousku. Mimo to Petr Gottwald sbírá futsalové
úspěchy v dresu Anděla a především se věnuje trenéřině. Nyní jednačtyřicetiletý kouč úspěšně vedl dorostence 1.SK Prostějov a na jaře 2012 se ujal „A“-týmu Kralic
na Hané, u nichž vydržel až do konce letošního podzimu. Rozloučil se jednadvaceti body a devátým místem
v úvodní polovině sezony krajského přeboru. Od jarní
části bude stát na střídačce divizních Určic.

Komentář

608 706 148

kamarádský a nebáli se mi cokoliv
v
říct. Na nic jsem si před nimi nehrál,,
samozřejmě také věděli, co mám zaa
sebou, jakými angažmá jsem prošel,,
dokazoval jsem jim to na každém
m
tréninku. (smích) Paradoxně do
o
toho někteří dávali na tréninku protii
mně daleko víc než do zápasu. Snad
d

Pořadí střelců:
13 – Petr Linet (Velké Losiny), 11 – Vilém Papica (Nové Sady), 10
– Petr Dragon (Litovel), Jan Blaha, Tomáš Režný (oba (Nové Sady),
8 – Libor Bosák (Kojetín), 7 – Roman Kamený (Konice), Jan Nečas
(Kralice na Hané), Jan Bednář (Dolany), Tomáš Blažkovský (1.HFK
Olomouc „B“), Jiří Kloss (Mohelnice „B“), Jan Křepelka (Šumperk),
Adam Novotný (Hněvotín).

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
11 – Roman Ješko (Dolany), 10 – Lukáš Horák (Šumperk), 7 – Milan
Čižmar (Konice), Michal Karabina (Hněvotín), Roman Hlaváč, Tomáš
Hlaváček (oba Šternberk), 6 – Roman Kamený, Martin Růžička (oba
Konice), Jan Bednář, Martin Lasovský, Michal Surzyn (všichni Dolany),
Michal Panák (Kojetín), Pavel Kvapil (Litovel), Marek Okrouhlý (Medlov),
Martin Bayer, Vlastimil Knýř (oba Mohelnice „B“), Jan Křepelka (Šumperk),
Jan Čtvrtníček (Želatovice).

Hráči s červenými kartami:
2 – Matěj Hatle (Klenovice), 1 – Filip Drešr, Roman Kamený, Jakub
Kořenovský (všichni Konice), Tomáš Lakomý, Jan Všianský (oba
Klenovice), Tomáš Blažkovský (1.HFK Olomouc „B“), Jan Holášek,
Martin Lasovský (oba Dolany), Jakub Kaczmarczyk (Chválkovice), Libor
Bosák, Martin Dočkal (oba Kojetín), David Otava (Litovel), Petr Klos (Mohelnice „B“), Jiří Kloss (Mohelnice „B“), Tomáš Maliňák (Nové Sady), Ivan
Havlík, Jiří Jurečka (oba Šternberk), Lubomír Baláž, Lukáš Horák, Michal
Janků (všichni Šumperk), Josef Stokláska (Želatovice).

Přehled karet jednotlivých týmů:

me a chceme hrát zápas od zápasu,“
těší se Pavel Valtr.
Základem je ale dobře si odpočinout a načerpat síly během dlouhé
zimy. „Beru to tak, že už jsem starší
hráč, a budu se věnovat odpočinku. Nemůžu ale usnout na vavřínech. Sporty budou na programu
i v tomto období, ale spíše rekreač-

ní,“ zmínil s tím, že futsal ale nehrozí. „Ne, to ne. Halové turnaje vynechávám, mám z nich nepříjemnou
zkušenost, když jsem se na jednom
zranil. Bylo to dosti nepříjemné a od
té doby jsem řekl, že prostě ne! Raději budu odpočívat a nabírat síly na
dlouhou zimní přípravu, která vždy
je,“ zmínil se kralický záložník.

1.HFK Olomouc „B“
Dolany
Hněvotín
Chválkovice
Klenovice na Hané
Kojetín
Konice
Kralice na Hané
Litovel
Medlov
Mohelnice „B“
Nové Sady
Šternberk
Šumperk
Velké Losiny
Želatovice

ŽK
18
50
35
38
40
40
45
29
33
31
36
18
43
45
33
38

ČK
1
2
0
1
4
2
3
0
1
1
1
1
2
3
0
1

Lední hokej

4 SN
3

Hokejisté dokázali vyhrát oba zápasy, uspěli na nájezdy i v prodloužení

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

MARODKA SE STÁLE ROZŠIŘUJE, DEBUTOVALI HNED TŘI HRÁČI

SK KADAŇ

0:0

2:3

1:0 0:0

Za Jestřáby naskočilo již sedmačtyřicet hráčů, v tomto týdnu přibudou další

1:0

Branky a nahrávky: 33. Matuš (Meidl, Husák), 35. Moučka (Kovařík), 47. Kindl (Roupec, Husák), rozhodující nájezd Roupec – 21. Ton (Opalek, Chlouba), 27. Ton (Chlouba,
Mazanec), 29. Hlava (Kůs). Rozhodčí: Přikryl – Hanzlík, Moravec. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 17:38. Diváků: 832.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Roupec, Hertl, Hawlík, Husák,
Matyáš, Jedlička, Malý
R. Meidl, V. Meidl, Coufal
Kajaba, Venkrbec, Indra
Cienciala, Kindl, Matuš
Moučka, Duba, Kovařík.

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Mouček – Opalek, Stehlík, Mazanec, Pavlas, Trefný, Szathmáry,
Černý – Ton, Chlouba, Charousek, Šagát, Sikora, Račuk, Kůs, HejcTrenér: Jaroslav Beck.

HC MOST

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:1

1:0

1:1

0:1

Branky a nahrávky: 40. Petruška (Havlíček), 49. Slavíček (Petruška, Šrámek) – 9.
Moučka (Kuchta), 52. Hertl (Roupec, Meidl), 65. Husák (Moučka). Rozhodčí: Petružálek – Kokrment, Belko. Vyloučení: 7:4, navíc Alinč (M) 10 minut osobní trest. Využití:
0:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 40:42. Diváků: 145.

Sestava MOSTU:

Horák – Kříž, Charousek, Kasal, Procházka, Hora, Havelka,
Grin – Tauš, Smolka, Bojer – Slavíček, Alinč, Petruška – Nedrda,
Havlíček, Přeučil – Šrámek, Písařík. Trenér: Václav Baďouček.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Hertl, Roupec, Husák, Hawlík,
Jedlička, Malý, Řezáč
Kajaba, V. Meidl, Kovařík
Franek, Venkrbec, Coufal
Moučka, Duba, Kuchta
Mašek.

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Již jedenáct bodů dělí po odehrání čtyřiatřiceti kol
základní části první ligy předposlední Prostějov
a poslední Havlíčkův Brod. Zatímco Rebel totiž padl s Třebíčí i Chomutovem, Jestřábům se
podařilo obrátit nepříjemně se vyvíjející střetnutí
s Kadaní a také uspět na ledě Mostu. Díky tomu
to tak hokejový Prostějov má po delším čase opět
blíže k dvanácté pozici než na úplný chvost druhé
nejvyšší domácí soutěže. A to i přesto, že je realizační tým rád za to, že alespoň nějak sestaví tři
kompletní formace. Byť samotná soupiska klubu
je více než nafouknutá...
Prostějov/jim

Sestava Kadaň:

2 PP
3

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. prosince 2014

Celkem tři brankáři, šestnáct
obránců a osmadvacet útočníků se
v ročníku 2014/2015 prostřídalo
v jestřábí sestavě. Těmi posledními se stali pětadvacetiletý zadák
Jaroslav Hertl, jenž debutoval ve středu, a duo forvardů
Tomáš Franek se Šimonem
Maškem, kteří se zápasové premiéry dočkali v sobotu. To se
do prvního týmu vrátil i Patrik
Kuchta, jenž dosud za Valašské
Meziříčí nastřílel pět branek
a na dalších deset přihrál. „Podali perfektní výkon a přineslo nám
to i body. Splnili si, co měli. Patrik
hrál vlevo a poctivě se vracel dozadu, Franek příjemně překvapil
a mohl by si vybojovat místo,“
potěšili nováčci sportovního manažera Jestřábů a asistenta mužského výběru Jiřího Vykoukala.
Hertl, kmenový hráč Slavie Praha, má za sebou také angažmá
v Havlíčkově Brodu, Pelhřimově,
Berounu, Kobře Praha, Zvolenu
a naposledy Žilině. V české extralize má za sebou sice jen dva
starty, v té slovenské ale stejně

jako v české první lize přibližně
osmdesát.O pět let mladší Franek
patří Třinci, kde stále ještě hraje
juniorskou extraligu. Loni debutoval mezi dospělými v dresu
Frýdku-Místku, letos hostoval
v Novém Jičíně a nyní zavítal na
Hanou. A prostějovskému odchovanci Šimonu Maškovi je teprve
devatenáct. Proti Mostu se dostal
do hry vinou zranění Coufala
s Venkrbcem, díky čemuž debutoval mezi dospělými. A nebyly
to zdaleka jediné premiéry. Ve
středu se poprvé za Prostějov trefil
Jaroslav Moučka, v sobotu poprvé
bodoval Kuchta a mezi střelce
se dokázali zapsat obránci Hertl
s Husákem. Po více než měsíci se
tak Jestřábům podařilo bodovat
venku, naposledy se tak stalo při
výhře 4:3 v Havířově.
„Výsledkově spokojeni jsme. Hra
by ale ještě mohla být lepší, stále
se nám v ní opakují stejné chyby.
Je před námi ještě spousta práce,
navíc máme hodně zraněných
a nehraje skoro nikdo,“ připomněl Vykoukal absence Kolibára, Skřivánka, Kaluži, s naštíplou
lopatkou laborujícího Stejskala,

Krása nestačila. Kadaňský tým se mohl na Hané spolehnout na sympatickou podporu ze střídačky,
ani ta ale nepomohla k více než jednomu bodu.
Foto: Jiří Možný
Luňáka a Sršně, k nimž v týdnu
ještě přibyla další čtveřice. „Radek Meidl má zlomenou ruku
a minimálně čtyři týdny nám
bude chybět, Indra dostal angínu,
Coufala trápí mezižeberní svaly
a Venkrbec utrpěl v Mostu otřes
mozku, ještě stále je v nemocnici
a do Vánoc určitě nenastoupí,“
vyjmenoval Vykoukal dlouhý
seznam.
I přesto ale není s trochou nadsázky problém sestavit v tuto chvíli
sestavu. „Složité to není. Nemáme nikoho a hraje ten, kdo přijde,“ hořce poznamenal někdejší
dvojnásobný mistr světa.
Proti Mostu tak vznikla kuriózní
situace, když hostům zůstalo jen
osm zdravých útočníků. „Dopředu jsme posunuli Jedličku
a většinu zápasu jsme hráli jen na
dva útoky. Teď už by to ale mohlo
být lepší. Vrací se Tomáš Sršeň,
v plném tréninku je Lukáš Luňák,
zdravý by už mohl být Marek

Indra a v pondělí naskočí Jiří
Ferebauer,“ představil Vykoukal
novinky. Do hry se tak dostane
i pětadvacetiletý útočník Českých
Budějovic, který se po zranění
rozehrával v Jindřichově Hradci.
Právě v pondělí to bude nejsložitější, ve středu i v sobotu by už
prostějovský realizační tým mohl
mít širší výběr. „Extraliga má reprezentační přestávku, takže přijedou všichni z Třince a možná
i Zdeněk Kubica, tudíž bychom
mohli mít hodně kvalitní tým.
Jsme rádi, že se po rozehrání u nás
dokáží prosadit v extralize. Je to
dobré znamení i pro ostatní hráče,
že by k nám mohli jezdit rádi,“
upozornil například na nedávnou
branku Davida Ciencialy za Třinec proti Litvínovu.
V posledních utkáních se také
vrátil trend z počátku sezony, kdy
se téměř pravidelně v brankovišti
střídají Ondřej Kocián s Jurajem
Šimbochem. „Rozhodujeme se

pocitově. Kluci si navzájem fandí
a pomáhají si na tréninku, Juraje
jsme chtěli po polovině utkání
s Kadaní střídat, ale ve zbytku
duelu už gól nedostal, v Mostu
pak dobře zachytal Ondra. Teď
v pondělí ale asi bude chytat Juraj, s ním jsme doma v poslední
době bodovali,“ předeslal sportovní manažer.
Osobně věří, že se hráčům
podaří posledními výkony
přilákat na stadion co nejvíce
diváků, kteří by vytvořili parádní atmosféru. Varováním je
třeba souboj v Mostě. „Tam přišlo sto padesát lidí, to bylo velice
komorní a pro hokej prachbídné.
Možná spíše trest pro kluky hrát
v takovém prostředí. Nemělo to
velkou úroveň, bylo to jedno ze
slabších utkání. Teď to bude něco
jiného, čekají nás ‚rychlobruslaři‘
z Benátek, kteří naposledy porazili České Budějovice,“ nečeká
nás jednoduché střetnutí.
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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
Ústí nad Labem
Benátky
Most
Prostějov
Havl. Brod

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

35
34
34
35
34
34
34
34
33
35
34
34
34
34

22
19
19
18
18
17
17
14
13
14
11
7
5
3

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

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

4
11
11
12
12
9
12
12
15
18
16
16
22
27

125:68
126:91
87:73
119:81
105:84
92:77
110:93
111:99
106:115
94:109
70:87
73:123
76:132
66:128

79
64
62
61
60
60
59
54
46
46
46
37
27
16

Kam příště....
35. kolo, středa 15. listopadu: ČEZ Motor České Budějovice - HC Slovan
Ústí nad Labem, HC Dukla Jihlava - SK Kadaň, HC AZ Havířov 2010 - Piráti
Chomutov, LHK Jestřábi Prostějov - HC Benátky nad Jizerou, HC Stadion
Litoměřice - HC Most, Rytíři Kladno - SK Horácká Slavia Třebíč, HC Rebel
Havlíčkův Brod - Salith Šumperk.
36. kolo, středa 17. listopadu: Piráti Chomutov - Salith Šumperk, SK Kadaň
- SK Horácká Slavia Třebíč, HC Most - HC Dukla Jihlava, HC Benátky nad
Jizerou - HC Stadion Litoměřice, Rytíři Kladno - HC Rebel Havlíčkův Brod,
HC Slovan Ústí nad Labem - LHK Jestřábi Prostějov, HC AZ Havířov
2010 - ČEZ Motor České Budějovice.
37. kolo, sobota 20. listopadu: HC Dukla Jihlava - HC Benátky nad Jizerou,
ČEZ Motor České Budějovice - Piráti Chomutov, LHK Jestřábi Prostějov HC AZ Havířov 2010, HC Stadion Litoměřice - HC Slovan Ústí nad Labem,
HC Rebel Havlíčkův Brod - SK Kadaň, Salith Šumperk - Rytíři Kladno, SK
Horácká Slavia Třebíč - HC Most.

Petr Haluza
Bývalý hráč „Želízek“ František Ševčík Útočník
pokračuje v Německu

bude uveden do hokejové Síně slávy
Praha, Prostějov/jim – Největší jméno si udělal v dresu
Rudé hvězdy a později ZKL
Brno, kde získal celkem sedm
mistrovských titulů, v závěru
své kariéry ale ve druhé polovině sedmdesátých let oblékal
i dres TJ Železárny Prostějov.
Řeč je o hokejovém útočníkovi
Františku Ševčíkovi, jenž bude
společně s Janem Havlem,
Ladislavem Šmídem starším a in memoriam Luďkem
Bráblíkem uveden ve čtvrtek
18. prosince do Síně slávy českého hokeje.

Dvaasedmdesátiletý držitel inženýrského titulu začal a později
také skončil s hráčskou kariérou
v rodných Vilémovicích na Blanensku, odkud směřovaly jeho
roky do moravské metropole.
V dresu předchůdce dnešní
Komety nastřádal téměř čtyři
stovky startů a více než padesát
branek a jako pravé křídlo utvořil legendární trojici s Jaroslavem
Jiříkem a Zdeňkem Kepákem.
Díky svým klubovým výkonům
si vydobyl pevné místo v reprezentaci a podílel se na stříbrných
olympijských medailích z fran-

Přehled výsledků 1. ligy ČR
33. kolo: ČEZ Motor České Budějovice – HC Most 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).
Branky: 2. Straka (Nouza), 5. Pajič
(Kuchejda, Rob), 18. Marek (Přibyl),
29. Prokeš (Rob, Chmelíř), 31. Straka
(Nouza, Mucha) – 30. Přeučil (Petruška, Alinč). Diváci: 3610 * SK HS
Třebíč – HC Rebel Havlíčkův Brod
4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Branky: 33. Bilčík
(Malena, Čuřík), 34. Pekr (Holec, Wasserbauer), 36. Pekr (Holec, Dlapa), 53.
Dolníček (Erat, Bilčík) – 21. Kuchler
(Maliník), 54. Heřman (Půlpán, Zdráhal). Diváci: 1460 * HC Dukla Jihlava – Salith Šumperk 7:3 (3:1, 1:1,
3:1) Branky: 1. Čachotský (Diviš,
Mikeš), 7. Seman (Dobrovolný, Melenovský), 13. Březina (Čáp, Prokš), 40.
Diviš, 45. Důras (Anděl), 48. Dundáček
(Anděl, Prokš), 57. Čáp – 2. Drtil (Starý, Plášek), 34. M. Haas (Moskal), 59.
Vrdlovec (Rimmel). Diváci: 1015 *
LHK Jestřábi Prostějov – SK Kadaň
4:3 po s.n. (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0). Branky:
33. Matuš (Meidl, Husák), 35. Moučka
(Kovařík), 47. Kindl (Roupec, Husák),
rozh. náj. Roupec – 21. Ton (Opalek,

Chlouba), 27. Ton (Chlouba, Mazanec),
29. Hlava (Kůs). Diváci: 832 * AZ Havířov – HC Benátky n/J 5:0 (2:0, 0:0,
3:0). Branky: 16. Šenkeřík (Chmielewski, Hlinka), 17. Šlahař (Jakúbek,
Šenkeřík), 41. Matějíček (Fořt), 51.
Klimša (Sztefek), 55. Loskot (Šlahař,
Šenkeřík). Diváci: * Rytíři Kladno –
HC Stadion Litoměřice 2:4 (0:1, 1:2,
1:1). Branky: 32. Švaňhal (Redlich,
Kolářík), 45. Rudovský (Dragoun) –
11. Novák (Švagrovský, Doležal), 37.
Šulc (Bílek, Novák), 38. Švagrovský
(Doležal), 60. Chlapík (Švagrovský).
Diváci: 1739 * HC Slovan Ústí n/L
– Piráti Chomutov 3:4 (1:0, 1:1, 1:3).
Branky: 12. Roubík (Tůma), 29. Merta (Kloz, Vágner), 59. Tůma (Roubík,
Rod) – 29. Hovorka (Skinner, Gajovský), 42. Hřebejk (Rutta, Skinner), 47.
Dušek, 58. Hřebejk (Gajovský, Hovorka). Diváci: 1462.
34. kolo: Rytíři Kladno – HC Dukla
Jihlava 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Branky: 9.
Stach (Horna, Kaberle), 17. Hořava
(Tenkrát, Růžička), 34. Horna (Kaberle, Rudovský), 51. Eberle. Diváci:

5200 (vyprodáno) * HC Benátky
n/J – ČEZ Motor České Budějovice
4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Branky: 1. Plodek (Havlín), 9. Dlouhý (Havlín), 33.
Víšek (Hrníčko), 41. Skořepa (Miškovský, Kica) – 7. Pajič (Kuchejda,
Švihálek). Diváci: 372 * Salith Šumperk – SK HS Třebíč 3:1 (2:1, 0:0,
1:0). Branky: 4. Vrdlocvec (Holík), 4.
Žálčík (Moskal, Staněk), 60. Haas M.
(Moskal, Holík) – 14. Raška (Mrázek).
Diváci: 1076 * HC Slovan Ústí n/L –
AZ Havířov 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) Branky: 15. Merta (Vávra, Vágner), 20.
Tůma (Rod, Kolafa), 34. Roubík (Holomek), 53. Tůma (Holomek) – 11.
Ostrčil (Jakúbek, Maruna), 18. Loskot
(Repe, Ostrčil). Diváci: 732 * SK
Kadaň – HC Stadion Litoměřice
4:3 (3:1, 1:1, 0:1). Branky: 6. Pavlas
(Mazanec, Sikora), 12. Hlava (Šagát,
Sikora), 19. Charousek (Szathmáry),
26. Šagát (Hlava, Trefný) – 19. Ondráček (Švagrovský), 32. V.Bílek, 48. Ondráček (Novák). Diváci: 375 * Piráti
Chomutov – HC Rebel Havlíčkův
Brod 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) . Branky: 6.

Růžička (D. Květoň), 24. Hovorka
(Skinner, Gajovský), 35. Růžička (D.
Květoň), 39. Hřebejk (Gajovský), 45.
McGregor (Sinisalo, Chlouba), 59.
Růžička (Dušek, Koma) – 16. Maliník
(Semrád), 23. Milfait (Minárik), 36.
Tomek (Babka). Diváci: 2103 * HC
Most – LHK Jestřábi Prostějov 2:3
po prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1). Branky: 40. Petruška (Havlíček), 49. Slavíček (Petruška, Šrámek) – 9. Moučka
(Kuchta), 52. Hertl (Roupec, Meidl),
65. Husák (Moučka, Jedlička). Diváci: 145.
Předehrávky 38. kolo: Piráti Chomutov – Rytíři Kladno 3:2 po prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0). Branky: 13.
David Květoň (Koma, Dušek), 47.
Rutta (Hovorka, Hřebejk), 63. Hovorka. (Skinner) – 2. Kaberle (Stach), 35.
Stach (Jaroměřský, Eberle). Diváci:
4139 * HC Slovan Ústí nad Labem –
HC Dukla Jihlava 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).
Branky: 3. Baránek (Hanzl), 8. Rod
(Baránek, Roubík), 22. Vávra (Merta,
Kloz), 34. Vágner (Kolafa, Roubík),
50. Tůma (Rod, Vágner). Diváci: 511.

couzského Grenoblu 1968, kde
byl současně vyhlášen nejlepším
pravým křídlem turnaje, a vlastní
i dvě stříbra a dva bronzy ze světového šampionátu.
Nechybělo moc a stal se i mistrem
světa, v posledním utkání mistrovství světa 1969 při porážce 0:1 se
Švédskem totiž minutu před koncem nastřelil tyčku. A ve vyrovnaném pořadí chyběla ke zlatu právě
jen jedna branka. V létě 1973 přešel do Karviné a odtud o dva roky
později do Prostějova, načež ještě
později nastupoval za Blansko,
Velkou Bíteš a Vilémovice.

Prostějov/jim - Třetí německá
liga a konkrétně dres EHC Freiburg. To je nová adresa jednatřicetiletého útočníka Petra
Haluzy. Prostějovský odchovanec tak velice rychle našel
nové působiště poté, co odnesl
poslední vlnu změn v kádru
Žiliny. Po angažmá v polském
Sanoku a slovenské extralize
si tak vyzkouší třetí zahraniční
soutěž.
Prostějovský rodák a také hráč
Olomouce, Zlína, Vyškova,
Přerova, Techniky Brno, Vsetína, Hradce Králové, Komety
Brno či Jihlavy se v létě ucházel
o místo v jestřábím kádru, nakonec se však na spolupráci nedohodl a po několika přátelských

zápasech zamířil na východ.
V dresu „Vlků“
odehrál dvaadvacet zápasů s bilancí tří branek, stejného počtu
nahrávek, pěti minusových
bodů a čtrnácti trestných minut,
poté se i vinou deváté příčky
v tabulce nachýlila jeho štace
k závěru.
Celkově má zkušený centr za
sebou více než dvě stě startů
v dorostenecké a juniorské
extralize, téměř čtyři stovky
utkání v první lize, další téměř
stovku ve druhé lize a devětkrát
naskočil do české extraligy.
V Polsku a Slovensku posbíral
čtyřiatřicet startů, za Hradec
Králové si zkusil i European
Trophy.

Práce v Anglii dostala přednost před hokejem
Birmingham, Prostějov/jim Bez prostějovské účasti se odehrála další fáze Ligy mistryň v
ledním hokeji. Hráčkám Karviné sice dopomohly na jaře
letošního roku k obhajobě domácího titulu Nikola Tomigová
i Martina Křupková, ani jedna
se ale v Rusku na ledě neobjevila. První z této dvojice vyřadilo ze hry dlouhodobé zranění
ramene, kvůli němuž zatím
vynechává celou sezonu, druhá
z úspěšného regionálního dua
sice ve slezském týmu zahájila
sezonu a podílela se na postupu
ze základní skupiny, poté se ale
vydala za kanál La Manche,
konkrétně do Birminghamu.
„Mrzí mě to hodně. Je to poprvé,
kdy jsme postoupily do další fáze
Ligy mistryň a chtěla jsem se toho
účastnit, ale dala jsem přednost

Anglii,“ zmínila vysokoškolská
studentka, která se tak domů vrátí
až po Novém roce kvůli státnicím.
Duely proti domácímu Novgorodu, Vídni a Popradu ale sledovala
alespoň na dálku. „Holkám jsem
moc fandila a držela jim palce.
Odehrály kvalitní zápasy s dobrými výsledky, ale bohužel skončily
na třetím místě. Podle toho co jsem
slyšela, hrály hodně dobře. Je to pro
ně velká zkušenost, a i když nevyhrály, tak zjistily, že hrají hodně
dobře i s těžkými soupeři,“ chválila.
V Anglii hodlá setrvat i po úspěšném dokončení školy, rýsuje se
dokonce možnost, že by hrála
hokej právě tam. „Ještě jsem tady
zápas nehrála, první by měl být
asi v lednu. Doufám, že na ledě
budu mít hodně prostoru, tady
je hokej na absolutně amatérské
úrovni. Hraju za Solihull,“ zmí-

nila třiadvacetiletá sportovkyně.
Obejít se tak bez ní bude muset
nejen hokejová Karviná, ale i fotbalový Kostelec na Hané. „Hokejové finále v Česku nejspíš nestihnu. Teď je u mě na prvním místě
práce a škola, v Anglii bych chtěla
zůstat co nejdéle,“ prozradila.
Pouze v roli diváka sledovala porážku 0:3 od vysoce favorizovaného Novgorodu, nájezdy proti
silné Vídni výhru 6:2 nad Popradem i Nikola Tomigová. „Kvůli
finanční náročnosti tam letěly jen
tři lajny bez žádné náhradnice,
držela jsem jim tak palce doma a
psala jsem jim. Podaly super výkon, jejich soupeřky jsou na jiné
úrovni a třetí místo ve skupině je
úspěchem. Reprezentovaly velice
dobře a udělaly českému hokeji
dobrou reklamu,“ vysekla spoluhráčkám poklonu.

Lední hokej

Jestřáby proti Kadani nezlomil ani stav 0:3, Beck opět neuspěl
SN
Prostějov/jim - Málo vídaný obrat
se ve středečním pokračování první
hokejové ligy zdařil prostějovským
hokejistům. Domácí sice polovinu
zápasu marně hledali recept na jednu z nejlépe fungujících obran soutěže a navíc dostávali laciné góly, po
oddechovém čase ale nastalo zlepšení
a velký návrat do utkání. Ten završil
v poslední části přesilovkovým vyrovnáním Denis Kindl a poté stejně
jako proti Šumperku nastala chvíle
pro Davida Roupce, jemuž se v samostatných nájezdech daří zdatně
nahrazovat Michala Černého.
Hostující Kadaň opět přivedl na Hanou Jaroslav Beck, jenž se tak vrátil do
tolik známého prostředí. Stejně jako
na konci září se ale vítězství nedočkal,
byť tentokrát k tomu měl velice blízko.
Jeho hráči byli mnohem aktivnější ve
střelbě, když Juraje Šimbocha zasypali
téměř čtyřiceti pokusy, tedy více než
dvojnásobkem celkového počtu puků,
jenž mířil na jeho kolegu Václava
Moučka. Ani taková kadence jim ale
nebyla platná, víc než bodů si na dalekou cestu domů přibalit nemohli.
První třetinu začali domácí poměrně zle, když se při vlastní přesilovce
kromě úvodního vhazování vůbec
nedostali do pásma a navíc v samotném závěru početní výhody přišel
faul před vlastní bránou. Skóre se ale
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dlouho neměnilo, neboť oba brankáři
byli pozorní. Zato se záhy změnil počet Jestřábů, již v sedmnácté minutě
zůstal po nešetrném zákroku jednoho
z hostujících hráčů dlouho ležet na ledě
Radek Meidl, aby po krátkém pobytu
na střídačce zamířil do kabin a v přestávce mezi první a druhou třetinou
vedly jeho kroky s ovázanou dlaní na
rentgenové vyšetření.
Tím ale domácí trable neskončily,
neboť hned po šesti sekundách druhé
části vyhodil nováček v prostějovské
sestavě Jaroslav Hertl puk mezi střídačky a putoval „za katr“. Hostům
stačila pouhá půlminuta, aby se kotouč
dostal až ke Karlu Tonovi, jenž stál
zapomenutý u levé tyčky a pohodlně
pálil do zcela odkryté brány – 0:1. Stejný hráč se navíc v polovině sedmadvacáté minuty prosadil podruhé, když
si pohodlně vyjel až před Šimbocha
a neatakovaný s přehledem skóroval
za rozraženého gólmana – 0:2. A aby
toho nebylo málo, o necelé dvě minuty
později se dočkal i Nicolas Hlava. Z
mezikruží vypálil nechytatelně do vinklu a dvou trefu oslavil pistolnickým
představením s hokejkou – 0:3.
To už bylo na domácí moc a duo Petr
Zachar, Jiří Vykoukal si vzalo oddechový čas. Zabralo to, když se po znásobeném důrazu před brankou prosadil Radim Matuš – 1:3. A necelých sto
dvacet sekund po něm zůstal u pravé
tyče zapomenutý Jaroslav Moučka.
Jestřábům se podařilo udržet modrou
čáru a dvaadvacetiletý útočník zametl
puk za svého skoro jmenovce – 2:3.
Od této chvíle se až do konce druhé
dvacetiminutovky hrál otevřený hokej

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„První polovina zápasu byla jednoznačně v režii Kadaně. Byli lepší, rychlejší, přehrávali nás. Pak buď polevili, nebo ve snaze uhlídat výsledek to
zatáhli a třetí třetina už byla vyrovnaná a bylo to kdo s koho. Oddechový
čas přinesl zklidnění a pomohly nám dvě branky na 2:3, samotné nájezdy
už jsou loterie. Nám se to nikdy nedařilo, letos jsme už ale snad čtvrté
vyhrály, takže to musím zaklepat, a doufám, že to bude pokračovat dál.“

JAROSLAV BECK – SK Kadaň:

„Pro nás trenéry je to katastrofální výsledek a pro hráče to také není nic
pěkného. Dvě třetiny jsme hráli slušný hokej, vedli jsme 3:0 a dalo se na
to dívat, pak dvě podceněná střídání a od toho je hokej zajímavý. Dostali
jsme dva pitomé góly, hra se srovnala a ve dvou přesilovkách si Prostějovští
věřili, hráli je dobře a dali v nich vyrovnávací gól. My jsme už nenašli sílu
zápas znovu obrátit. Zmiňovat šance Sikory, Chlouby nemá smysl, takto
sem tam dokážeme ztrácet zápasy a body nám potom chybí. A nájezdy? To
je folklór. Vedeme jedna nula, poté dáme tyčku a prohrajeme. Stalo se nám
to asi po šestačtyřicáté. Daří se nám to opakovaně a systematicky.“
h dolů,
d lů kde
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střídala
Před pouhými osmi stovkami a pár diváky k tomu se ale domácí dočkali až v
sedmačtyřicáté minutě. Krapet dříve to
individuálně zkoušel Husák, jenž se z
obrany prokličkoval až před gólmana,
svou střelou ale těsně minul. Zadařilo
se až Kindlovi, jenž po přihrávkách
Roupce a právě Husáka vypálil v přesilovce pod víko – 3:3:
Prostějovským se poté ještě podařilo
trefit brankovou konstrukci a měli i možnost zahrát si přesilovku pěti proti třem, s
ní se ale hosté ubránili. A sami pak mohli
rozhodnout, když se krátce před koncem
řádné hrací doby provinil Cienciala.
Obětavost domácích ale byla silnější
a šlo se do prodloužení, v němž opět

hrozila
hlavěě Kadaň.
h il hl
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koncem vyzval Indra Václava Meidla,
jenž ale nezamířil z nadějné pozice
úplně přesně. Šlo se tak do nájezdů,
parádní disciplíny Jestřábů a naopak
noční můry celku z Podkrušnohoří. A
tradice se naplnila i tentokrát.
Začínali hosté, ale Šagát, stejně jako
na druhé straně Kindl neuspěl. Zadařilo se až Sikorovi, zatímco Matuš
neuspěl. Chloubu poté zastavila tyč
a zpět ve hře udržel Hanáky Roupec,
jenž zakončil opět mezi betony. Poté
se pořadí otočilo a obránce Jestřábů
uspěl i podruhé, tentokrát nedal brankáři šanci střelou nahoru. A Sikora
neproměnil, takže dva body zůstaly
doma.

Je tu další trojboj: Benátky, Ústí n. L. a Havířov

Prostějov/jim – Již posedmé
v probíhající prvoligové sezoně
čeká na prostějovské hokejisty
pondělní střetnutí. Po soubojích
s Litoměřicemi, Mostem, Chomutovem, Šumperkem, Ústím
nad Labem a Kladnem se tak
stane dnes, tj. v pondělí 15. prosince, od 18.00 hodin proti Benátkám nad Jizerou. A následovat budou další dva souboje,
ve středu na půdě Ústí nad Labem
a tuto sobotu doma proti Havířovu.
Středočeši se na Hané představili již na
počátku října a byla to pro ně úspěšná
vyjížďka. Na zamlženém zimním stadionu zabrali v první a poslední třetině,
díky čemuž si odvezli jasnou výhru
6:2. V poslední době se ale liberecké
farmě na soupeřově půdě výsledkově
nedaří. Za tři body zvítězili Benátečtí
naposledy v polovině října v Havlíčkově Brodě, od té doby sedmkrát padli
v normální hrací době a třikrát uspěli
na nájezdy. Hosté bojují o účast v elitní desítce, na níž aktuálně nedosahují
pouze vinou horšího skóre v porovnání se Šumperkem a Ústím nad Labem.
Jejich největší předností je nízký počet
inkasovaných branek, to platilo zejména zpočátku, kdy plnil roli jedničky
Jan Lukáš, jenž ovšem nyní hostuje
na Kladně.
Naopak hlavní starostí výběru Filipa
Pešána a jeho asistentů Vladimíra
Čermáka s Antonínem Nečasem je
nějaký ten gól vstřelit. Rovných sedmdesát gólů je totiž druhou nejnižší
cifrou, hůře je na tom jen Havlíčkův
Brod. A projevuje se to i v individuálních statistikách. Nejproduktivnějším
z početné sestavy je šestnáctibodový

Josef Skořepa, stejně bodů nastřádal i
Josef Mikyska. Nikdo další z útočníků
se již přes desítku nedostal, Špaček s
Mikšovským totiž posbírali jen devět
bodů a ostatní forvardi od žádného do
osmi bodů. Z obránců do této bilance
nejvíce promlouvá desetibodový Petr
Kohlmann, devítibodový Michal Plutnar a sedmibodový Marek Pabiška.
V brankovišti se nyní střídají Marek
Schwarz s Vítkem Vaněčkem, ani
jeden z nich nemá oslnivá čísla. Schwarz sice vychytal dvě čistá konta, ale
má úspěšnost jen lehce nad devadesáti
procenty a průměr vysoko nad tři branky, Vaněček marně atakuje dvaadevadesát a půl procenta.
O dva dny později přijde na řadu
utkání v Ústí nad Labem, na led
Slovanu se v šest večer poprvé v jestřábím dresu vydá Václav Meidl, jenž
ročník zahájil právě v tomto krajském
městě.
Tým ze severozápadních Čech v současnosti střídá úspěchy s neúspěchy,
když po třech výhrách v řadě přišly
čtyři bezbodové souboje a následně
opět výhra, prohra, výhra. Jen remízy
po šedesáti minutách se Ústí už dlouho nedočkalo, naposledy se tak stalo
na počátku listopadu proti Havířovu.
Právě Slezany a Jihlavu se podařilo
tomuto mužstvu v posledních dvou
domácích střetnutích porazit, předtím
naopak prohrálo 0:1 s Mostem. Ústečtí zatím drží poslední místo zaručující účast v předkole play off a také
bilancí vstřelených a obdržených branek patří do horší poloviny tabulky. Z
jednotlivců bodově exceluje Jaroslav
Roubík, sedmatřicetiletý útočník již
nastřílel čtyřiadvacet branek a dalších

devatenáct připravil, jeho jméno si
dobře pamatují i na Hané. Při prvním
vzájemném souboji se na vítězství
4:3 podílel dvěma přihrávkami, výhru 5:4 v Prostějově podpořil jednou
brankou a dvěma asistencemi.
V kanadském bodování se daří i Tomáši Rodovi a Vítu Budínskému, z
řad obránců se nejvíce zapojují do
ofenzivy Martin Vágner, Tomáš Kolafa a Ondřej Holomek.
Poslední duel před vánočními svátky sehrají prostějovští hráči v domácím prostředí proti Havířovu,
stane se tak v sobotu 20. prosince
od 17.00 hodin. A při těchto soubojích zatím během sezony platilo, že
se vždy radoval hostující tým. V Prostějově sice domácí ještě deset minut
před koncem vedli 2:1, ale nakonec
prohráli 2:4, ve Slezsku se naopak
Jestřábi úspěšně bránili výrazné střelecké převaze AZ a vyhráli 4:3.
Poslední dobou se ale Havířovu velice daří, vyhrál šest z posledních osmi
duelů a i díky tomu ze sedmé pozice
atakuje nejlepší šestku. Na Kadaň
a Litoměřice mu chybí jen bod, na
Kladno dva a na Třebíč tři. Navíc sto
deset branek značí jeden z nejlepších
útoků. I proto získalo alespoň jeden v
ročníku již dvaatřicet havířovských
hráčů. Nejaktivnější v tomto směru
byl zatím Antonín Pechanec, jemuž
zdatně sekundují Marek Loskot,
Tomáš Jiránek, Vojtěch Tomi, Jakub
Šlahař a Martin Jakúbek. Z brankářského tria je na tom nejlépe Lukáš
Daneček, jehož průměr je přesně
2,2 branky na zápas a jeho úspěšnost
atakuje třiadevadesát procent. I proto
vychytal již dvě čistá konta.

Prostějov ztratil náskok, ale v dramatickém derby zvítězil V reprezentaci se rýsuje
PP
Most, Prostějov/jim - Opět v
notně slátané sestavě nastoupili
ke svému víkendovému souboji
prostějovští hokejisté. Po dlouhé
mnohahodinové cestě autobusem
do více než čtyři sta kilometrů
vzdáleného Mostu se ale dokázali
vypořádat i s touto nepříjemností a po více než měsíci se dočkali
bodového přísunu z ledu soupeře.
Díky tomu Jestřábi mírně stáhli
svou ztrátu na dvanácté místo a opět odskočili poslednímu
Havlíčkovu Brodu.
Sobotní utkání se hostům vydařilo
nejen výsledkově, ale i dalšími statistickými ukazateli. Za necelých
pětašedesát minut hry se totiž dopustili jen tří faulů a svého soupeře
navíc díky v této sezoně nevídaným
dvaačtyřiceti pokusům i přestříleli.
Odměnou jim tak byly dva body a
první výhra nad Mostem od jarní
úspěšné baráže.
Utkání začalo poměrně nervózně a
již po osmi sekundách putoval na
trestnou lavici domácí Slavíček.
Krátce po jeho návratu se provinil
i prostějovský Coufal, jehož poté na
počátku sedmé minuty následoval

mostecký Kasal. Jenže ani jeden z
těchto trestů se na změně stavu nepodepsal.
O to se totiž až v polovině deváté
minuty postaral Jaroslav Moučka,
pro dvaadvacetiletého útočníka z
Pardubic to byla již druhá prostějovská branka – 0:1. A premiérový
prvoligový bod za přihrávku si
připsal Patrik Kuchta, jenž se v druholigovém Valašském Meziříčí rozehrál k bilanci téměř rovného bodu
na zápas. Navýšit vedení mohl krátce nato Lukáš Duba, stejně jako
dorážející Kuchta však na Horáka
nevyzrál. A v posledních sekundách
první části se při Roupcově vyloučení nevedlo ani na opačné straně
Smolkovi s Charouskem.
Ve druhé dvacetiminutovce musel
kvůli krvavému zranění v obličeji
ze hry Venkrbec, ani přes naléhání
prostějovského kapitána a upozorňování na předchozí úder loktem se
ale nevylučovalo. Díky tomu se do
hry dostal i desátý útočník Šimon
Mašek, pro devatenáctiletého
forvarda to byla zápasová premiéra
ve druhé nejvyšší mužské soutěži.
Tu si odbyl i dvacetiletý Tomáš
Franek, jehož zapůjčil extraligový
Třinec. Těsný náskok vydržel Jestřábům až do samotného závěru
prostřední části. Přečíslení dva na
jednoho ještě Slavíček s Horou nezužitkovali a na Kociánovi si vylámal zuby také litvínovský Šrámek,

prostějovský obranný pár

VÁCLAV BAĎOUČEK – HC Most:

„Odehráli jsme katastrofální první třetinu, v níž jsme měli čtyři vyloučené a hráli
jsme špatně. Jinak to byl vyrovnaný zápas, ale místo, abychom brali tři body,
tak jsme mohli po chybě Charouska v závěru přijít i o ten jeden. V prodloužení
zase hráči, kteří nám přišli pomoc z Litvínova, místo toho, aby utkání rozhodli,
tak byli kontraproduktivní, protože měli rozhodující podíl na té poslední brance
v naší síti.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Bylo to vyrovnané utkání, které šlo právem do prodloužení. Jenom je škoda, že jsme ty čtyři minuty před koncem nevyužili ten samostatný nájezd.
V prodloužení už jsme ale zase dokázali ten puk v poslední minutě dotlačit
do branky.“
d
d
k d předd druhou
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až dvaapadesát
sekund
sirénou se zblízka prosadil Patrik
Petruška - 1:1.
A stejný hráč měl svou holi i v
následném obratu, právě po jeho
přihrávce zakončoval Bohumil Slavíček do prázdné brány – 2:1. V tu
chvíli zbývalo do konce řádné hrací
doby jedenáct a půl minuty. Potřetí
v sezoně se ale Mostu nepodařilo
nad Prostějovem zvítězit. Jestřábí
odpověď na sebe totiž nenechala
dlouho čekat. Nedrda nevybíravě
trefil kolenem Kovaříka a inkasoval
dvě minuty, jeho tým za toto provinění inkasoval vyrovnávací branku.
Při svém druhém startu v jestřábím
dresu se totiž zapsal do střelecké
listiny Jaroslav Hertl, jenž využil

d
h puku
k po Roupcově poodraženého
kusu – 2:2.
Poté ještě Moučka s Kuchtou nevyužili tutovku v podobě samostatného
nájezdu a následné dorážky přes ležícího gólmana, čímž by se Jestřábi
dotáhli k Mostu už na osm bodů. Na
řadu tak muselo přijít prodloužení.
Dlouhé čtyři minuty to vypadalo
na vyčkávanou před samostatnými
nájezdy, na ně ovšem stejně jako
při posledním výjezdu Jestřábů na
tamější zimní stadion nedošlo.
V pětašedesáté minutě se po Moučkově střele prosadil svou druhou dorážkou Patrik Husák a po první brance
čtyřiadvacetiletého beka v této prvoligové sezoně se mohlo všech sto čtyřicet pět platících diváků vydat domů.

„Nastartoval nás první gól,“ oddechl si

Praha, Prostějov/jim - Zkušenějším
z nominovaného dua prostějovských zadáků je Lukáš Krajíček.
Obránce Dinama Minsk, které se
po loňské nevydařené sezoně úspěšně pere o účast v play off, sehrál
podle oficiálních svazových statistik
již jednašedesát střetnutí, v nichž
vsítil i tři branky.
Člen All-Stars týmu CHL a OHL
ze sezony 2002/2003, dvojnásobný
účastník mistrovství světa dvacítek a
trojnásobný medailista ze šampionátu
dospělých tak v historickém pořadí
startů za národní tým může při ruském
turnaji přeskočit Martina Hostáka,
Jana Nelibu, Josefa Palečka či Jana
Havla.
„Jsem rád a hrdý, když můžu reprezentovat. Těším se i na to, že se zase
potkám s klukama, které jsem již
dlouho neviděl,“ usmíval se někdejší
zadák Floridy, Vancouveru, Tampy
Bay, Philadelphie či Třince, jenž měl
již dopředu zprávy, že by se zápasů v
Praze a Soči měl účastnit. „Můj agent
se bavil s trenérem a sdělil mi, že by
mě pan Růžička chtěl vidět. A protože
na tento turnaj jedou hráči z KHL, trochu jsem to očekával,“ prozradil Lukáš
Krajíček.
Na sraz národního mužstva může přijet v dobré náladě i proto, že si tým z
hlavního města Běloruska drží páté

místo v západní konferenci a navíc
samotný prostějovský rodák zaznamenal v pátečním souboji proti Omsku
jednu branku a tři přihrávky. „Někdy
je to pocitově lepší a skončíte s bilancí
mínus dva, teď jsem měl trošku štěstí,
že to tam napadalo. Nejpodstatnější
ale je, že se daří mužstvu, je to super.
Nabralo se šest sedm nových hráčů a
je to vidět na výsledcích. Jsme hodně
nebezpeční a schopni porazit i ty nejsilnější celky v celé KHL,“ pochvaluje
si po útrapách z předešlého ročníku
Krajíček. Nyní je také zvědav, co nového na něj čeká pod koučem Vladimírem Růžičkou, až do teď si ho totiž
do výběru vybíral jeho předchůdce
Alois Hadamczik. „Bude to asi trochu
něco jiného, já ale s adaptací nemám
problém. Hrál jsem již pod spoustou
trenérů a trošku to znám i z Minsku,“
těší se na další zkušenost.
To čtyřiadvacetiletého Ondřeje Vitáska pro národní tým objevil právě
někdejší trenér Slavie. A od jarního debutu z toho bylo v součtu již
dvacet mezinárodních bitev včetně
mistrovství světa v Bělorusku. Tímto součtem se vyrovnal Vladimíru
Bouzkovi, Ernestu Bokrošovi či Petru Tonovi, nyní může v historické
statistice předstihnout jiného Prostějováka Drahoše Jirotku, jenž má o
jedno utkání v národním dresu více.
„Doufal jsem, že by to mohlo vyjít a
jsem za to rád. Se svými letošními
výkony mohu být spokojen, odvíjí se

to ale od celého týmu,“ užíval si další
nominace do osmadvacetičlenného
výběru.
Radost měl také z toho, že se po Petru
Pohlovi setká v reprezentaci s dalším
prostějovským rodákem, a osobně
věří, že si zahrají i v jedné formaci.
„Kdyby to vyšlo, bylo by to skvělé.
Lukáš je super hráč a těším se na to, je
výborné, že jsme tu dva Prostějováci,“
liboval si a zapřemítal, jak by vzájemná spolupráce mohla fungovat: „Já
jsem spíše bojovník do oslabení a na
obrannou práci, Lukáš je komplexní
hráč, který hrál dlouho v Americe a
nyní si vede výborně v KHL.“
Český tým se nejprve ve čtvrtek utká v
Praze se Švédskem, po leteckém přesunu do ruského Soči nastoupí v sobotu proti Finsku a v neděli proti domácímu výběru, v němž se objeví hned
čtrnáct letošních mistrů světa včetně
Ilji Kovalčuka, Alexandra Radulova či
Viktora Tichonova.
„Bude to takové malé mistrovství
světa, sejde se tam to nejlepší z evropských soutěží. Bude to mít svou úroveň a chci si každý zápas užít,“ zmínil
Ondřej Vitásek. A podobně se vyjádřil
vítěz české extraligy či finalista Stanley Cupu. „Věřím, že můžeme vyhrát
každý zápas, i když Rusové budou
výborní a také Finové a Švédi budou
silní. První zápas hrajeme doma a bude
prakticky vyprodáno, v super atmosféře by bylo ideální vyhrát,“ vyřkl své
přání Lukáš Krajíček.

po vydřeném vítězství Patrik HUSÁK Obránce Kadaně Aleš Pavlas:

Prostějov - Po přibližně šedesáti startech v české extraxtralize a třinácti zápasech v nejvyšší slovenské soutěži zamířil na počátku listopadu Patrik Husák (na snímku)) do
rvní
Prostějova. Pro čtyřiadvacetiletého obránce nebyla první
bem
liga ničím neznámým, v dresech Berouna, Ústí nad Labem
a Litoměřic totiž v předešlých ročnících absolvoval více než
al, a
sto padesát střetnutí. Na Hané se tak brzy adaptoval,
zně
byť příliš nevyniká v bilanci +/-, podílí se poměrně výrazně
el,
na vzestupu Jestřábů. Zejména uplynulý týden mu vyšel,
oti
proti Kadani zaznamenal dvě asistence, aby se pak proti
Mostu dočkal i první branky, čímž svou bilanci rozšířil na
celkem devět kanadských bodů.
Jiří Možný
Podařil se vám velký návrat
do utkání, jaký to tedy byl

zápas?
„První půlka zápasu sice byla strašidelná, na to se nedalo dívat. Vůbec
jsme si neplnili pokyny trenéra, pak
jsme se ale zvedli, začali jsme konečně
hrát jako tým, chodili jsme před bránu
a napadaly nám tam tři góly. Pak na
nájezdy už to byl vabank, naštěstí ale
máme ‚Roupyho‘, ten nám to vystřílel
a jsme rádi za dva body, jsou to strašně
důležité dva body. Takže teď po zápase
převládají naštěstí dobré pocity.“
Co bylo špatně, že jste dovolili soupeři poměrně laciné
branky?
„Individuální chyby. Při jednom střela
beka od modré, to jsem možná měl mít
já, ještě se na to podíváme na videu, při
další nám vyjel úplně sám před bránu,
nepomohli jsme si. Musí tam někdo
zaskočit, pak nám bekhendem střílí
do prázdné brány, a ten třetí si už ani
nevybavuju. Musíme si to prostě lépe
pohlídat.“
Pomohl vám tolik oddechový čas?

„Nastartoval nás první gól, tím jsme
ostali
se hodně zvedli. Nějak jsme se dostali
stím.
před bránu a dotlačili to tam se štěstím.
etina
Pak dal ‚Mouky‘ na 3:2 a třetí třetina
už byla vabank. Z přesilovky jsmee dali
gól, ‚Kinďák‘ to perfektně trefil. Mohny tři
li jsme pak možná získat všechny
body, ale jsme rádi i za ty dva.“
Je to třetí domácí výhra
v řadě, blýská se na lepší
časy?
„Jsme za to rádi, musíme bodovat
hlavně doma. Proti mužstvům, jako
jsou Kadaň, Most, Benátky je to víceméně povinnost. Jsme rádi, že se nám
to teď daří, chtěli bychom zlepšující se
výkonnost potvrdit i v Mostě a pak s
Benátkami doma vyhrát. Musíme si
nahnat náskok na ´Havlbrod´ a hlavně
to tady zachránit a hrát hokej, který se
bude divákům líbit.“
Sledujete stále ještě mužstva
nad vámi v tabulce?
„Samozřejmě se díváme nad sebe, ale
všichni víme, že v tabulce je už velká
díra na desítku. Chtěli bychom o to
ale ještě zabojovat, a kdyby se nám to
podařilo, bylo by to super. Ale hlavně
se soustředíme na to, abychom sbírali
body a utekli ´Havlbrodu´.“

ních pět zápasů nevyhráli,
nevyhrál ale teď se
to zvedá. Pomáhají nám kkluci z Třince
a jjsme rádi, že jjsme nějaké
něja
j body posbírali. Škoda zápasu s H
Havlíčkovým
Brodem, tam jsme body m
měli udělat za
každou cenu, ale zklamali jsme.“
Věděl jste tehd
tehdy, do čeho
jdete?
„Věděl jsem. Bavil jsem se s panem
Vykoukalem a ‚Luňasem‘,
‚Luňas
volali
jsme si už čtrnáct dní ppředtím, než
Tr
jsem měl jít sem. V Trenčíně
jsem
paběrkoval, tam jsem hhrál sedmého
obránce a nastupoval m
málo. Nebyl

Foto: Jiří Možný

„Zpočátku to byla taková frustrace,
kdy jsme snad prvních pět zápasů
nevyhráli, ale teď se to zvedá.
Pomáhají nám kluci z Třince
a nějaké body jsme posbírali.“
prostějovský obránce PATRIK HUSÁK
o svých dosavadních týdnech na Hané
V Prostějově jste již několik
týdnů, jak jste tu zatím spo-

kojen?
„Zatím jo, jsem tu spokojen a doufám,
že tu zůstanu do konce sezony. Šel
jsem tu hlavně kvůli většímu vytížení
a hraju pořád, hraju všechno, takže
jsem herně spokojen. Zpočátku to byla
taková frustrace, kdy jsme snad prv-

jsem tedy vůbec spokojen. Trenér
mě tam trošičku zaříznul, ale na to
si nechci stěžovat. Chtěl jsem hlavně
pomoci, aby se to tu trochu zvedlo a
zachránilo. Když jsem přišel, měli
jsme asi devět bodů na desítku. Pak
jsme ale prohráli tři zápasy v řadě,
což mě hodně mrzí, mohlo to vypadat
úplně jinak..“

„Tyto body nám mohou ve finále chybět“

Prostějov – V roli kapitána přivedl hokejisty Kadaně na
prostějovský led Aleš Pavlas (na snímku). Dvaatřicetiletý zadák mohl být s první polovinou střetnutí spokojen, jeho hráči si
vedli téměř bezchybně v defenzivě a dokázali se opakovaně
prosadit před brankou soupeře, poté ovšem přišla velká
změna. A někdejší hráč Havlíčkova Brodu, Slavie Praha,
Mostu, Ústí nad Labem, Děčína, Kladna a Chomutova, jenž
nasbíral necelé dvě stovky startů v české extralize, mohl naFoto: Jiří Možný
konec jen smutnit z toho, že se jeho týmu nepodařilo slibně
Mohlo se třeba dodatečně
rozehrané utkání dovést do vítězného konce. I tak ale celek ze
projevit i dlouhé cestování?
severozápadních Čech prodloužil svou bodovou sérii.
„Asi ne. Venkovních zápasů, kam by
Jiří Možný
S jakými pocity se lze
ohlédnout za utkáním, v
němž jste vedli o tři branky, a přesto
prohráli?
„Hodnotí se to samozřejmě špatně.
Dostali jsme jeden gól a takřka jsme
se sesypali. Sice jsme tam ještě měli
spoustu gólových šancí, ale nedali
jsme je, čímž jsme domácí posadili na
koně. Dali nám druhý gól, cítili šanci
a prostě jsme to od půlky zápasu nezvládli.“
To nastalo až takové uspokojení?
„Asi ano. Šance tam byly a vypadalo
to, že dáme ne tři, ale pět šest gólů,
jenže opak byl pravdou. Z šancí jsme
góly nedali, naopak jsme do konce
druhé třetiny dva dostali. Tam jsme
domácí nastartovali a ve třetí třetině to
už byl vabank.“
Do té doby to ale vypadalo
na skvěle zvládnuté střetnutí
od vás, souhlasíte?
„Určitě. Urazili jsme ale štěstí tím,
že jsme byli lehkovážní při řešení
gólových situací a rozebírání u nás v

pásmu, protože ty góly padly jakoby z
ničeho, do té doby si myslím Prostějov
neměl žádné vyložené šance.“
Mohlo se projevit i to, že
kádr Kadaně je povětšinou
velice mladý?
„To sice ano, ale na druhou stranu
už kluci mají letos odehráno třicet
zápasů a nějaké zkušenosti získali,
i když je stále sbírají. Na druhou
stranu my starší hráči jsme to měli
trochu lépe ukočírovat a vzít to na
sebe. Pro našeho trenéra to asi byl
speciálnější zápas, ale my chceme
vyhrát každé utkání, teď se navíc
bude lámat tabulka a do Vánoc se
ukáže, kdo kam bude směřovat.
Tyto body nám mohou ve finále
chybět.“
Kam si myslíte, že Kadaň
se současným kádrem
reálně patří?
„Ani bych neřekl nějaké umístění,
liga je tak vyrovnaná, že můžeme
vylétnout na druhé třetí místo, ale
pár zápasů nezvládneme a můžeme
být na druhém konci. Kótou pěti
hráčů se liga strašně vyrovnala a je
to o štěstí a momentální formě.“

to bylo příliš daleko, až tolik není a
hráči jsou za svou kariéru zvyklí na
tyto dálky a ví, jak se na ně připravit.
Někdy se chytí začátek dobře, někdy
je to horší, ale dneska jsme to zvládli
docela dobře.“
Nepřekvapilo vás trochu
komorní prostředí jen
několika set diváků?
„Ani ne, my jsme na to zvyklí z
Kadaně. (úsměv) Tam bohužel tolik
lidí nechodí a jsme rádi aspoň za ty,
co přijdou, že nám vytvoří nějaké
prostředí. Je lepší, když lidi chodí,
ale bohužel asi tolik netáhneme a
Prostějov není v úplně nejlepší formě
a taky tolik neláká lidi.“
Velice úzce spolupracujete
s Chomutovem, jak zatím
tuto činnost hodnotíte?
„Jsme farma a jsme k dispozici Chomutovu. Když potřebuje nějaké hráče,
tak si od nás vezme, co potřebuje.
Máme hlavně vychovávat mladé
hráče, aby se zapojili výš a prosadili
v extralize. Takže předávat jim nějaké
zkušenosti a doufáme, že Chomutov
to urve a postoupí, aby farma mohla
fungovat tak, jak by měla.“

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova splnili povinnost u papírově slabších soupeřů jen napolovic

67
81

BK OPAVA
ARIETE PROSTĚJOV Ještě tři mistrovské zápasy čekají do konce roku na

poločas: 34:40
čtvrtiny: 15:18, 19:22, 14:21, 19:20.
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

32/17:45/20
5:8
21/18:20/17
31:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

11:19
24:25
14:9
17:17

Prostějov/lv

Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Večeřa
Diváci: 800

Sestava a body OPAVY:
Gniadek 13, Dokoupil 13, Blažek 11, Šiřina 9, Klečka 8, Vlček 7, Kramný 4,
Cvek 2, Kvapil 0, Bujnoch 0.

Sestava a body Prostějova:
Tomanecc Ja
Jann
Talley Dylylaan
Ta
Sleezák
ák Pav
avel
Šteffffeel Da
Davivid

25
17
12
1100

Neečas
čas Ra
ča
Raade
dk
de
Marrkko
Ma
ko Ro
Roma
mn
Mrviv š Toom
Mr
mááš
Kouřil Rad
a oovvan
an

79
70

Sehnal Marek
Novák Martin
Peterka Ondřej

7
6
3
1

0
0
0

Na zadek. Prostějovští basketbalisté museli i přes slibný úvod sklonit
hlavu před domácím Kolínem, na který nestačili. Foto: www.bckolin.cz

BC GEOSAN KOLÍN
ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 35:33
nehlášeno
nehlášeno
nehlášeno
nehlášeno

„Domácí utkání chceme zvládnout, abychom si vánoční pauzu
užili v absolutním klidu a pohodě. A pochopitelně se budeme
snažit uspět i v Brně. Strávit konec roku na vítězné vlně by bylo
příjemné,“ uvažuje trenér Ariete Prostějov Zbyněk Choleva.
Kluby, které v průběhu týdne

dorazí do haly Sporcentra DDM
jsou úspěšné především na vlastní palubovce. Orli budou v roli
favorita, Slunetu ani USK přesto
nehodlají podcenit. „Americké legii Ústí je jedno, kde hraje.
Když se hráčům daří, umí být
hodně nepříjemní. Nemůžeme si
myslet, že se soupeř porazí sám,“
upozorňuje svůj tým Choleva.
V zápase proti USK budou mít

hráči Prostějova speciální motivaci. Předchozí vzájemný duel
Na Folimance prohráli v prodloužení po zásahu rozhodčích
v závěru poslední čtvrtiny, kdy
sudí chybně nechali opakovat závěrečně sekundy. Domácí vyrovnali a uspěli i v nastaveném čase.
„I bez toho bychom chtěli vyhrát.
Už to nevrátíme, liga jde dál,“ poznamenal kouč Ariete.
Bezprostředně po tomto zápase dostanou hráči týden volna a další trénink je čeká až
27. prosince. Pauzu k odletu do
Spojených států využije Dylan
Talley. Pro utkávání proti Brnu
30. prosince ale už bude v sestavě.
„Dylan to stihne. Sehnat letenky sice nebylo úplně snadné, ale
v Brně bude hrát,“ uvedl Choleva.

Trenér: Zbyněk Choleva

čtvrtiny: 12:17, 23:16, 17:12, 25:23
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

basketbalisty prostějovského Ariete. Ve dvou případech přitom budou mít výhodu domácího prostředí.
Nejprve přivítají ve středu Slunetu Ústí nad Labem,
následně pražské vysokoškoláky a den před
Silvestrem hostují v Brně. Do všech zápasů půjdou
Orli s jednoznačným cílem – získat tři důležité výhry!

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

nehlášeno
nehlášeno
nehlášeno
nehlášeno

Rozhodčí: nehlášeni
Diváci: 400.

Sestava a body KOLÍNA:
nehlášeno

Sestava a body Prostějova:
statistikyy neh
ehlá
hlá
láše
šeny
še
ny
Trenér: Zbyněk Choleva

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
20. kolo: NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk (20.3., 17:30) * Svitavy - Kolín 94:64
(28:17, 51:26, 69:41). Nejvíce bodů: Šotnar 24, Abercrombie 23, Votroubek 21 - Machač 13, Chán
a Horák po 11, Faifr 10. Fauly: 23:20. Trestné hody: 12/8:22/3. Trojky: 12:5. Doskoky: 36:40 *
Děčín - Ústí nad Labem 90:72 (30:15, 46:36, 69:51). Nejvíce bodů: Tucker 18, Vyoral 14, Landa
a Kroutil 10 - Vette 17, Barber 16, Rahon 12. Fauly: 23:17. Trestné hody: 13/8 - 19/14. Trojky:
12:6. Doskoky: 42:36. * Jindřichův Hradec - Brno 91:67 (31:14, 54:27, 67:45). Nejvíce bodů:
Melski 16, Robinson 14, Autrey a Vošlajer po 13, Zuzák a White po 10 - Krakovič 29, Prášil 15,
Semerád 9. Fauly: 27:22. Trestné hody: 20/17 - 26/19. Trojky: 8:2. Doskoky: 36:27 * Opava
- Prostějov 67:81 (15:18, 34:40, 48:61). Nejvíce bodů: Dokoupil a Gniadek po 13, Blažek 11 - Tomanec 25, Talley 17, Slezák 12, Šteffel 10. Fauly: 24:25. Trestné hody: 21/18 - 20/17. Trojky: 5:8.
Doskoky: 31:40 * Pardubice - USK Praha 88:84 (27:23, 49:42, 65:59, 78:78) po prodl. Nejvíce
bodů: Pandula 24, Bohačík 20, Sanders 12 - Feštr 23, Křivánek 18, Michal Mareš 11. Fauly: 24:27.
Trestné hody: 31/20 - 24/18. Trojky: 6:8. Doskoky: 43:38.
21. kolo: Děčín - USK Praha 81:62 (20:15, 42:24, 64:45). Nejvíce bodů: Bažant, Jelínek a Kaša
po 12, J. Houška 10 - Grunt 13, Šafarčík 10, Feštr 9. Fauly: 21:17. Trestné hody: 17/13 - 24/15.
Trojky: 12:3. Doskoky: 37:32 * Brno - Pardubice 74:82 (19:27, 42:49, 63:68). Nejvíce bodů:
Krakovič 21, Prášil 18, Kozina 13 - Bohačík 21, Pandula 19, Wall 17, Příhonský 12. Fauly: 23:22.
Trestné hody: 23/15 - 18/11. Trojky: 7:5. Doskoky: 32:37 * Kolín - Prostějov 79:70 (nehlášeno )
* Ústí nad Labem - Svitavy 86:99 (18:23, 40:48, 64:76). Nejvíce bodů: Vette 21, Laroche 20, Alič
15, Pecka 11 - Abercrombie 24, Votroubek 23, Teplý 11. Fauly: 12:19. Trestné hody: 13/8 - 10/9.
Trojky: 4:10. Doskoky: 32:28 * BK Opava - ČEZ Basketball Nymburk (6.2., 18:00).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 21. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

8
20
20
19
20
19
20
20
18
19
19
20

7
16
14
13
11
10
10
9
8
5
5
3

1
4
6
6
9
9
10
11
10
14
14
17

726:603
1609:1464
1717:1628
1688:1559
1603:1543
1619:1637
1640:1675
1547:1604
1379:1363
1373:1455
1388:1495
1442:1705

87.5
80.0
70.0
68.4
55.0
52.6
50.0
45.0
44.4
26.3
26.3
15.0

KAM PŘÍŠTĚ
22. kolo, středa 17. prosince 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - BK Opava (17:30), ČEZ Basketball Nymburk - GEOSAN
Kolín (odloženo na neurčito), Ariete Prostějov - SLUNETA Ústí nad Labem,
USK Praha - QANTO Tuři Svitavy, BK Děčín - MMCITÉ Brno, BK JIP Pardubice - Lions J. Hradec.
23. kolo, sobota 20. prosince 2014, 18:00 hodin:
BK JIP Pardubice - NH Ostrava, BK Děčín - Lions J. Hradec, QANTO Tuři
Svitavy - MMCITÉ Brno (19:30), Ariete Prostějov - USK Praha (17:00), BK
Opava - GEOSAN Kolín.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

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

Tomancova trojka zařídila v Opavě poklidný finiš
BK O
BK Pv

67
81

Opava/lv - Na půdě neoblíbené Opavy zabrali basketbalisté Ariete Prostějov. Nebezpečný slezský výběr porazili
81:67, když domácí a na několik krátkých okamžiků na
začátku střetnutí nepustili do
vedení. Počtvrté v sezoně se
díky tomu radovali z úspěchu
na palubovce soupeře.
Na začátku se hráči obou týmu
střelecky trápili a neproměnili
řadu otevřených střel. Ve 4. mi-

nutě vedli hosté 9:4, na opavskou stranu na chvíli otočila
skóre trojka Dokoupila a pak
ještě dalekonosná střela Blažka
na konci sedmé minuty. V závěru čtvrtiny Orli zabrali a po
deseti minutách vedli 18:15.
V dalším pokračování duelu
týmů z horní poloviny tabulky
basketbalisté Ariete přitlačili a
odskočili na rozdíl osmi bodů
po trestných hodech Slezáka.
Vzápětí už Tomanec upravil
na 35:25 a Opava byla pod tlakem. Na chvíli se sice vymanila
z prostějovského sevření, přesto
v poločase prohrávala 34:40.
Na začátku třetí čtvrtiny Gniadek snížil domácí ztrátu na tři

body, další minuty ale patřily
především Orlům. Ve 28. minutě už vedli rozdílem třinácti
bodů a dobrou obranou svůj
náskok udrželi až do sirény
označující konec tohoto herního úseku - 61:48.
Svěřenci kouče Cholevy si za
cenným skalpem šli odhodlaně
i v závěrečné pasáži utkání. Útoky Opavy zastavovali
i za cenu faulů a sami si hlídali dostatečný náskok. Drama
v posledních sekundách rázně
odmítl trojkou ve 36. minutě
Tomanec (70:60). Slezané pochopili, že už nemají naději na
obrat a do konce zápasu zaznamenali pouze sedm bodů.

Petr CZUDEK - BK Opava:

„Prostějov podal koncentrovaný výkon hodný vicemistra.
Rozhodly jejich trojky a také naše ztráty z druhého poločasu.
Kluci nepodali špatný výkon, ale soupeř byl v zápase zkrátka lepší.
Nevyhovovala nám těsná obrana, kdy jsme se museli uvolňovat
a hrát jeden proti jednomu do zahuštěné obrany. Sami jsme navíc
nebyli koncentrovaní při hře pod vlastním košem.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Rozdíl mezi výkony obou týmů byl ve střelecké potenci. Naši
pivoti dávali body a přidal se i Honza Tomanec z dálky, což byl
asi rozhodující faktor. Kvůli tomu se obrana domácích musela více otevřít a to nám vyhovovalo. Byť jsme se soustředili na trojky
soupeře, hned v první čtvrtině jsme dostali tři. Naštěstí pro nás pak
trojková střelba domácích nepokračovala v takovém tempu.

PŘEKVAPENÍ NA ÚČET PROSTĚJOVSKÝCH ORLŮ...

Špatný konec: Kolín využil kolapsu v defenzivě
BC Ko
BK Pv

79
70

Kolín/lv - V nejméně vhodný
okamžik zastavili basketbalisté Kolína sérii čtyř ligových
porážek. Po delší době se radovali v zápase proti Prostějovu, když vyhráli 79:70. Na začátku poslední čtvrtiny přitom
hosté vedli o osm bodů. V koncovce však selhali a připsali si
na své konto sedmou porážku
v sezoně.
Do utkání přitom hráči Ariete
vstoupili dobře a šli do vedení
9:0. Domácí se pak střelecky

probudili, přesto si Orli drželi
mírné vedení. V defenzivě se
jim dařilo bránit kolínské střelce
a po deseti minutách vedli 17:12.
V dalších minutách se ale situace
otočila. Kolín se postupně dostával do tempa zásluhou svých
amerických posil, které pod košem doplňoval exprostějovský
reprezentant Chán. Pivoti hostujícího týmu navíc rychle nasbírali
velký počet faulů a také to přispělo k výsledkovému obratu. V poločase hosté prohrávali 33:35.
Po návratu na palubovku se Hanáci vrátili k důsledné obraně
a udrželi protivníka na pouhých
dvanácti bodech. Především
proto se opět dostali do vedení,
i když nebyli při střelbě příliš

úspěšní. Sami ve třetí části duelu dali jen devatenáct bodů.
I tak do poslední desetiminutovky vstupovali za příznivého
stavu 52:47.
Na začátku závěrečné pasáže
navíc náskok pojistili a měli
k dobru osm bodů. Hráči Kolína
se ani za tohoto stavu nezlomili a začali svoji ztrátu dotahovat. Důležité body zaznamenal
Chán, Field a Davis a po trojce
Ličartovského ve 38. minutě
se dostali do vedení. Defenziva
Prostějova se pak rozpadla. Bez
vyfaulovaného Nečace a Šteffela nedokázala odolat domácímu
náporu a usnadnila Kolínu cestu
k teprve šestému úspěchu v sezoně.

Predrag BENÁČEK - Geosan Kolín:

„Musím celému týmu poděkovat. Hrál s velkým nasazením, i když byl
v těžké situaci. Prostějov je silné mužstvo, my už jsme ale opravdu potřebovali vyhrát. Chuť po úspěchu nás hnala dopředu i ve chvílích, kdy
se nám hlavně v útoku nedařilo. Hráči nic nevypustili, nevzdali ani jeden
souboj. V závěru na sebe opory vzaly zodpovědnost a nebáli se v kritických okamžicích zakončit. Za to byli nakonec odměněni.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Jsem zklamaný. Tři čtvrtiny zápasu jsme byli ve vedení. Nevím, co se
pak stalo... První a třetí čtvrtina byla opravdu dobrá, další desetiminutovky nám ale nevyšly a tomu nerozumím. Věděli jsme, že Kolín přes
své postavení v tabulce má dobrý tým a kvalitní hráče. Bohužel se to potvrdilo v našem vzájemném utkání. Snažili jsme se, ale soupeř pokaždé
proměnil i těžké střely v klíčovém okamžiku, což nám také nepomohlo.“

Basketbalový SMUTEK ze závěru roku
Prostějov/red - Prostějovský
basketbal zažívá koncem tohoto roku neradostné období.
Poté, co na sklonku léta odešel
v necelých padesáti letech bývalý hráč a někdejší předseda klubu ing. Zdeněk Larva,
v pátek 12. prosince po těžké
nemoci ve věku nedožitých
75 let zemřel bývalý funkcionář a vynikající trenér Břetislav Müller (na snímku).
V prostředí basketbalu byl
váženou a respektovanou autoritou. Jako trenér vychoval
několik generací vynikajících hráčů, kteří se následně
prosadili i v civilním životě.
Položil tak pevné základy
dnešnímu
basketbalovému
klubu v Prostějově, který patří
k absolutní české špičce.

Láska ke sportu se u něj projevovala už od mládí. Ze začátku to zkoušel s atletikou,
volejbalem a házenou, kterou hrál za tým Kostelce na
Hané, odkud pocházel. Pak
ale přesedlal na basketbal a
tomuto sportu zůstal věrný
až do konce života. I díky
sportovním aktivitám poznal
svou budoucí ženu Marii,
která později působila jako
hospodářka oddílu a byla mu
velkou životní oporou. Poté,
co zakončil aktivní kariéru
hráče, začal se na začátku sedmdesátých let systematicky
věnovat práci s mládeží. Jeho
rukama prošlo mnoho mladých hráčů, včetně jeho syna
Michala a dcery Moniky.
Práce s mládeží přinesla své

zasloužené plody začátkem
osmdesátých let, kdy se podařil postup do dorostenecké
ligy staršího dorostu. Novou
výzvou pro Břetislava Müllera byla nabídka trénovat dospělý A tým. Mužstvo převzal
v roce 1985 a strávil u něj
osm let. Pod jeho vedením se
podařil v roce 1992 historický úspěch - postup do tehdejší národní ligy. V posledních
letech po postupu A týmu do
extraligy se stal skalním fandou, který nevynechal snad
jediný domácí zápas prostějovských Orlů.
S Břetislavem Müllerem se
můžeme osobně přijít rozloučit ve středu 17. prosince
ve 14:00 v Kostelci na Hané
v místním kostele.

Foto: archív BK Prostějov
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Nohejbalovou sezonu uzavřela Poslední smeč žáků

Hostem byl olympijský vítěz ALEŠ VALENTA!

Prostějov/rb, jim - Oddíl nohejbalu TJ Sokol I Prostějov uspořádal předminulou neděli poslední
velkou mládežnickou akci tohoto
roku, když se v hale Sportcentra
DDM Prostějov uskutečnila tradiční Poslední smeč žáků v nohejbale trojic. Tento podnik byl
současně závěrečným bodovaným turnajem v rámci dlouhodobé soutěže hrané pod názvem
Pohár českého nohejbalového
svazu žáků 2014. A účasten byl
po celou dobu také olympijský
vítěz v akrobatickém lyžování
Aleš Valenta, který zde s Českou televizí natáčel dokument
o sportování mládeže a využití
doby ve volném čase, který bude
v lednu vysílat Česká televize!

„Jsem rád, že celému turnaji přihlížel a natáčel kategorii mladších
žáků do dětského pořadu o možném využití volného času. Byla
to velmi dobrá propagace našeho
turnaje i nohejbalu,“ užíval si mimořádného okamžiku trenér prostějovských nohejbalistů Richard
Beneš.
V hlavní kategorii starších žáků
se turnaje zúčastnili i nohejbalisté Sokola I Prostějov. Obhájci
prvenství z minulého roku nastoupili ve složení Ftačník, Spáčil, Kábrt a Pospíšil. Hrálo se ve
dvou základních skupinách a po
jejich skončení následoval vyřazovací pavouk až do konečného
pořadí na prvních čtyřech místech. Mladé naděje si ve skupině

Konečné pořadí
Poslední smeče žáků v nohejbale trojic:
Starší žáci: 1. Dynamo České Budějovice, 2. NK Valašské Meziříčí, 3. TJ Sokol I Prostějov, 4. TJ Sokol SDS Exmost Modřice
Mladší žáci: 1. TJ Sokol SDS Exmost Modřice, 2. TJ Peklo, 3.
Spartak Čelákovice „A“, 4. Climax Vsetín

vedly výborně a bez ztráty setu
postoupily do vyřazovacích bojů
z prvního místa. Zde ve čtvrtfinále vyřadili Sokol Zbečník po výsledku 2:0 na sety. V semifinále
si ovšem vybrali slabší chvilku a
překvapivě podlehli NK Valašské
Meziříčí po setech 8:10 a 9:10. V
boji o celkové třetí místo již nezaváhali a jasně přehráli Sokol
Modřice 2:0 a obsadili tak celkový bronzový post.
V soutěži mladších žáků se
rovněž hrály nejprve základní
skupiny a posléze vyřazovací
boje až do konečného výsledku. V obou skupinách si nejlépe
vedli mladí nohejbalisté Sokola
Modřice a TJ Peklo, což byli
současně hlavní favorité v této
věkové kategorii. Oba hlavní
kandidáti na celkové prvenství
také nezaváhali a postoupili z
vyřazovacích bojů až do finále.
Zde svedli mezi sebou velký boj,
který nepostrádal kvalitu. Nakonec se z celkového prvenství radovali mladí nohejbalisté Sokola
Modřice.

„Griffini“ ztráceli, Relax
stále vládne 1. i 2. třídě

Vzácná návštěva. Před téměř třinácti lety skočil Aleš Valenta
v Salt Lake City trojité salto s pěti vruty, v Prostějově se kochal
smečemi mladých nohejbalistů.
Foto: Sokol I Prostějov
„K organizaci i samotnému průběhu soutěže mohu vyslovit pouze
chválu. Našim mladým nohejbalistům se sice nepodařilo obhájit
prvenství z loňského roku, ale sezona byla dlouhá a možná únava
našeho nejlepšího hráče Ftačníka,

který v noci přijel ze soustředění
juniorské reprezentace, byla příčinou výpadku ve hře v semifinále
soutěže, ale i toto patří ke sportu,“
ohlížel se za sportovním výsledkem kouč Sokola I Prostějov Richard Beneš.

Házenkáři Kostelce zakončili podzim divokou přestřelkou v Brně
Brno, Prostějov/jim - Celkem
jednasedmdesát branek inkasovali v posledních dvou střetnutích házenkáři Kostelce na
Hané. V tabulce si tak z deseti
bodů nepolepšili a navíc téměř
přišli o pracně vybudované
aktivní skóre. Vinou porážek
v derby na půdě Prostějova
a o víkendu i při dohrávce v
Králově Poli tak přezimují na
osmé pozici, ale s minimální
ztrátou na páté Hustopeče.
„Byly to střelecké dostihy. První
polovinu jsme hráli velice dobře
a vedli jsme i o čtyři branky, nezvládli jsme ovšem závěr, rychle
jsme čtyřikrát v řadě inkasovali a

posadili jsme domácí do sedla,“
litoval ztracených bodů kostelecký trenér Jiří Grepl.
Střetnutí přineslo celkem šedesát
sedm přesných střel, bohatší byla
v tomto směru druhá polovina, v
níž se domácí rezerva extraligového Brna prosadila dvacetkrát, a
hosté kontrovali šestnáctkrát.
„Nezvládli jsme počátek druhé
půle. Ztráceli jsme míče a dostali
jsme čtyři branky za sebou, domácí umí rychlý přechod a přehrávali
nás,“ popisoval zkušený stratég.
Gólman Jan Mayer sice dělal, co
mohl, domácí se ale často dostávali
do trháku či do střelby ze šestky,
takže moc šancí na úspěšný zákrok

neměl. „Pětadvacet minut to bylo
dobré, to se hrálo podle mých představ. Hrubými chybami v obraně a
útoku jsme pouštěli Brno do šancí,
nasazení ochablo a dohrávali jsme
ve vánočním tempu,“ ohlížel se
Grepl za závěrečným střetnutím
tohoto kalendářního roku.
Brno posílené o fluktuanty z prvního týmu, v jehož sestavě stejně
jako proti Prostějovu nescházeli
bratři Musilové, Weintritt ani
Koubek. „Stříleli jsme z nepřipravených pozic, zbytečně rychle
jsme chodili do zakončení, čímž
jsme soupeře pouštěli do trháku.
To na mužstvo působilo až depresivně,“ hodnotil zkušený lodivod.

Nejen sportovní svět

přišel o Jiřího Blanického
Kostelec na Hané, Prostějov/
jim – Pouhých osmapadesát let
bylo na tomto světě vyměřeno
Jiřímu Blanickému. Někdejší
házenkář Prostějova i Kostelce
na Hané, posléze úspěšný
funkcionář kosteleckého oddílu,
s nímž dokráčel až do nejvyšší domácí soutěže, a následně sportovní manažer
Hranic, které před necelými
pěti lety skončily těsně pod
stupni vítězů, totiž náhle
a nečekaně zemřel v sobotu
6. prosince. V uplynulém týdnu se s ním rozloučily rodina,
přátelé, známí, v jejichž vzpomínkách bude žít i nadále.
„Bude mi chybět jako kamarád. Překvapilo to všechny
a obzvlášť mě, nevěřil jsem
tomu. Děkoval jsem mu za
sebe jako kapitána a kamaráda i za celý mančaft, za
všechny pěkné chvíle i to, co
udělal pro kosteleckou házenou. Přes sezonu to bylo
o tvrdé práci, ale pak tu byly
společné zážitky na týmových
dovolených,“ zavzpomínal za
celý TJ Sokol Kostelec na HanéHK stále ještě aktivní házenkář
a současně člen oddílového
výboru David Ševčík, jenž
pronášel při pohřbu smuteční
řeč.

37:30

Handball KP Brno „B“
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

(17:14)

Rozhodčí: Matuška – Zbožínková. ŽK: 2:2. Vyloučení: 2:2. Sedmičky: 4:3. Diváků: 34.

Sestava a branky Kostelce n.H.:
P. Navrátil, Mayer – Dostál 2, Smékal 7, Grulich 5, Švec, Vymětal 4,
Varhalík 5, Zapletal 3, M. Grepl 3, Palička 1, Jan Grepl, Humpolíček.
Trenér: Jiří Grepl.

startuje v polovině února. Jedna
změna v kádru asi nastane, máme
totiž problém, že Marek Grepl
našel práci v Praze, takže se asi
na nějaký čas rozloučí s kosteleckým dresem,“ nastínil Jiří Grepl.

On i celý kostelecký tým se
nyní mohou těšit na vánoční
přestávku, ta jim začne po spíše
oddechových trénincích v tomto
týdnu. „Zimní přípravu zahájíme
druhý týden v lednu, jarní část

výsledkový servis 2. ligy, skupiny Jižní Morava
Výsledky dohrávek 9. kola: Telnice – Juliánov nehlášeno, Brno „B“ –
Kostelec na Hané 37:30.

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

Z
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
10
11

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

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

P
2
3
2
4
4
5
3
6
7
7
7
9

S
318:285
305:248
307:271
340:309
323:293
310:298
326:317
303:299
335:349
281:357
228:272
261:339

B
17
16
15
13
12
12
12
10
8
7
5
3

Už ne tak levněji,
ale pořád výhodněji!

Jméno Jiřího Blanického je
spojeno s nejúspěšnější érou
kosteleckého
klubu,
jenž
tehdy nastupoval v extralize
a následně i česko-slovenské
interlize. „Stál za tím potenciál hráčů Kostelce i tvrdá
práce trenérů Grepla a Heg-

ara, Jirkův zápal pro úspěch
a dosažení stanoveného cíle.
Vedl házenou určitým směrem
a přispělo to k tomu, jaké
soutěže se tu hrály,“ připomněl
Ševčík slavnou éru na konci
dvacátého a počátku jednadvacátého století.

Objednávejte
celoroční předplatné
Večerníku za lepší cenu
a s bonusy i dárky

Látal skončil v Košicích. KAM PŮJDE?

(dokončení ze strany 17)
Z odchodu z lavičky kdysi
slavného
československého
klubu byl Radoslav Látal
rozpačitý. „Je tomu tak,
ukončili jsme to. Dohodli jsme
se na závazcích a od pondělí
jsem doma. Skončili jsme
smlouvu a prvního ledna jim
odevzdám věci. Abych tam
pokračoval, museli by doplatit
závazky mně a mužstvu, aby
měli hráči příjemné Vánoce,“
upozornil na finanční trable
klubu, který navazuje na
tradici slavného 1.FC Košice.
A s jakými pocity bude moci vicemistr Evropy a vítěz Poháru
UEFA či české fotbalové ligy
na toto angažmá vzpomínat?
„Neodchází se mi dobře, byl jsem
tu hodně spokojen a trápila mě

jen dálka. Poznal jsem tu spoustu
přátel a kamarádů, lidí zapálených
do fotbalu. Získal jsem tam svou
první trenérskou trofej a mám
tam rozdělanou práci, toto ale
byla kaňka, kterou nešlo přejít,“
sdělil Večerníku. Co přesně tedy
ovlivnilo jeho přání odejít? „Šlo
o kabinu, ne o mě. Někteří mladí
neměli ani na rohlík, to je pak
těžké s nimi hnout...,“ posmutněl
Radoslav Látal.
Kam povedou jeho další kroky,
o tom se teprve rozhodne,
nic konkrétního jisté není.
„Několik týdnů zpátky, když
v Ružomberoku skončil jejich
bývalý trenér, jsem byl s nimi
domluven na smlouvě. Měli
o mě zájem, ale vše ztroskotalo
na tom, že jejich majitel chtěl rozhodnutí hned, což jsem nemohl

akceptovat. Nyní bude dlouhá
zimní příprava, takže bude spousta času,“ nechtěl předbíhat.
Ve hře je i nyní nejen tuzemské, ale i zahraniční angažmá.
„Něco se vyvíjí, zatím je to ale
jen oťukávání. Od konce ligy
neuběhlo mco času, ale nějaké
nabídky tu jsou. Nejen z Česka,
ale i ze Slovenska a Polska.
Nezáleží ovšem jen na mně
a třeba to dopadne tak, že budu
půl roku odpočívat a k trénování
se vrátím až v létě,“ nechává
otevřené všechny možnosti.
Nyní také bude mít více času
na svého syna, jenž vyrůstá ve
starším dorostu Sigmy Olomouc. „Něco mu poradím, i on
je rád, že se vrátím a pomůžu
mu,“ raduje se z výchovy nové
fotbalové generace.

FUTSAL V ČÍSLECH
Prostějovsko/jim - I přes volný víkend si „A“-tým prostějovského Relaxu udržel vedení v nejvyšší okresní futsalové soutěži. Bodově se sice
mohl dotáhnout druhý Anděl, jenže ten se podělil o body s Mechechelenem a ani výhry nad Zavadilkou a Nezamyslicemi nestačily na více než
dvoubodové dotažení.
Třetí pozici si udržela Botafoga, na čtvtý post si polepšil Griffins. Pro tento výběr ale
bylo sobotních pět bodů spíše ztrátou, nedokázal totiž zvítězit nad v té době předposledním Brodkem a nerozhodně skončil i duel s již zmíněnou Botafogou.
Také v nižší okresní soutěži zůstává na vedoucí pozici Relax, konkrétně „B“-tým.
Přišla sice porážka s Torpedem, ale díky výhrám nad Vrahovicemi a Vrbátkami
se udržel před rezervou „béčkem“ Zavadilky. Ta sice zdolala Orange i Bedihošť,
na závěr ale nedokázala vyzrát na Menphis. A právě kvůli této remíze ztrácí
z druhé pozice dva body na první.
Téměř beze změny zůstala také situace mezi veterány, jimž i nadále vévodí
Moravská Modelárna. I ta již ale ztratila body, mezi výhrami nad Sezakem a Beximem totiž prohrála s Litrpůlem. A právě i díky těmto třem bodům se Litrpůlu
podařilo posunout již na druhé místo. Tento tým zdolal také Štiku a Pokop, čímž
zůstává posledním, kdo zatím všechna svá střetnutí vyhrál. Bylo jich zatím pět,
zatímco první tým jich sehrál osm a duo na třetím a čtvrtém místě šest.
1. TŘÍDA

sobota 13. prosince 2014, Němčice nad Hanou:

SK GRIFFINS 98 – MK BRODEK u PV 3:3, BVD – SEXMERALDA „A“ 1:6, MK BRODEK
u PV – VYPRAHLO Konice 3:1, SK GRIFFINS 98 – SEXMERALDA „A“ 3:1, VYPRAHLO
Konice – BVD 5:0 kontumačně, BVD pro malý počet hráčů nenastoupil k utkání, SEXMERALDA „A“ – MK BRODEK u PV 1:1, BOTAFOGA – SK GRIFFINS 98 2:2, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – VYPRAHLO Konice 1:1, FC ANDĚL – MECHECHELEN 2:2, ŽE-STAV
Nezamyslice – BOTAFOGA 1:2, AC ZAVADILKA 2000 “A” – FC ANDĚL 3:5, BOTAFOGA
– MECHECHELEN 1:7, FC ANDĚL – ŽE-STAV Nezamyslice 6:0.

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

9
11
11
8
11
9
9
8
11
11
9
9

8
7
6
5
5
4
4
4
2
3
2
0

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

1
3
4
1
4
4
4
4
5
7
5
8

37:17
45:30
26:19
40:22
37:40
16:23
21:26
28:15
27:32
20:30
22:27
18:56

24
22
19
17
17
13
13
12
10
10
8
1

2.TŘÍDA

sobota 13. prosince 2014, Nezamyslice:

GALACTICOS – POBŘEŽÍ KOCOVINY 0:17, ATLETICO Smržice – SEXMERALDA „B“
3:4, MEDVĚDI – GALACTICOS 9:2, SEXMERALDA „B“ – POBŘEŽÍ KOCOVINY 6:5, ATLETICO Smržice – MEDVĚDI 6:4, RELAX „B“ – TORPEDO 1:2, FC VRAHOVICE – FK
VRBÁTKY 4:1, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – FC ORANGE 3:1, TORPEDO – FK VRBÁTKY
7:3, RELAX „B“ – FC VRAHOVICE 7:2, BEDIHOŠŤ – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 2:6, FC
MENPHIS – FC ORANGE 1:2, FK VRBÁTKY – RELAX „B“ 3:5, AC ZAVADILKA 2000 „B“ –
FC MENPHIS 2:2, FC ORANGE – BEDIHOŠŤ 6:4.

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

9
9
8
9
8
8
8
8
8
8
9
8
8

8
7
6
6
6
4
3
3
3
2
2
1
0

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

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

44:11
35:16
52:28
35:24
30:19
22:23
37:20
32:34
22:47
22:39
26:44
14:24
13:55

24
22
18
18
18
12
10
10
10
6
6
5
0

Liga veteránů

neděle 14. prosince 2014, Kostelec na Hané:

MORAVSKÁ MODELÁRNA – SEZAKO 5:2, Návrat 2, Antl 2, Spiller – Spáčil Karel,
Řehořek, BEXIM PALETTEN – POKOP 2:2, Martinák, Kučera Viktor – Novotný, Parák, FC LITRPŮL – MORAVSKÁ MODELÁRNA 3:0, Bureš 2, Křupka, POKOP – SEZAKO 3:7, Parák 2, Komrzí – Bílý 2, Směšný 2, Přikryl 2, Spáčil Karel, AC ŠTIKA – FC
LITRPŮL 1:3, Rozehnal – Bureš, Kolář, Piňos, MORAVSKÁ MODELÁRNA – BEXIM
PALETTEN 3:1, Návrat 2, Olšanský – Hodulák, AC ZAVADILKA 2000 – RELAX 4:3,
Kučera Tomáš 3, Sedlák – Ohlídal 2, Macourek, FC LITRPŮL – POKOP 9:0, Bureš
4, Křupka, Piňos, Křesala, Kolář, Kutný, KRUMSÍN – AC ŠTIKA 2:3, Krpec, Melka –
Procházka 2, Staněk, BEXIM PALETTEN – RELAX 0:11, Novák 3, Spáčil Michal 2,
Macourek 2, Pavliš 2, Ohlídal, Keluc, AC ŠTIKA – AC ZAVADILKA 2000 1:5, Procházka – Kouřil 2, Zaoral, Sedlák, Kučera Tomáš, RELAX – KRUMSÍN 5:2, Spáčil Michal
3, Ohlídal, Voráč – Hlačík, Konšel.

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

8
5
6
6
8
5
6
8
8

7
5
4
4
4
2
2
1
0

0
0
0
0
0
1
0
1
0

1
0
2
2
4
2
4
6
8

27:13
22:2
35:15
32:19
21:26
14:21
13:23
12:36
11:32

21
15
12
12
12
7
6
4
0

Berdych si užil asijskou ligu, jeho tým ale skončil poslední

Singapur, Prostějov/lv - Jediný český tenista absolvoval
premiérový ročník exhibiční
soutěže International Premier Tennis League a tím byl
prostějovský Tomáš Bedrych.
V sestavě týmu Singapore
Slammers absolvoval ve dvouhře deset zápasů s bilancí pěti
výher a stejného počtu porážek. Slammers ve čtyřčlenné
tabulce obsadil poslední místo.
Z celkového vítězství se radoval celek Indian Aces, který měl
v sestavě například Rogera Fe-

derera nebo Peteho Samprase.
„Mám rád nové výzvy,“ zdůvodnil svoji účast v nové soutěži
nejlepší český tenista ještě před
startem asijského turné.
V konkurenci týmů Indian Aces,
UEA Royals a Manila Mavericks
družstvo reprezentující Singapur
vyhrálo tři z dvanácti zápasů během čtyř turnajů. O vítězi každého duelu přitom rozhodovalo
skóre získaných gamů v průběhu
všech odehraných utkání. Pořadatelům šlo především o to, aby se
fanoušci v ochozech dobře bavili,

čemu odpovídal neobvyklý herní formát. Show se přizpůsobili
i samotní aktéři. Velké individuality se na střídačce nechávaly
strhnout průběhem střetnutí, což
si užil i český tenista. Ve druhém
vzájemném zápase proti Indian
Aces výhrou nad Gaelem Monfilsem zajistil svému týmu první
vítězství po čtyřech porážkách
a vychutnal si jásot Sereny Williamsové či Andreho Agassiho,
svých dočasných spoluhráčů.
„Cítím se skvěle. Neexistuje lepší
pocit. Když se raduje celý tým, je

to vždy nádhera,“ popisoval své
pocity Berdych.
Český tenista během turné dokázal porazit například Čiliče nebo
Djokoviče, na druhou stranu prohrál s Tsongou nebo Kohlschreiberem. „Můj stín servíruje líp
než já,“ komentoval některé své
výkony s úsměvem Berdych.
Kromě zápasů si tenisté užívali
také péči pořadatelů a zásobovali
sociální sítě nejrůznějšími fotografiemi. „Ranní relax,“ popsal
například jeden snímek Berdych
pózující u harfy...

Volejbal
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Dva body ukořistěné z působivé bitvy s klubovým gigantem mají pro „Agelky“ velkou cenu
VK AGEL PROSTĚJOV

PROSTĚJOVSKÝ VOLEJBAL ZAŽIL KRÁSNÉ DEJA-VU!

RABITA BAKU

Čas: 2:02 hodin
Rozhodčí: Fischer (Německo) a Gnani (Itálie)
Diváků: 1400
1. set: 25:19 27 minut 2. set: 23:25 28 minut
3. set: 27:25 28 minut 4. set: 17:25 23 minut
5. set: 15:13 16 minut
miinu
nut

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Kossányiová
Markevich

Borovinšek

Karg
We
W
eeis
isss
iss
Weiss

Simon

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

SestavA baku:
Mendoza, Dixon, Skowronska-Dolata, Tomkom, Cruz, Akinradewo, libero Castillo. Střídaly: Horvath, Ferretti, Rosell. Připraveny byly: Krsmanovic, Franco.
Trenér: Dejan Brdjovic.

0
3

VK PŘEROV

Dva top zápasy oddílové historie VK mají společné jmenovatele:
Rabitu Baku a těsné vítězství doma 3:2
3:2
V každém kolektivním sportu jsou utkání, na která
se nezapomíná. Také VK AGEL Prostějov jich má
ve své osmileté historii na kontě už pěknou řádku,
ovšem pokud bychom měli vybrat duely s absolutně nejvyšší hodnotou herní i výsledkovou, patrně
není sporu o dvou bitvách jednoznačně spadajících do téhle kategorie. V obou tým z Hané slavně
porazil po nesmlouvavé pětisetové řežbě Rabitu
Baku, tedy celek s nejlepším finančním zabezpečením na světě!
pohledem redaktora večerníku
a www.vkprostejov.cz
Marka Sonnevenda

Samozřejmě se dá polemizovat
o tom, že Baku zůstalo v čerstvém
vzájemném souboji daleko za svými
možnostmi a jeho hvězdy svou slabší produkcí vydláždily hostitelkám
cestu k senzaci. Kdo však rozumí
volejbalu, musel vidět, že prostějovský mančaft papírově jasně silnějšího soka dostával dolů pod tlak
svou vlastní zásluhou vystavěnou
na kompaktním herním mistrovství. Když tým složený z plejerek
nepatřících mezi světově uznávané stars (bez jakékoliv urážky)
zdolá soubor tvořený výhradně
nejdražšími hráčkami planety,
Když prostějovské „vékáčko“ V uplynulých třech letech pak o lecčem to vypovídá.
srazilo ázerbájdžánský kolos před „Agelky“ na mezinárodní scéně Z pohledu VK AGEL je zřejmé, že
necelými čtyřmi roky poprvé (v marně vyhlížely plnohodnotné jeho letošní družstvo má kvalitu,
úvodním střetnutí 1. kola play zopakování zisku tak cenného schopnosti i potenciál na podobné
off Champions League - pozn. skalpu, než ve středu přišel další úrovni jako výše zmíněný legenred.), disponovalo velmi kvalit- mač v domácím prostředí s Ra- dární celek z nejúspěšnější sezóny
ním hráčským kádrem taženým bitou. A v něm pověstné, v tomto 2010/2011. Na všech postech se
Corinou Ssuschke, Tinou Lipicer, případě až magické deja-vu: opět totiž může opřít o skutečně výborMarkétou Chlumskou či Tatianou nádherně vybojovaný triumf 3:2 né volejbalistky s dostatečnými
Artmenko v jejich nejlepších le- na sety po výkonu minimálně zkušenostmi, jež doplňuje šikovné
tech. Tehdejší družstvo bez po- srovnatelném s tím, který výběr a dravé mládí. Společně navíc tvoří
rážky ovládlo UNIQA extraligu kouče Miroslava Čady předvedl viditelně soudržnou partu jdoucí
i Český pohár a navíc přesvědčivě zkraje roku 2011. Osobně si do- za společným cílem opravdu na
vyhrálo rovněž Středoevropskou konce myslím, že hra, jakou tým maximum. Asi jedinou hrozbu
ligu, načež bylo právem považo- předvedl 10. prosince 2014 večer, tak představují zranění, neboť při
váno za týmovou jedničku všech byla tím naprosto nejlepším, co menší šířce aktuálního kádru není
dosavadních sezón volejbalového kdy volejbalový kolektiv Prostějo- nahraditelnost opor náhradnicemi
va v jednom utkání vyprodukoval. z lavičky taková. Pokud ale „Ageloddílu.

Nepropustná zeď. Dvojice německých hráček ve službách VK AGEL
Prostějov Kathleen Weiss (vlevo) a Stefanie Karg přispěla velkou měrou k vítězství středečního utkání Ligy mistryň.
Foto: Josef Popelka
ky“ zůstanou zdravé, není vůbec
vyloučeno, že po opětovném zničení Rabity napodobí v probíhajícím
ročníku rovněž jiný čtyři léta starý
majstrštyk, jímž tenkrát bylo šokující vítězství v Cannes. Už aby se
Baku či Chemik Police před svými
domácími odvetami začali obávat
české hrozby...
Velmi potěšitelný je momentálně i fakt, že pokořením giganta
z Ázerbájdžánu volejbalistky Prostějova slibně nakročily
k šanci přesunout se po skončení základních skupin evropské
Ligy mistryň do čtvrtfinále CEV
Cupu, tedy druhého nejvyššího poháru starého kontinentu. Pomýšlet
na účast v play off samotné Cham-

pions League patrně není reálné,
ovšem zopakovat rok starý průnik
mezi elitní osmičku zmíněného
CEV Cupu se rozhodně povést
může. Z téhle možnosti se budou
radovat i dva celky s nejlepší bilancí na čtvrtých místech základních
skupin, přičemž „vékáčko“ mezi
posledními v jednotlivých grupách
po půlce základní části díky dvěma
získaným bodům vede. A kdyby se
mu povedlo skolením dalšího obra
ještě alespoň jednou zvítězit, změnila by se naděje téměř v jistotu.
Tak si přejme a držme palce, ať
„Agelky“ na mezinárodním fóru
ještě něco velkého dokážou! Holky,
v letošním ročníku na to máte!!
A děkujeme za ten zážitek!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:20 hodin
Rozhodčí: Kubinec a Trumpeš.
Diváků: 150
1. set: 25:27 29 minut 2. set: 15:25 22 minut
3. set: 26:28 30 minut

SestavA PŘEROVA:
Dedíková, Langová, L. Kohoutová, Holišová, K. Kohoutová, Rašková, libero
Přibylová. Střídaly: Mukařovská, Skřičková. Připraveny byly: Šťastná, Pavelková, Kavková. Trenér: Libor Gálík.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Kossányiová
Gambová

Borovinšek

Karg
We
W
eisss
eis
Weiss

Simon

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

UNIQA EXTRALIGA žen ČR

Doh
D
hrávk
á ka 3.k
3 kolo:
l Šternb
berk
k - SG Brno 3:0
3 0 (1
(177, 24
24, 25
25)). Nej
N jvíc
í e bodů:
dů
Oborná 17, Konečná 13, Ticháčková 11 - Kopáčová 14, Mikelová 12, Suchá 11.
13. kolo: Přerov - Prostějov 0:3 (-25, -15, -26). Nejvíce bodů: Holišová 19,
L. Kohoutová 10, Dedíková 8 - Borovinšeková 14, Kargová 13, Gambová
12, Simonová 11 * SG Brno - KP Brno 0:3 ((-18,, -11,, -14).
) Nejvíce
j
bodů:: Suchá 13, Hudylivová 8, Šnellyová 5 - Toufarová 14, Fieldová 10,
Hrazdírová 10 * Ostrava - Olomouc 1:3 ((-21,, -20,, 22,, -24).
) Nejvíce
j
bodů:
Do uzávěrky nezveřejněno * Šternberk - Frýdek-Místek 0:3 (-17, -18,
-12). Nejvíce bodů: Do uzávěrky nezveřejněno * Olymp Prahaa volný los.
Předehrávka 14. kola: Frýdek - Místek - SG Brno 3:0 (13,14,18). Nejvíce
bodů:: Kubová 14, Dudová 14, Yordánská 11 - Kopáčová 14, Beránková 8,
Suchá 7
Předehrávka 15. kola: Ostrava - Olymp Praha 1:3 (-20,16,-16,-25).
Nejvíce bodů:: Součková 18, Zedníková 17, Nachmilnerová 10.

Průběžná tabulka po 13. kole
Z V3 V2 P1 P0
 Tým
1. VK Agel Prostějov 11 11 0 0 0

Sety

Míče

Body

33:3

902:645

33

2. PVK Olymp Praha

12 9

0 0

3

28:14

977:854

27

3. Sokol Frýdek - Místek

13 8

0 1

4

28:16

1026:937

25

4. TJ Ostrava

13 6

0 0

7

23:23 1022:998

18

5. VK Přerov Precheza 12 5

0 1

6

19:24

962:990

16

6. SK UP Olomouc

11 5

0 0

6

18:20

787:858

15

7. VK KP Brno

11 4

1 0

6

17:21

827:811

14

8. Sokol Šternberk

12 2

2 1

7

15:28

867:986

11

9. VK SG Brno

13 0

1 1 11

6:38

776:1067

3

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

kam PŘÍŠTĚ...
UNIQA EXTRALIGA - 14. kolo sobota 20. prosince, 17.00 hodin:
KP Brno - Olymp (18:00), Olomouc - Přerov, Prostějov - Šternberk
(18.12., 18:00), TJ Ostrava volný los.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Nadšený Miroslav Čada: „Tímto skvělým
zápasem jsme prokázali, že letos máme
opravdu vynikající, silný a soudržný tým“
Prostějov - Pro tak nádherné chvíle děláte volejbal,
mohl si po strhujícím přemožení Rabity Baku říct hlavní
trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada
(na snímku). Už podruhé
v historii dokázalo jím vedené družstvo doma skolit
jednoho z největších favoritů evropské Ligy mistryň,
navíc zase stejným poměrem 3:2. A byla to opět
neskonalá euforie, kterou
si kouč VK AGEL i všichni
v hale Sportcentra DDM Uspěl. Kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada se dočkal,
(pochopitelně kromě hostů) když došlo na jeho slovo o kvalitě letošního kádru. Foto: Josef Popelka
jedna za druhou a společně cítily, že tým letos máme. My sami jsme to
parádně užívali.
dneska na to mají. Tahle vzájemná cítili, ale bylo potřeba to potvrdit
Jak zněly ústřední taktické
pokyny před střetnutím?
„Do natolik těžkého zápasu proti
tak silnému soupeři bylo nutné jít
s tím, že se nesmíme bát chyb a je
nezbytné hrát na maximální riziko.
Proto jsme hodně riskovali podání, v útoku se snažili o co největší
rychlost a těžili také z extrémní bojovnosti. Klíčová přitom byla viditelná uvolněnost všech děvčat, díky
čemuž jsme hosty od prvních míčů
dostávali pod tlak a oni tak neměli
šanci se dostat do své herní fazóny,
snad kromě čtvrtého setu. Jinak ale
museli dost improvizovat, většinu
utkání absolvovali v jiné než základní sestavě, častým střídáním včetně
nahrávaček byl jejich tým celkově
narušený, bez pohody.“
Přesto jste se během mače
několikrát dostali dolů, ztráceli a stejně se vám pokaždé zdařilo vrátit zpět nahoru. Čím to?
„Podle atmosféry na hřišti bylo vidět
a poznat, že holky ani některé nevydařené pasáže tentokrát nezlomí.
Opakovaně jim soupeřky tvrdě pokládaly balón pod nohy, jenže ony
vzápětí oplatily stejně, celou dobu
se fantasticky povzbuzovaly, dřely

pomoc, týmová soudržnost vedla
k vynikajícímu kolektivnímu výkonu, což rozhodlo. Zvlášť když
hvězdy na druhé straně sítě byly
evidentně v útlumu, emočně se moc
neprojevovaly a bylo vidět, že mají
strach z chyb. Proto zápas dopadl
takovým výsledkem.“
Dá se tedy říct, že uspěl papírově sice slabší, ale jednotný
tým nad individualistickým pojetím kvalitnějšího protivníka?
„Přesně tak. Trenér Rabity to má
složité, neboť kádr se mu sejde pohromadě až týden před začátkem sezóny a sladit tolik hvězd dohromady,
aby společně fungovaly při plnění
svých rolí, dá určitě velkou práci.
Soudě podle dneška nejsem vůbec
přesvědčený, že se jim to v Baku
daří. Spíš právě naopak.“
Co toto vítězství znamená
pro další vývoj základní
skupiny A?
„Nijak moc... Dvakrát jsme totiž
podlehli 0:3 a za výhru 3:2 máme
sice nesmírně cenné, ale jen dva
body, takže v tabulce zůstáváme
pořád čtvrtí. Za mnohem důležitější považuji, že se nám dneškem
povedlo dokázat, jak vynikající

nějakým skvělým výkonem i výsledkem. Což teď vyšlo. Směrem
do příštích utkání budeme čekat na
svou další šanci a přes svátky tvrdě
pracovat, abychom naději na nové
překvapení šli co nejvíc naproti.“
Vzpomněl jste si na čtyři
roky starý duel, v němž jste
Rabitu slavně porazili rovněž
3:2?
„Tyhle vzpomínky samozřejmě
ožily, i když tehdejší zápas probíhal
trochu jinak a v tie-breaku jsme tenkrát otáčeli nepříznivý vývoj také
díky tomu, že nám soupeř pomohl
vlastními chybami. Tentokrát jsme
si vítězství víc uhráli poctivě sami,
tím větší euforii prožíváme. Pořád
mi bylo opakováno, že nejlepší
mančaft v historii jsme měli právě
před těmi čtyřmi lety a že od té
doby jdeme stále kvalitativně dolů.
Proto jsme strašně chtěli dokázat,
že náš letošní kolektiv je i bez tak
výrazných amerických hvězd minimálně srovnatelný, ne-li ještě
lepší. Z mého pohledu nyní máme
rozhodně zdravější a soudržnější
tým, který je konkurenceschopný
i v tak nabité skupině Champions
League.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
i během vánočních svátků

denně aktualizovaný server

Champions League

žen 2014/2015
výsledkový servis základních skupin - 3. kolo
Prostějov/son - Možná nejsilnější skupinou v celé historii evropské
Ligy mistryň je letošní áčková grupa. Důkaz? Jsou v ní dva medailisté minulého ročníku této soutěže, a přesto v polovině šestikolového
programu vede tabulku polský nováček Chemik Police, který tentokrát přesvědčil o své velké síle těsnou prohrou 2:3 na půdě obhájce
titulu Dynama Kazaň. A prostějovské volejbalistky - letos také hodně
kvalitní - pro změnu dokázaly porazit z jara bronzovou Rabitu Baku
též 3:2. V ostatních skupinách určitě překvapil konec absolutní dominance favorizovaných tureckých klubů z Istanbulu. Fenerbahce
sice kralovalo v Nantes a Eczacibasi si poradilo na horké palubovce
Curychu, ale Vakifbank doma nečekaně podlehl Cannes. Ostatní
zápasy se již obešly bez překvapení, když uspěli papíroví favorité Azeryol Baku, Busto Arsizio, Dynamo Moskva, Omička Omsk a Nordmeccanica Piacenza.
Základní skupina A
VK AGEL Prostějov (ČR) –
Rabita Baku (Ázerbájdžán) 3:2
(19, -23, 25, -17, 13), Dynamo
Kazaň (Rusko) - Chemik Police
(Polsko) 3:2 (13, -20, 24, -23, 10).
Základní skupina B
Azeryol Baku (Ázerbájdžán) Stiinta Bacau (Rumunsko) 3:0
(25, 10, 23), VB Nantes (Francie)
- Fenerbahce Istanbul (Turecko)
0:3 (-15, -19, -15).
Základní skupina C
Busto Arsizio (Itálie) – Dynamo
Drážďany (Německo) 3:0 (15,
16, 20), LP Salo (Finsko) - Dynamo Moskva (Rusko) 1:3 (23,
-16, -22, -16).
Základní skupina D
Volero Curych (Švýcarsko) - Eczacibasi Istanbul (Turecko) 1:3
(20, -23, -16, -25), Impel Wroclaw (Polsko) – Omička Omsk
(Rusko) 0:3 (-20, -24, -18).
Základní skupina E
Vakifbank Istanbul (Turecko) RC Cannes (Francie) 1:3 (-23,
23, -24, -25), Partizan Bělehrad
(Srbsko) - Nordmeccanica Piacenza (Itálie) 0:3 (-15, -16, -20).
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TO BYLA NÁDHERNÁ HERNÍ I VÝSLEDKOVÁ FANTAZIE Pohled do hráčských statistik
Prostějov přemohl Rabitu 3:2 - už podruhé v historii!!
duelu Prostějova s Baku
Bodový vývoj - první set: 0:1,
3:1, 3:3, 5:3, 5:5, 12:5, 12:7, 13:10,
15:10, 15:12, 17:12, 19:13, 21:15,
21:19, 25:19. Druhý set: 2:2, 6:2,
6:7, 10:7, 10:12, 14:16, 16:16,
16:18, 18:20, 21:20, 21:24, 23:25.
Třetí set: 3:3, 3:5, 6:6, 8:7, 8:11,
10:11, 10:13, 14:13, 16:14, 18:16,
18:18, 23:22, 23:24, 24:25, 27:25.
Čtvrtý set: 2:1, 2:3, 4:3, 4:5, 6:5,
6:7, 7:9, 8:11, 12:12, 12:14, 13:16,
14:22, 17:23, 17:25. Pátý set: 1:0,
1:3, 4:5, 4:7, 7:7, 9:8, 10:11, 13:11,
15:13.
Prostějov/son - Dokázaly to! Prostějovské volejbalistky předvedly v
duelu třetího kola základní skupiny
„A“ evropské Champions League
2014/2015 proti vysoce favorizované Rabitě Baku po všech stránkách
excelentní výkon, a sice těsně, ale
naprosto zaslouženě urvaly bombastický triumf. Hvězdami napěchovaný výběr nejbohatšího klubu
světa přitom porazily již podruhé v
oddílových dějinách VK Prostějov,
díky čemuž teď mají v průběžné
tabulce kvalitou našlapané grupy
první dva získané body. Za svou
středeční večerní produkci přitom
„Agelky“ zaslouží naprosté absolutorium, byl to úžasný zážitek!
Svěřenkyně trenéra Čady předvedly
hned na úvod výbornou obranu v poli
a hlavně díky tomu získaly vedení 3:1.
Hostující tým působil trochu zakřiknutě, několikrát chyboval, a když účinně
zapodávala Kossányiová i opakovaně

bodově útočily Simon s Markevich,
uteklo vékáčko sedmi úspěšnými
výměnami za sebou do slibného trháku 12:5! Z tohoto nečekaně velkého
manka však začala výrazně se zlepšující Rabita okamžitě ukrajovat, takže
zanedlouho to bylo už jen 13:10. Naštěstí domácí plejerky dál produkovaly
parádní volejbal založený na fantastickém servisu a maximálně urychlené
ofenzivě, což jim dokonale vycházelo.
Zaskočené soupeřky se nestačily divit,
místo obratu znovu nabraly větší ztrátu
- 19:13. Zvedly je teprve změny v sestavě, s jejichž pomocí dotáhly z 21:15
na 21:19, leč nabuzené „Agelky“ se už
nedaly zastavit. Urváním těžké rozehry dokázaly otočit, potom vyslala tři
super podání Karg a bylo vymalováno
- 25:19 a 1:0!
Navíc Čadovy svěřenky ze svého
strhujícího představení vůbec neslevily ani zkraje druhé sady, kdy čtyřmi
body v řadě opět prchnuly na 6:2.
Až pak prostějovské kouzlo na čas
vyprchalo a do té doby vygumované
Baku prudkým kontrem otočilo - 6:7.
Totéž zopakovalo zanedlouho po
svém dalším výpadku, kterého české
mistryně využily k bleskovému obratu na 10:7. Poté ale vyrobily několik
hrubek a zase musely dohánět ony 10:12. Každopádně fanoušci si mohli
nadále vychutnávat úžasné střetnutí
nejvyšší mezinárodní úrovně, v této
fázi naprosto vyrovnané. Favorit byl
dlouho o kousek vepředu, ovšem za
stavu 18:20 domácí hráčky spojily
vynikající obranu s cool zakončením
Markevich. Zvratem na 21:20 se dostaly dost blízko senzačnímu vedení
2:0 na sady, avšak následujícím čtyřbodovým zaváháním tuhle lákavou
možnost ztratily - 21:24. Byť bojovaly jako lvice až do těsného závěru
- 23:25 a 1:1.

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Po dvou utkáních v letošní Lize mistryň prohraných bez zisku jediného setu
jsme chtěli dokázat, že můžeme být i nesmírně silným protivníkům v naší skupině vyrovnanějším soupeřem. Což se stoprocentně povedlo. Pochopitelně
jsme nečekali, že přímo zvítězíme, ale zásluhou vynikajícího výkonu podloženého skvělým servisem i výbornými bloky se nám to podařilo. Celý tým můžu
jedině pochválit, holky zahrály fantasticky.“

Dejan BRDJOVIC - Rabita Baku:

V úvod„V první řadě chci pogratulovat soupeři, neboť hrál velice dobře. My
jsme naopak herně nepředvedli to, co jsme chtěli a náš výkon srážel dolů hlavně příliš vysoký počet vlastních chyb. A za hodně chyb se platí draze, proto
jsme podlehli. Prostě jsme podali špatný výkon, zatímco Prostějov zaslouží
za svou hru uznání.“
Z l rovnocennáá bi
k č l
Zcela
bitva pokračovala
také ve třetí části. Prostějovské družstvo
totiž nezaostávalo v žádné činnosti, naopak v některých papírově silnějšího
soka i předčilo a tím mohlo dál směle
pomýšlet na výsledkové překvapení.
Klíčovým faktorem ale byla přihrávka, která při skóre 8:7 zahaprovala. A
mančaft z dalekého Ázerbájdžánu toho
hned využil - 8:11. Mazat citelnější
manko proti takovému gigantovi není
vůbec snadné, leč AGEL zas obrovsky
zabral a brzy se vrátil zpět (z 10:13 na
14:13). Ba co víc, v následné pasáži
držel nadějnou převahu dvou bodů. Ta
sice vzala za své srovnáním z 18:16 na
18:18, nicméně ohromně cenný skalp
Rabity stále visel ve vzduchu. A zůstal
tam, neboť hráčky Prostějova v nervydrásající koncovce odvrátily dva setboly a neskutečně kompaktními bloky
spektakulárně otočily z 24:25 na 27:25
a bylo to 2:1!!
Elektrizující podívaná nepolevovala
ani ve čtvrtém dějství, zvlášť když
se oba kolektivy pořád přetahovaly o
vedení. První výraznější výhodu v to-

hl hherním
í kkotlili získala
í k l Rabita
bi úúnii
mhle
kem ze 7:7 na 8:11. Jenže nezdolnost
rozpumpovaných bojovnic VK dosahovala úctyhodné výše, díky čemuž
záhy vyrovnaly - 12:12. Kvalita protivníka se však s přibývajícím časem
přece jen začínala projevovat a pod
jeho rostoucím tlakem šel do té doby
životní výkon Prostějova dolů. Hosté
vražedným náporem rychle frnkli do
osmibodového trháku a tuto sadu opanovali rozdílem třídy - 17:25 a 2:2.
Když pak navíc Baku úspěšněji
zvládlo rovněž start do rozhodujícího
tiebreaku (4:7), nevypadalo to s ambicemi hanácké družiny na dokonání
výsledkové senzace vůbec dobře.
„Agelky“ se ale ani tentokrát nehodlaly vzdát, místo toho vydolovaly poslední zbytky fyzických i psychických
sil a znovu vyrazily na zteč. Nejprve
vyrovnaly na 7:7, potom vedly 9:8,
načež opět ztrácely 10:11. To už však
připravovaly poslední a vskutku klíčový obrat na 13:11, který v obrovské
všeobjímající euforii vzápětí dorazily
k heroickému triumfu – 15:13 a 3:2!!!

„V náš prospěch rozhodl úžasně kolektivní výkon,
tyhle dva body mají velkou cenu,“ smála se Weiss

Prostějov - Německá nahrávačka Kathleen Weiss (na
snímku) ve středečním večeru doručovala zelenožluté
balóny svým parťačkám jako magická volejbalová
listonoška. Hráčku s takovou přesností, kreativitou
i taktickou vyspělostí „Agelky“ na daném postu asi ještě
nikdy neměly a také díky této dirigentské síle dokázaly
slavně porazit Rabitu Baku 3:2. Večerník sympatickou
Katy po slastném triumfu důkladně vyzpovídal...
Marek Sonnevend
Jak střetnutí vypadalo
vašima očima?
„Samozřejmě jsem moc šťastná, že se
nám povedlo tak těžký zápas vyhrát.
Udělaly jsme tím velký krok kupředu.
Rozhodlo, že na rozdíl od minulých
dvou utkání jsme kvalitní výkon
udržely celou dobu, ne pouze jeden
nebo dva sety. Tentokrát jsme dotáhly
k vítězství jak některé sady, tak celé
střetnutí. Dva body proti natolik silnému soupeři mají velkou cenu.“
Můžete přiblížit hlavní
taktické pokyny a plán, se
kterým jste do bitvy šly?
„Na Rabitu jsme se připravovaly
opravdu pečlivě. Proběhlo několik
sezení u videa, kde jsme důkladně
rozebíraly hru soupeře, pojetí všech
jeho činností i to, jak na Baku účinně
přizpůsobit náš herní styl. Navíc pro
tak náročný zápas musíte mít víc

než jeden taktický plán, neboť Baku,
Kazaň, Police a podobně silné celky
samozřejmě dokážou reagovat na
vývoj utkání a kdybychom hrály pořád
stejně, našly by na naši strategii účinné
protizbraně. Myslím, že po téhle
stránce jsme se nachystaly perfektně
a pokyny hlavně dokázaly na hřišti
výborně
plnit.“
ý
Vydařený duel jste si s holkama viditelně všechny
užívaly. Jak jste se v jeho průběhu
cítila vy osobně?
„Opravdu skvěle. (úsměv) Do utkání
jsme vstoupily velice dobře, hned se
nám povedlo chytit správný rytmus
a kvalitní výkon jsme dokázaly udržet
s menšími výpadky celých pět setů.
Díky dobré přihrávce se mi přitom
nahrávalo fakt výborně, směrem do
útoku jsme tak mohly zkoušet řadu
různých akcí v závislosti na vývoji
střetnutí i situace jak na naší, tak na
soupeřově polovině hřiště. Tenhle zá-

pas nám vyšel skutečně na jedničku,
mám z něj krásný pocit.“
Co podle vás rozhodlo
o výsledku?
„Především náš vynikající týmový
výkon, hrály jsme opravdu úžasně
kolektivní volejbal. Naše úspěšnost
vůbec nebyla založena na jedné
či dvou hráčkách, protože jsme
se všechny perfektně doplňovaly
a družstvo každou chvíli táhl někdo
jiný. Skvělou pasáž třeba měla Simon, potom se parádně dařilo Táně
Markevich, následně zabrala Kossy,
po ní perfektně zahrály zase další
holky. Prostě se nám to společně
povedlo opravdu výtečně a přesně tak,
jak jjsme si přály.“
Jak se vám nahrává s nově
zbarveným míčem?
„Docela dobře, oproti předchozí
modrožluté kombinaci to na nahrávce
není až takový rozdíl. Mnohem těžší
však je neustálé střídání značky balónů
Gala a Mikasa mezi českou extraligou
a evropskou Champions League.
Tyhle různé balóny se ve hře chovají
úplně jinak a zvykat si pořád znovu na
odlišné vlastnosti míčů je složité.“
Je reálné, abyste skvělý
výkon, případně i výsledek
ze střetnutí proti Rabitě zopakovaly
v dalších soubojích Ligy mistryň?
„Já věřím, že na to máme. Ukázaly
své možnosti a rozhodně budeme dál

Foto: Josef Popelka
tvrdě pracovat na svém zlepšování.
Ve všech zbývajících utkáních Ligy
mistryň musíme trpělivě jít set za
setem a znovu zkoušet soupeře
překvapit, ostatně už před Baku jsme
s Chemikem Police i v Kazani odehrály některé výborné sady, jen bez
vítězné koncovky. Tentokrát nám to
vyšlo a určitě uděláme maximum
pro zopakování takhle vydařeného
zápasu. Podle mě jednoznačně jsme
na správné cestě, byť naši soupeři ve
skupině samozřejmě jsou hodně silní
a porážet je není vůbec jednoduché.“

Ženy VK si ZAHRÁVALY! Kolísavý výkon
k hladkému vítězství v Přerově však stačil
Bodový vývoj – první set: 1:0,
1:2, 2:6, 3:8, 4:10, 8:11, 12:12,
15:13, 16:16, 18:17, 18:20, 21:22,
21:24, 24:24, 24:25, 25:27. Druhý
set: 0:2, 1:3, 4:3, 7:4, 8:7, 9:13,
11:13, 11:15, 14:17, 14:20, 15:25.
Třetí set: 0:3, 2:3, 2:5, 3:6, 6:6, 7:7,
7:10, 10:10, 10:12, 12:12, 12:19,
18:19, 21:20, 23:21, 24:22, 24:24,
25:24, 25:26, 26:28.
Přerov/son - Prostějovské volejbalistky splnily ve třináctém kole
UNIQA extraligy ČR 2014/2015
výsledkovou povinnost, když na
hřišti VK Přerov vyhrály s nulou
v kolonce ztracených setů. Hned
ve dvou sadách však měly namále a kvůli střídání herně dobrých
pasáží s mnohem horšími umožnily bojovnému sokovi svádět dost
vyrovnanou bitvu. Nicméně i přes
značné průvodní potíže VG AGEL
připsal další tři body na své konto a
v čele soutěže znovu odskočil druhému Olympu Praha.
Oproti famóznímu středečnímu
představení s Rabitou došlo v sestavě prostějovského „vékáčka“
k jediné změně (Gambová místo

Markevich) a favorit vůbec neváhal
začít s okamžitým plněním své role.
Prohrával jen po úvodní výměně,
načež velkým náporem rychle utekl
na 4:10. Poté si však vybral slabou
pasáž a domácí celek výrazným
zlepšením bleskově srovnal na
12:12, vzápětí dokonce otočil na
15:13! „Agelkám“ totiž přestala
fungovat přihrávka a proti skvělé
obraně Přerova v poli nedokázaly
pokládat míče na zem. Naštěstí se
z útlumu včas vzpamatovaly, aby
průběh zahajovací sady v jeho závěrečné fázi opět zvrátily na svou
stranu hlavně zásluhou zkvalitněného útoku i několika bodových bloků. Nepříjemný soupeř ale statečně
a dlouho vzdoroval, v dramatické
koncovce dokázal přežít hned čtyři
setboly včetně tří za sebou (z 21:24
na 24:24)! Teprve pátou šanci favorizovaný tým proměnil - 25:27
a 0:1.
Bohužel ani krajně problematické
vyústění vstupního setu prostějovský kolektiv dostatečně nevyburcovalo z určité letargie, čehož dobře
hrající protivník pohotově využil
k prudkému obratu druhé části z 1:3
na 7:4. Čadův soubor se vinou mnoha vlastních chyb nemohl dostat do
pořádného tempa, naopak domácí
partě vycházelo odvážné pojetí
s vysokou mírou rizika. Ovšem
jakmile úřadující mistryně přestaly
kupit nepřesnosti, přidaly koncen-

Libor GÁLÍK - VK Přerov:

„Za dnešní výkon musím družstvo pochválit. Chybělo málo a mohli jsme vyhrát první i poslední set, výborně se nám osvědčilo nové libero. Jediné, co mě
mrzí, že obě vyrovnané koncovky jsme si prohráli vlastními chybami.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Soupeř hrál dobře a dělal nám problémy, protože my jsme střídali kvalitní pasáže se špatnými. Podstatné je vítězství 3:0, ale výkon jsme tentokrát neodvedli
zdaleka stoprocentní. Chybělo víc koncentrace.“
tracii a náležitě
ál ži ě zatlačily
l čil podáním,
dá í
záhy se dostaly ve skóre opět nahoru - 9:13. Tam už pak zůstaly, neboť
konečně udržely svůj výkon delší
dobu na kvalitativní úrovni odpovídající účastnicím Champions
League, čemuž Gálíkovy svěřenky
nezvládaly čelit - 15:25 a 0:2.
Zkraje třetího dějství to vypadalo
na pokračování nastolené dominance VK AGEL, jenže za stavu
3:6 obhájkyně titulu zase polevily a
nechaly regionální sokyně vyrovnat
na 6:6. Navíc vzápětí totéž ještě jednou zopakovaly (z 7:10 na 10:10),
čímž si zbytečně komplikovaly
situaci. A tahle bohorovnost vyvrcholila ve druhé polovině setu, kdy
náš mančaft těžko uvěřitelným způsobem ztratil velký náskok 12:19
až téměř k prošustrování celé této
sady, protože nečekaně obrozené
soupeřky vedly v závěru 24:22 a

měly dohromady tři setboly! Leč
rozhodující momenty přece jen
zvládl lépe lídr tabulky a dotažení
zápasu do vítězného konce bez setové poskvrnky ještě stihl zachránit.
Mohlo to však proběhnout bez tak
zjitřených nervů – 26:28 a 0:3.
„Hrály jsme výborný volejbal.
Škoda vlastních chyb, které nás
stály zisk prvního i třetího setu.
Kdybychom aspoň jeden z nich
vyhrály, mohl výsledek vypadat
dost jinak,“ zalitovala Dita Gálíková, kapitánka VK Přerov. Solange Soares (kapitánka VK AGEL
Prostějov): „Byl to těžký zápas.
Většina našich hráček zde nastoupila poprvé, měly tak problém se
zorientovat v místní hale. Nakonec
jsme to ale zvládly, i když domácí
tým hrál fakt dobře,“ uznala lídryně prostějovského celku Solange
Soares.

Prostějov/son - Volejbalistky VK
AGEL porazily all-stars výběr
Rabity vůbec ne náhodou. A kdo
by chtěl tvrdit opak, toho usvědčí
z omylu rozbor statistických ukazatelů tohoto kouzelného sportovního představení. Čísla totiž hovoří
výmluvně o tom, že prostějovské
družstvo dokázalo papírově silnějšího soka předčít ve většině herních
činností.
Nejvíc markantní to je na podání, kde
„Agelky“ zaznamenaly famózních 11
es při 7 zkažených servisech, zatímco
hosté měli bilanci 6/5. Také na přihrávce naše ženy excelovaly vynikající
úspěšností 72 procent, když protivník
dosáhl jen 59 procent. I v bodových
blocích měl domácí mančaft nad hostujícím mírně navrch poměrem 12:10
a pomyslnou prohru – byť těsnou – vékáčko utrpělo jen v úspěšnosti útoku,
kde mělo 43 procent oproti soupeřovým 45 procentům.

Jisté je však každopádně jedno. Ještě
mnohem víc než statistické ukazatele rozhodlo o strhujícím úspěchu
„Agelek“ to, co nelze z žádných čísel

vyčíst: obrovská touha, týmové pojetí, nezměrná bojovnost, kolektivní
soudržnost a příkladná obětavost nejen
při obraně v poli.

přehled individuálních statistik utkání VK AGEL - Rabita
Nejvíc bodů: Liannes Simon 26, Andrea Kossányiová 19, Tatsiana Markevich 18, Stefanie Karg 14 – Katarzyna Skowronska-Dolata 19, Foluke
Akinradewo 18, Dora Horvath 17, Yoana Mendoza 16.
Nejvíc bodových útoků: Liannes Simon 25, Tatsiana Markevich 15,
Andrea Kossányiová 12, Stefanie Karg 9 - Katarzyna Skowronska-Dolata a Foluke Akinradewo 16, Dora Horvath a Yoana Mendoza 14.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Kathleen Weiss 60%, Liannes Simon 45%,
Tatsiana Markevich a Stefanie Karg 43% - Te Tori Dixon 67%, Foluke Akinradewo 57%, Yoana Mendoza 44%, Katarzyna Skowronska-Dolata 42%.
Nejvíc bodových bloků: Kathleen Weiss 4 (nejmenší hráčka domácích!), Andrea Kossányiová a Stefanie Karg 3 – Te Tori Dixon a Katarzyna Skowronska-Dolata 3, Yoana Mendoza 2.
Nejvíc es: Andrea Kossányiová 4, Stefanie Karg, Sonja Borovinšek a Tatsiana
Markevich 2 – Dora Horvath 3, Te Tori Dixon 2, Foluke Akinradewo 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Julie Kovářová 76%, Andrea Kossányiová 73%, Tatsiana Markevich 66% - Wilma Rosell 80%, Brenda Castillo
70%, Dora Horvath 64%.

V extralize chybí už jen málo

k prvenství v základní části

Prostějov/son - Jednu dohrávku, dvě předehrávky a kompletní třinácté kolo měla během
uplynulého týdne na programu UNIQA extraliga žen ČR
2014/2015. Některé zápasy přitom nesly velkou důležitost v klíčovém boji o postup do vrchní
nadstavbové skupiny o 1. až 5.
místo, což s předstihem zajišťuje
lepší nasazení pro play off.
Dva stěžejní duely ve své snaze
udržet se v tabulce nahoře absolvovalo dosud největší překvapení letošního ročníku, výběr TJ Ostrava.
V obou střetnutích měl výhodu domácího prostředí, jenže ani jednou
neuspěl. Nejprve v předehrávce
patnáctého dějství podlehl silnému
Olympu Praha 1:3 a poté stejným

poměrem prohrál i s Olomoucí
v nesmírně důležitém utkání, jímž
se mohl účasti v lepší pětce notně
přiblížit. Místo toho nechal SK UP
doskočit na rozdíl tří bodů ke své
čtvrté pozici, takže šance papírového favorita ožila.
Totéž platí o naději KP Brno, neboť Královo Pole povinně uspělo
na hřišti městského konkurenta SG
jasně 3:0 a při rovněž očekávané
porážce VK Přerov se suverénně
vedoucím VK AGEL Prostějov
0:3 má i brněnský tým každoročně toužící po medaili k elitnímu
kvintetu rázem o dost blíž. Čtvrtou příčku a sedmé místo teď dělí
pouhé čtyři body, bitva o nadstavbovou výhodu tak bude jistě velmi
zajímavá i dramatická.

Zapojit se do ní chtěl také TJ Sokol
Šternberk a tuhle možnost si otevřel
díky spolehlivému triumfu 3:0 nad
SG Brno v dohrávce 3. kola. Následně však znovu na vlastní palubovce
vůbec nestačil Frýdku-Místku 0:3,
čímž se posun šternberské ekipy ze
stávajícího osmého postu výš nejeví moc reálně. Naopak TJ Sokol
Frýdek-Místek hladkým vítězstvím
opět potvrdil svůj neustálý progres
vedoucí k aktuálnímu upevnění třetího fleku jen dva bodíky za druhým
Olympem. Naše volejbalistky mají
v čele šestibodový náskok před Pražankami, zatímco dno pořadí beznadějně okupuje brněnské SG.
Před sváteční pauzou se přitom
v ženské extralize České republiky
odehrají už pouze tři zápasy.

Tečka za rokem 2014: ve čtvrtek
hanácké derby proti Šternberku
Prostějov/son - Zápasovou rozlučku s kalendářním rokem 2014 obstará pro volejbalistky VK AGEL
Prostějov duel čtrnáctého kola aktuálního ročníku UNIQA extraligy
ČR. Půjde o hanácké derby s TJ
Sokol Šternberk, který hostí hala
Sportcentra DDM tento čtvrtek
18. prosince od 18.00 hodin.
Nadcházející soupeři se přitom
nacházejí na opačných pólech
tabulky. Prostějovské obhájkyně
titulu v dosavadním průběhu sou-

těže ještě neprohrály a dokonce
neztratily ani bod, naopak šternberskému celku se zatím příliš
nedaří. Po letním omlazení kádru
včetně odchodu některých členek
základní sestavy dokázaly porazit
jen dvakrát SG Brno, jednou těsně
Přerov a také senzačně vyplenit
Frýdek-Místek, jenž ale tehdy byl
ve vnitřním rozkladu. V součtu
každopádně Sokol získal pouze
jedenáct bodů a figuruje na předposlední osmé příčce.

„Rozhodně si však nesmíme myslet, že Šternberk je slabý a porazí se
sám. V týmu má několik zkušenějších hráček, které družstvo táhnou,
a když se jim daří, tak dokážou
předvádět slušný volejbal. Naším
úkolem je i v závěrečném letošním
utkání podat standardně kvalitní výkon co nejvyšší úrovně, nic nepodcenit a hladkým vítězstvím poděkovat fanouškům za přízeň v celém
tomto roce,“ uvedl Miroslav Čada,
hlavní trenér „Agelek“.

Úrovni a férovosti duelu VK s Rabitou pomohl
i skvělý výkon německé rozhodčí Ute Fischer

Prostějov/son - Nejen hru všech
aktérek středečního mega zápasu mezi volejbalistkami Prostějova a Baku mohla obdivovat
více než tisícovka diváků v hledišti haly Sportcentra DDM.
Stejně velké uznání zasloužila
za svůj perfektní výkon i hlavní rozhodčí celého střetnutí Ute
Maria Fischer, kterou vydatně
podpořil neméně dobrým počínáním také její asistent Giorgio
Gnani.
Během každého duelu se samozřejmě objeví sporné situace,
jejichž posouzení se fanouškům

nezdá, nelíbí se jim nebo proti
verdiktu dokonce bouří. Takových
momentů se však v utkání na Hané
vyskytlo zásluhou precizní práce
obou sudích minimum, a pokud
vznikly, musel objektivní příznivec uznat, že je arbitři vyřešili
v podstatě vždy správně. Hlavně
počínání německé ženy na umpiru přitom působilo naprosto přesvědčivým způsobem a dokonale
zapadlo do špičkové úrovně vzrušujícího mače.
„Musím přiznat, že jsem už dlouho
neviděl natolik kvalitní výkon rozhodčích. Zejména Ute Fischer si

počínala velmi suverénně, klidně
a s přirozenou autoritou, tedy přesně tak, jak by volejbalový sudí měl
utkání řídit. A hlavně byly její verdikty bezezbytku správné, v případě dílčích protestů vše kapitánkám
krátce vysvětlila a nikdy nepřipustila žádné větší diskuse. S kolegou
Gnanim zkrátka zanechali v Prostějově vynikající dojem,“ právem
pochválil dvojici arbitrů předseda
Olomouckého krajského volejbalového svazu Jan Zatloukal, který
většinu mačů žen „vékáčka“ sleduje z pozice člověka obsluhujícího
ukazatel skóre.

Mládežnice VK dovolily Frýdku jediný set
Juniorky tím stvrdily postup do elitní šestky a kadetky prvenství

Prostějov/son – Poslední dvoukolo základní části extraligy juniorek a
kadetek ČR 2014/15 přivedlo ve skupině B do haly Sportcentra DDM
Prostějov volejbalové výběry Frýdku-Místku. Tým VK AGEL do 19
let Sokolky porazil v obou střetnutích s jednou ztracenou sadou a tím
bezpečně pojistil svůj postup do nadstavbové grupy o 1. až 6. místo.
Naše družstvo U17 mělo tuhle jistotu už dávno, přesto nepustilo papírově slabšímu soupeři ani set a dvěma hladkými triumfy potvrdilo
svou tabulkovou dominanci v celé základní fázi.
do horní šestky a splnit první dílčí
JUNIORKY
cíl v sezóně, za což celému kolektivu děkuji. Hlavní je účast ve fináVK AGEL Prostějov
lové skupině nadstavby i fakt, že do
TJ Sokol Frýdek-Místek
ní půjdeme se slibným ziskem dva3:0 (23, 18, 17)
nácti bodů. Útok na závěrečné Final
a 3:1 (9, -19, 15, 12)
Four tak máme ve vlastních rukou.“
Sestava v prvním utkání: Gogová, Meidlová, Chludová, AdamčíKonečná tabulka základní
ková, Valášková, Faksová, libero
skupiny B
Stavinohová. Sestava v druhém
17 0 1 2 53:17 52
utkání: Zatloukalová, Meidlová, 1. Brno
Faksová, Cruz, Valášková, Koča- 2. Prostějov 11 1 2 6 43:28 37
9 1 4 6 39:35 33
řová, libero Přibylová – Gogová, 3. Ostrava
4. Přerov
7 4 2 7 41:36 31
Adamčíková, Chludová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka: 5. Šternberk 2 4 2 12 25:51 16
„V úvodním duelu jsme potvrdili 6. Fr.-Místek 3 1 0 16 18:52 11
úlohu favorita a zaslouženě vyhráli,
KADETKY
když jen zahajovací set byl vyrovVK AGEL Prostějov
naný a až do konce dramatický. PoTJ Sokol Frýdek-Místek
tom už holky odvedly dobrý výkon,
3:0 (19, 19, 15)
byly lepší ve všech činnostech. Tím
se nám povedlo zabezpečit postup
a 3:0 (13, 13, 17)

Sestava v prvním utkání: Hubrová, Strnadlová, Boudová, Látalová, Weidenthalerová, Navrátilová,
libero Slavíková. Sestava v druhém utkání: Hubrová, Strnadlová, Boudová, Látalová, Weidenthalerová, Navrátilová, libero
Slavíková.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
V obou poměrně pohodových střetnutích tým v klidu plnil pokyny,
předvedl solidní volejbal a tím dospěl k jasným vítězstvím. Děvčata
zaslouží pochvalu, neboť utkání
pojala naprosto zodpovědně bez
podcenění. Tudíž na hřišti vůbec
nepůsobila dojmem, že jde o zbytečné souboje. A o to především šlo,
proto jsem spokojen.“

Konečná tabulka základní
skupiny B
1. Prostějov
2. Šternberk
3. Přerov
4. Brno
5. Ostrava
6. Fr.-Místek

17
10
9
6
2
2

1
3
5
1
2
2

0
3
1
4
3
3

2
4
5
9
13
13

55:12
47:28
44:31
34:43
21:54
20:53

53
39
38
24
13
13

Tenis

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. prosince 2014

Tenisová extraliga smíšených družstev již odstartovala, prostějovským finále vyvrcholí tento pátek

PROSTĚJOV PŮJDE DO BOJŮ O TITUL PŘEVÁŽNĚ V DOMÁCÍ SESTAVĚ

Už zítra, tj. v úterý 16. prosince, vstoupí do extraligy
smíšených družstev v tenise TK Agrofert Prostějov.
Obhájce loňského titulu byl nasazený přímo do jedné
ze semifinálových skupin, stejně jako týmy Prechezy
Přerov, Sparty Praha a 1. ČLTK Praha. O zbývající
dvě místa svádí boj tentokrát jen pětice týmů, neboť TK
Neridé po loňském extempore ze soutěže odstoupil.
Základní skupina v Liberci má již odehrány dva duely,
rozhodnutí padne stejně jako v Milovicích dnes. Hrát
se bude v Přerově a Prostějově, finále uvidí stejně jako
loni prostějovská hala NTC MORAVA Za Kosteleckou
ulicí v pátek 19. prosince od 10.00 hodin.

tulů, přičemž nejvyšší týmovou
soutěž vyhrál posledních šest let
Prostějov kraluje české extrali- za sebou! A i tentokrát vstupuje
gové scéně dlouhodobě. Od roku do dalšího ročníku s cílem obhá1995 získal celkem jedenáct ti- jit a získat sedmý triumf v řadě.

Prostějov/lv, pk

Zatímco v minulých letech nastupovali za TK AGROGFERT
zahraniční hráči, letos se situace
změnila. Klub posílí pouze Fin
Jarkko Nieminen a Slovák Norbert Gomboš. „Dáme prostor
českým tenistům a tenistkám, jde
nám o budoucnost. Za čas převezmou roli lídrů v Davis Cupu
či Fed Cupu a chceme, aby na
to byli připraveni. I v tom jim
může extraliga pomoci,“ nechal
se slyšet Miroslav Černošek,
šéf prostějovského tenisu. „Po
našich mládežnických titulech
chceme samozřejmě opět vyhrát
také seniorskou extraligu. Zlato
z týmové soutěže dospělých má
přece jen ze všech titulů největší
mediální ohlas, navíc si mnozí

obchodní partneři už prostě zvykli, že k našemu klubu jaksi patří,“
přidala Petra Černošková, ředitelka tenisových projektů marketingové společnosti TK PLUS.
Hlavními hvězdami TK Agrofert Prostějov v letošním ročníku tak budou vítězka Wimbledonu Petra Kvitová a sedmý
hráč světa Tomáš Berdych. Trenérské trio Navrátil - Kotyza Novák hodlá dále spoléhat také
na domácí talenty Veselého,
Pavláska a Smitkovou, z pražské Sparty přestoupivší Rosol
s Koukalovou či tradiční oporu
Hájka. Kromě Nieminena je na
soupisce ještě Polka Agniezska
Radwaňská, s její účastí ale nehrající kapitáni nepočítají. Svě-

Soupeři TK Agrofert se pokusí favorita zaskočit

Prostějov/lv - V pozici největšího favorita na titul půjdou do
extraligy smíšených družstev
tenisté TK Agrofert Prostějov.
Dlouhodobě nejlepší klub v České republice má tradičně ty nejvyšší ambice a těch se nezříká
ani před letošním ročníkem soutěže. „Chceme získat sedmý titul
v řadě. Tým na to máme,“ tvrdí
Jaroslav Navrátil, jeden z nehrajících kapitánů Prostějova.
Obhajoba titulu přesto nebude
snadnou záležitostí, protože soupeři
čekají na svou šanci a mají k dispozici kvalitní hráče. Úvodní soupeř
Prostějova 1. ČLTK Praha nasadí
do hry Slováka Miloslava Mečíře, který se letos na challengeru
v Ostravě dostal až do finále nebo
fedcupovou vítězku Lucii Hradeckou. „Nechceme nic podcenit

a půjdeme do zápasu v co nejsilnější sestavě,“ uvedl Navrátil.
Dalším možným soupeřem je Liberec, favorit kvalifikační skupiny,
kde narazí na Mariánské Lázně
a Pardubice. Jeho oporami bude
světová čtyřicítka Benjamin Becker z Německa, nebo Polák Lukasz
Kubot, deblový vítěz z posledního Australian Open. Ženskou
sestavu zase povede Švýcarka
Stefanie Voegeleová, 80.žena žebříčku WTA. „V Liberci jsou velcí
nadšenci a klub opravdu funguje. Snaží se neustále zlepšovat
a v extralize mají šanci bojovat
o dobré umístění,“ konstatoval Tomáš Ostarek, ředitel extraligy.
Při předpokládaném postupu do finále by zřejmě Prostějov narazil na
pražskou Spartu nebo přerovskou
Prechezu. V obou týmech je něko-

lik zajímavých jmen. Přerov v minulých letech spoléhal na výkony
Denise Istomina, letos ale angažoval Němce Jana Lennarda Struffa
a Nizozemce Igora Sijslinga. Vyrovnanou soupisku žen povede
Renata Voráčová. „Spoléháme na
týmový duch, který nás několikrát
dovedl až do finále,“ zní z přerovského klubu.
Spartu povede Barbora Záhlavová-Strýcová a sestry Plíškovy. „Nepříjemní jsou i kluci jako Michal
Konečný, Ivo Minář. Čekají nás
těžké zápasy, ale naše cíle jsou
dané,“ zopakoval Navrátil.
V extralize se letos představí pouze devět týmů. Jeden z tradičních
účastníků TK Neridé se totiž
ze soutěže v předstihu odhlásil.
Důvodem byly neshody klubu
s vedením soutěže v minulém roč-

níku. „Loni za Neridé v rozporu
s pravidly nastoupil jeden z hráčů
a utkání bylo kontumováno. S tím
nesouhlasil majitel klubu a družstvo bude příště hrát první ligu,“
vysvětil snížený počet startujících
Tomáš Ostarek.
V základní skupině v Milovicích
se proto odehraje jediné utkání
mezi Miltenem a Jihlavou. Vítěz
postoupí do přerovské nadstavbové části, poražený bude usilovat
o záchranu mezi elitou. Boj o udržení bude letos hodně napínavý.
Poražený z utkání o deváté místo
sestupuje přímo. Vítěz si zahraje
baráž s Modřany, které ovládly
první ligu. „Odpovídá to modelu
soutěže pro příští rok, kdy extraligu bude hrát osm týmů ve dvou
čtyřčlenných skupinách,“ poznamenal Ostarek.

ze soupisek ostatních extraligových klubů...
TK Precheza Přerov
Muži: Lennard Struff,
Igor Sijsling, Marius Copil, Dušan Lojda, Rudolf
Siwy, Dominik Hrbatý,
Jiří Školoudík, Daniela
Vrba, Vít Kopřiva
Ženy: Barbora Krejčíková, Renata Voráčová,
Pernila Mendesová, Marie Mayerová

I.ČLTK Praha
Muži: Miloslav Mečíř,
Jan Mertl, Jan Hernych,
Adrian Sikora, Jan Šátral, Marek Routa, Robin
Staněk
Ženy: Lucie Hradecká,
Kateřina Kramperová, Jesika Malečková, Michaella
Krajicek, Tereza Martincová

TK Sparta Praha
Muži: Radek Štěpánek,
Marek Michalička, Michal Konečný, Ivo Minář,
Tomáš Papík, Pavel Štaubert, Lukáš Dlouhý, Ondřej Krstev, Patrik Rikl
Ženy: Barbora Záhlavová-Strýcová, Karolína
Plíšková, Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková

TK Spartak Jihlava
Muži: Steve Darcis,
František Čermák, Leoš
Friedl, Robin Bulant,
Karel Vesecký, Radim
Hůda, Martin Slanař,
Kamil Vondráček
Ženy: Claire Feuerstein,
Stéphanie Foretz, Petra
Melounová,
Kristýna
Roučková

LTK Liberec
Muži: Benjamin Becker, Lukasz Kubot, Tomas Przysiezny, Michal
Schmid, Roman Jebavý,
Dominik Süč, Jan Kunčík,
Lubomír Majšajdr
Ženy: Stefanie Voegele,
Katarzyna Piter, Petra Krejsová, Lenka Kunčíková,
Karolína Stuchlá

„Byl to dobrý rok,“ míní prostějovská

naděje Tereza Smitková

Prostějov - Úžasnou sezonu zakončí Tereza Smitková jako
členka prostějovského družstva v extralize smíšených družstev.
Tenisová kometa na sebe během jediného roku upozornila několika skvělými výsledky. Nejvíce pak ve Wimbledonu, na londýnské trávě postoupila z kvalifikace až do osmifinále. V závěru
sezony pak vyhrála první turnaj WTA v Limognes. „Přitom jsem
tam odjížděla s tím, že nechci skončit v prvním kole,“ svěřila se
s úsměvem v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Smitková.
Ladislav Valný
Vnímáte turnajové vítězství jako
největší úspěch ve srovnání s osmifinálovým startem ve Wimbledonu?
„Zřejmě ano. Byl to nejcennější triumf.
Začátek nebyl lehký, ale pak jsem se lepšila. Ztratila jsem pouze jeden set během
celého turnaje. Úplný závěr se sice v Dubaji nepovedl, ale to se dalo čekat. Těžká
soupeřka, dlouho cestování a stěhování
z haly na venkovní kurty. I tak můžu být
s celou sezonou spokojená.“
Při ohlédnutí za končícím rokem
nejde opomenout Wimbledon.
Co vám dal druhý grandslam sezony?

„Byla to obrovská zkušenost. Zjistila jsem,
s kým můžu hrát. Zápasy byly hodně náročné i psychicky. Byl to skvělý test a výbornýý výsledek.“
Rok končíte na 69. místě na žebříčku WTA. Jak se vám zamlouvá
takové postavení?
„Na začátku sezony se mi o tom ani nesnilo... (úsměv) Nedávala jsem si žádné
konkrétní cíle. Jak říkám, byl to dobrý rok
a pokusím se o to, aby ten příští byl ještě
lepší. I když je jasné, že udržet se ve stovce
bude těžké.“
Jaké bylo volno po sezoně?
„Po dlouhé době jsem se dostala
domů, pauza byla příjemná. Ale pak už
přišlo na řadu soustředění na Slovensku

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
a příprava na další sezonu, s trenérem pracujeme na větší pestrosti hry a také na servisu. Myslím, že se nám to daří.“
Rok zakončíte startem v tenisové
extralize. Chce to zlatou tečku?
„V Prostějově ani jiné cíle nejsou. Chceme
vyhrát a ráda bych k tomu přispěla.“

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
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INZERCE

tová šestka trénuje ve Varšavě
a na Hanou by dorazila, pokud
by se stalo něco neočekávaného.
Jedinou absentující oporou bude
Lucie Šafářová, která se na příští
sezonu připravuje pod vedením
kanadského trenéra Roberta Steckleyho na Floridě. „Její příprava
je specifická. Nemělo význam ji
tlačit k tomu, aby kvůli extralize
létala přes oceán,“ objasnil Miroslav Černošek.
Tým se sešel v neděli v Prostějově
kompletní až na Tomáše Berdycha, který se připojí po návratu
z asijské ligy. „Jsme domluveni,
že v případě našeho postupu bude
hrát finále,“ prozradil Černošek.
V Prostějově se bude hrát semifinálová skupina od 16. do 18. prosin-

ce. O den později je na programu
finále, rovněž v prostějovské hale.
Všechny zápasy se hrají od deseti
hodin na dvou kurtech. „Vstup je
zdarma. Chceme, aby tribuny byly
především při našich zápasech
plné,“ uvedl manažer TK PLUS
Tomáš Cibulec.
Podle pravidel musejí v utkání nastoupit do dvouher minimálně dva
domácí hráči a nejvýš čtyři cizinci.
V každém zápase se bude hrát šest
dvouher a tři čtyřhry. Za rozhodnutého stavu je možné duel ukončit.
Tenisová extraliga bude mít
stejnou finanční dotaci 800 tisíc korun jako v loňském roce.
Vítěz získá 300 tisíc, finalista
dvě stě a semifinalisté sto tisíc
korun.

soupiska tk agrofert
Tomáš Berdych (7., ČR)
Lukáš Rosol (31., ČR)
Jiří Veselý (68., ČR)
Jarkko Nieminen (73., Finsko)
Norbert Gomboš
(126., Slovensko)
Adam Pavlásek (241., ČR)
Jan Hájek (386., ČR)
Petra Kvitová (4. ČR)
Agnieszka Radwaňská
(6., Polsko)
Klára Koukalová (40., ČR)
Tereza Smitková (69., ČR)
Gabriela Pantůčková (410., ČR)

TENISOVÁ EXTRALIGA SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2014
13.-19. prosince; Milovice, Liberec, Prostějov, Přerov
Skupina Milovice

15. prosince: Milten - TJ SPARTAK Jihlava

Skupina Liberec

LTK Liberec - TCF Purum Mar.Lázně 9:0 (Kubot - Salaba 6:1, 6:2; Przysiezny - Polanka 6:4, 6:1;
Schmid - Bolf 6:2, 6:4, Jebavý - Cesal 6:1, 6:0; Piter - Nováčková 6:0, 6:0; Krejsová - Jandová 6:3,
6:0; Kubot, Jebavý - Salaba, Polánka 6:3, 6:4; Süč, Majšajdr - Bolf, Česal 6:1, 6:2; Piter, Krejsová Nováčková, Jandová 6:1, 6:0)
14. prosince: LTK Pardubice - TCF Purum Mar.Lázně 6:0 (Ignatik - Salaba 5:0 scr; Lustyk - Polanka 6:4, 6:4; Kowalczyk - Bolf 6:4, 6:2; Novák - Cesal 6:0, 6:2; Mituová - Nováčková 6:1, 6:1; Skocdopolová - Jandová 6:1, 6:0)
15. prosince: LTK Liberec - LTK Pardubice

Finálová skupina Prostějov

16. prosince: TK AGROFERT Prostějov - I.ČLTK Praha
17. prosince: I.ČLTK Praha - vítěz ze skupiny Liberec
18. prosince: TK AGROFERT Prostějov - vítěz ze skupiny Liberec

Finálová skupina Přerov

16. prosince: TK PRECHEZA Přerov - TK Sparta Praha
17. prosince: TK PRECHEZA Přerov - vítěz skupiny Milovice
18. prosince: TK Sparta Praha - vítěz skupiny Milovice

16. prosince: Milovice - zápas o sestup a 19. prosince:
PROSTĚJOV - FINÁLE EXTRALIGY
všechny zápasy začínají v 10.00 hodin

