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Zase o fous lepší. Jsme nejčtenější a BUDEME CE
ELO
OBA
AREVNÍ.

a
Už během ledn

Polepšený bezdomovec:

„NECHCI UŽ

CHCÍPAT

v kasárnách!“

Šel do sebe! Martin Janeček teď
na prostějovský „azylák“ nedá dopustit.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik

Zázraky se dějí! A ty vánoční obzvlášť... Ještě před pár měsíci by Martina Janečka z ulice
do Azylového domu nedostal nikdo ani párem koní. Kritizoval a nadával úplně na všechno.
Nejenom na těžký život bezdomovce, ale také na práci prostějovských konšelů, „násilí“
policajtů i na údajnou šikanu lidí, kteří se o chudáky bez trvalého přístřeší mají starat. To
je ale všechno pryč, Martin Janeček už několik týdnů žije v „azyláku“ za Určickou ulicí
a každého chválí na všechny strany!
Jak je to možné? To se dozvíte na straně 6 dnešního vydání!
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Krimi

168 hodin
s městskou policií
Rvačka na „Kravařce“
Kravařce“

Dvě hodiny po půlnoci v sobotu 20. prosince bylo operačním
střediskem přijato oznámení,
že v Kravařově ulici došlo ke
rvačce. Kamerovým systémem
bylo zjištěno, že dochází k fyzickému napadení mezi dvěma
muži. Ihned byla vyslána na
místo hlídka, která zjistila, že jeden z mužů je zraněn na hlavě.
Strážníci oba vyzvali, aby svého jednání zanechali, ale oba se
v přítomnosti hlídky začali opět
fyzicky napadat a neuposlechli
výzvy. K zabránění dalšímu
napadání proto strážníci použili
proti oběma mužům donucovací prostředky. Následně byla
oběma poskytnuta první pomoc
a zajištěno lékařské ošetření.
Oba muži se dopustili přestupkového jednání a o výši sankce
rozhodne správní orgán v následném řízení.

Cement na silnici

Předminulou sobotu 20. prosince v 11.00 hodin byl oznámen nález věci na komunikaci
v Komenského ulici. Z neznámého vozidla spadly tři pytle
cementu. Protože se jednalo
o znehodnocenou věc, byl
cement z komunikace odstraněn, aby nedošlo k ohrožení
dopravy. Majitel nebyl zjištěn, a proto byly pytle odevzdány do sběrného dvora.

Pomsta u soudu

Před desátou hodinou v úterý
16. prosince sdělil na linku 156
oznamovatel poškození svého vozidla mužem, se kterým
měl před chvílí soudní jednání.
Tento údajně kopnul do popelnice, která spadla přímo na
jeho zaparkované vozidlo, a při
tom došlo k poškození zadního
světlometu. Oznamovatel vyčíslil škodu na 370 korun.

Prokopl výlohu

V pátek 12. prosince před
třiadvacátou hodinou se návštěvník baru v centru města
nepohodl s přísedícími a v návalu vzteku rozbil půllitr.
Své chování stále neovládal
a tak byl po zaplacení i se svým
kamarádem vyveden obsluhou. To zapříčinilo jeho další
rozčílení. Kopnul do výlohy,
která se roztříštila. Předběžný
odhad způsobené škody nepřesáhne pět tisíc korun, a proto
událost byla postoupena správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Honička za vandaly

Rovněž v pátek 12. prosince
po jednadvacáté hodině bylo
přijato sdělení na linku 156
o skupině pěti mladíků, kteří
oznamovateli rozbili okno
od bytu. Poškozený za nimi
vyběhl a pronásledoval je.
Jednoho z nich se mu podařilo chytit před nákupním
střediskem v Okružní ulici.
Ostatní ale svému kamarádovi pomohli a poté z místa
utekli. Přibližně za pětatřicet
minut byl ale zadržen mladík
odpovídající popisu na čerpací stanici v Brněnské ulici.
Jelikož se potvrdilo, že jde
o jednoho z výtečníků, byli
na místo přivoláni policisté.

Flaškou trefil auto

V neděli 14. prosince o čtvrt
na čtyři ráno bylo přijato na
linku 156 oznámení o neznámém mladíkovi, který vyhodil z okna láhev, a ta rozbila
přední sklo u zaparkovaného
vozidla. Hlídka na místě zjistila poškození dvou vozů.
U druhého došlo k újmě zadního skla způsobené klíčem
y ppřivona kola. Na místo byla
lána Policie ČR, která si věc
převzala k dalšímu šetření.
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ZAKUKLENEC PŘEPADL S PISTOLÍ BAR V KRASICKÉ!
Majitel Plzeňky poskytl snímky lupiče, POZNÁTE HO?
Bezdomovec, feťák nebo notorický gambler bez
peněz? Majitelé baru Plzeňka v Krasické ulici
v Prostějově si nyní lámou hlavy nad ozbrojeným
lupičem, který v úterý 16. prosince časně ráno přepadl mladou servírku tohoto baru s nonstop provozem. Pod pohrůžkou střelby na ní vymámil podle
informací Večerníku tržbu ve výši osmnácti tisíc
korun. Mladé ženě pak „zajistil“ nepěkný zážitek
do konce života...
Prostějov/mik
Policie případ potvrdila teprve
až ve středu v poledne s tím, že
nemůže poskytnout médiím záznamy z průmyslových kamer
uvnitř baru z důvodu probíhajícího vyšetřování. To však rozčílilo majitele baru a Večerníku
potřebné snímky poslal sám ve
snaze získat od veřejnosti možné
informace o totožnosti lupiče!
„V úterý šestnáctého prosince krátce před půl pátou ráno
vstoupil do baru na Krasické
ulici v Prostějově maskovaný
pachatel. V ruce držel předmět
připomínající zbraň, který namířil na obsluhu baru a požadoval vydání peněz. Ta mu z obavy o život vydala číšnický flek

s provozní finanční hotovostí,“
popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Při ověřování těchto informací
však Večerník zjistil, že dochází k rozporu v časovém údaji.
„V baru sedělo pořád ještě několik hostů, další hráli ve vedlejší místnosti na automatech.
Asi ve tři ráno sem vtrhnul
maskovaný chlap a mířil pistolí
na mladou barmanku. Ta samozřejmě byla vylekaná a tržbu mu vydala,“ uvedl jeden ze
členů personálu prostějovského
baru a herny Plzeňka v Krasické
ulici.
Každopádně policie po pachateli pátrá, stejně tak však po
něm baží majitelé baru. „Kri-

minalisté na případu intenzivně pracují, po pachateli pátrají
a prověřují všechny informace a poznatky. Zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání zvlášť závažného
zločinu loupeže, za který pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Podle popisu se mělo jednat o pachatele vysokého mezi
180 až 190 centimetry, hubené
postavy, který v ruce držel předmět připomínající zbraň. Mluvil česky, bez přízvuku,“ uvedla
k popisu maskovaného lupiče
mluvčí krajské policie.
Kriminalisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pachateli
tohoto loupežného přepadení.
„Jakékoliv informace, které
by vedly k jeho dopadení, mohou občané sdělit na Službu
kriminální policie a vyšetřování v Prostějově, buď osobně, nebo telefonicky na linku
974 781 336, případně kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“ vzkazuje veřejnosti
Irena Urbánková.
Jenomže policie bohužel odmítla poskytnout fotografie pa-

ZNÁSILNIL ŽENU, skončil ve vazbě!
Dvaatřicetiletého chlípníka dopadli strážníci

Prostějov/mik - V Prostějově
došlo po delším čase ke znásilnění ženy. Státní policie případ
tajila několik dní. Podle informací Večerníku dvaatřicetiletého násilníka, který ženu znásilnil a zranil, dopadli krátce
po činu strážníci městské policie. Chlípník skončil ve vazbě.
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže, kterého obvinili ze
spáchání násilného trestného
činu. Toho se měl dopustit v pátek dvanáctého prosince na jedné
z ulic v Prostějově vůči ženě,“
informovala média až o tři dny
později Irena Urbánková, tisko-

vá mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Bohužel z tiskové zprávy se nelze dozvědět, kde ke znásilnění
došlo, stejně tak policie tají
další podrobnější informace.
Večerníku se pouze podařilo
zjistit, že násilníka krátce po
činu dopadli mnohem aktivnější strážníci městské policie!
„Na základě vyhodnocených informací a poznatků byl pachatel
krátce po spáchání trestného činu
ve spolupráci se strážníky Městské policie v Prostějově zadržen
a umístěn do policejní cely. Vydaným usnesením bylo zahájeno
trestní stíhání a muž byl obviněn

ze spáchání násilného trestného
činu, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí
až desetiletý pobyt za mřížemi,“
potvrdila mluvčí krajské policie.
Policie dala státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na
vzetí obviněného do vazby,
který byl soudem akceptován
a dvaatřicetiletý muž byl eskortován do vazební věznice
v Olomouci. „Vzhledem k probíhajícímu šetření a s ohledem
na nebezpečí sekundární viktimizace poškozené nebudeme
v současné době k případu sdělovat bližší informace,“ dodala na
závěr Irena Urbánková.
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Víte, kdo to je? Tento maskovaný lupič v teplákové soupravě
a s kapucí na hlavě přepadl mladou barmanku.
Foto: záznam z kamer baru Plzeňka
Bar Plzeňka vypisuje finanční odměnu 5 000 korun za informace vedoucí k dopadení pachatele loupežného přepadení
v tomto baru v úterý 16. prosince ráno mezi třetí až půl pátou.
Informace můžete sdělit přímo policii, nebo v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
chatele z průmyslové kamery.
Nebýt vstřícnosti majitele baru
a jeho snaze o co nejrychlejší
dopadení lupiče, neměla by se
veřejnost čeho chytit. Kromě
poskytnutí záběrů z místa činu

pak majitel baru Plzeňka v Krasické ulici vypisuje i finanční odměnu pro toho, jehož informace
budou natolik zásadní, že přivedou policii až přímo k dopadení
pachatele.

STÍN ŠTĚDRÉHO DNE:

Místo do kapra se
pustil do strážníka
Prostějov/mik - Namísto klidného pojídání smaženého kapra s bramborovým salátem si
vyšlápl na hlídku strážníků!
Ochránci veřejného pořádku
na Štědrý den řešili hádku na
ubytovně, jeden z neurvalců si
to ale nechtěl nechat líbit...
„Ve středu čtyřiadvacátého prosince v osmnáct hodin hodin
požádala recepční o kontrolu
ubytovny, kde jeden z nájemníků
dělal nepořádek. Po příjezdu na
místo strážníci v domě registrovali
hlasitý křik několika osob. Hlídka
následně požádala o vysvětlení

protiprávního jednání jednoho
z mužů, který se hádky viditelně
účastnil. Z bytu však vyšel muž,
který slovně i fyzicky napadl jednoho strážníka,“ popsal Večerníku
štědrovečerní incident Jan Nagy,
velitel Městské policie v Prostějově. Rozpáleného raubíře bylo
nutné zpacifikovat. „Strážníci museli použít donucovací prostředky
k zabránění napadání. Muž byl
následně předveden na Policii ČR
k provedení dalších úkonů pro podezření ze spáchání trestného činu
násilí pro výkon pravomoci úřední
osoby,“ dodal Jan Nagy.

ze soudní síně...

FEŤÁCI jezdili do Polska na nákupy léků s efedrinem
Podařenou trojici policisté čapli přímo na prostějovském nádraží

Prostějov/mls - Zájezdy do
Polska se u Čechů těší značné
oblibě. Není divu. Například
potřeby pro miminka lze u našich severních sousedů sehnat
výrazně levněji než v tuzemsku. Polsko je ovšem oblíbená
destinace i pro narkomany.
V libovolném množství si tam
mohou nakoupit léky obsahující efedrin, které by jim v České republice nikdo neprodal,
jelikož se z nich dá bez problémů uvařit tolik oblíbený pervitin. Za podobné nákupy jim
však hrozí trest. Přesvědčit se
o tom mohli Libor Křemeček,
Martina Huňkařová a Marek
Kejík. Zatímco první dva už
byli odsouzeni, třetí do party
na svůj trest stále čeká...

S lumpárnami je konec. Marek Kejík to u prostějovského soudu
zná více než dobře. Kromě drog má na triku ještě opakované mlácení své přítelkyně, čtyřletý trest se mu tedy nepochybně navýší.
Foto: Martin Zaoral

Zprvu byste to do nich neřekli.
Usměvavý a upovídaný svářeč,
velmi pohledná dívka drobné
a štíhlé postavy či urostlý
mládenec s ostře řezanými
rysy ve tváři. Tak na první
pohled vypadají Libor Křemeček, Martina Huňkařová
a Marek Kejík. Všem třem
ovšem zásadně do života zasáhla droga zvaná pervitin.
A zcela jim ho převrátila naruby. Oba mládenci kvůli ní
skončili ve vězení. Mladá žena
sice zůstává na svobodě, stále
však bojuje se spoustu problémů a není schopna se postavit
na vlastní nohy. I to vyplynulo z jednání Okresního soudu
v Prostějově, jemuž byl Večerník
v úterý 16. prosince přítomen.

Do Polska jezdili
pro „bedny“
Všichni tři jmenovaní loni
společně vyrazili na výlet do
Polska, z něhož přivezli léky
na výrobu pervitinu za téměř
patnáct tisíc korun. Po jejich
návratu na ně na prostějovském
nádraží čekali dobře informovaní policisté. Zapírat nemělo
cenu, přestože i o to se trojice
částečně pokusila. Policistům
se přitom snažili namluvit, že
netušili k čemu léky, které si
z Polska přivezli, slouží. Na
tuto hodně nepravděpodobnou
historku jim však kriminalisté
(stejně jako soud) neskočili.
(pokračování na straně 13)

po kvartetu hledaných
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
Uřezalili smrk!
Uř
k!

Neznámý zloděj se v období od
středy 17. do pondělí 22. prosince vloupal na zahradu školky
v Rejskově ulici v Prostějově.
Poškodil oplocení pozemku,
na který pak vešel, a zde odřezal pětimetrový okrasný smrk
ppichlavý
ý ve výšce
ý sedmaosmdesáti centimetrů. Škoda nebyla dosud vyčíslena. Policisté
případ prověřují pro přečin
krádeže.

Podvod přes internet

Sedmatřicetiletý muž z obce
na Prostějovsku zareagoval
na inzerci prodeje mobilního
telefonu značky Samsung Galaxy Note 4 prostřednictvím
internetového bazarového portálu. Po vzájemné komunikaci
a dohodě s prodávajícím mu
kolem 8. prosince tohoto roku
poslal na jeho účet 5 500 korun,
což byla konečná cena zboží.
Prodávající ho ujistil, že zboží
odeslal hned následující den po
uhrazení této částky. K dnešnímu dni mu však zaplacené zboží nedošlo, prodejce již z této
adresy nekomunikuje a je zcela
nekontaktní.

Z auta bral i kameny

Někdy v době od 23. do 25. prosince se vloupal do motorového
vozidla značky Hyundai zaparkovaném na ulici Družstevní
v Prostějově neznámý pachatel. Po předchozím poškození
skleněné výplně okna vnikl do
vnitřního prostoru, kde ukradl
autonavigaci, šestnáct lávových
kamenů v plechovém kufru a finanční hotovost. Celková škoda
nančníhotovost.Celkováškoda
byla vyčíslena na více jak deset
tisíc korun.

Straka na Melantrišce

Neznámý pachatel po rozbití
skleněné výplně pravých předních dveří vnikl do vozidla
Ford Mondeo odstaveného na
parkovišti v Melantrichově ulici
v Prostějově. Z auta odcizil
odložený notebook. V tomto
případě majiteli způsobil škodu
kolem šestnáct set korun.

Baterka a lékárnička

Předminulou sobotu 20. prosince kolem poledne zjistil majitel
osobního auta, které parkoval
vProstějověnauliciMathonova,
že se mu někdo do něj vloupal. Zloděj odcizil autobaterii
a přibral si ještě autolékárničku.
Majiteli způsobil celkovou škodu za tři tisíce korun.

Škodovka bez kapoty

Takřka ve stejnou dobu, tedy
okolo sobotního poledne dne
20. prosince,
p
, zjistil
j
vloupání
p
do svého vozu značky Škoda
Fabia také řidič v Prostějově na
ulici Edvarda Valenty. Tentokrát
zmizela přední kapota auta
a ochrannýý kryt
y motorové části
vozidla. Škoda byla vyčíslena
na šest tisíc korun.

Dodávka je fuč!

V noci z pátku 19. na sobotu
20. prosince odcizil zloděj na
parkovišti sídliště E. Beneše
v Prostějově nákladní dodávkové auto značky Volkswagen
Transporter oranžové barvy.
Majitel škodu odcizeného vozidla zatím neudal.

Vykradl auto u hřbitova

ERIK DŽUDŽO

SIMONA HALOUZKOVÁ

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ

ERVÍN ČUREJA

se narodil 30. září 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. prosince 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 160
až 165 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a černé vlasy.

se narodila 5. února 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. listopadu 2014.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
40 do 45 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, modré
oči a hnědočerné vlasy.

se narodila 4. května 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. prosince 2014.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 17 let, měří 157 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

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

Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se ve středu 17. prosince v dopoledních hodinách
vloupal do vozidla Hyundai na
parkovišti u hřbitova v Brněnské
ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel rozbil jedno z oken
a ze zavazadlového prostoru
odcizil tablet značky Samsung,
čtečku knih, peněženku s osobními doklady a penězi. Celková
škoda odcizením byla vyčíslena
na čtyři tisíce sedm set korun,
poškozením na další čtyři tisíce.

Zpravodajství
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Smutný předvánoční příběh
Vyjednavačka zachránila SEBEVRAHA,
druhý den ráno PŘEJEL VLAK mladíka!
Prostějov, Blatec/mik - Osud někdy přináší hodně
zamotané tragické příběhy. Jeden takový se
odehrál v předvánočním čase. Nejprve
jedenadvacetiletý mladík chtěl ukončit
svůj život skokem z mostu do kolejiště
u bývalé Vitany. Přivolaná policejní
vyjednavačka mu jeho úmysl rozmluvila.
Mladý muž tak byl zachráněn, ale podle zatím nepotvrzených informací pouze na pár hodin...
„Ve středu sedmnáctého prosince kolem půl sedmé večer jsme přijali prostřednictvím strážníků Městské policie v Prostějově oznámení o muži, který se nacházel na
mostu nad železničním koridorem v Kralické ulici v Prostějově a vyhrožoval, že
z něj skočí. Na místo byli ihned vysláni policisté a přivolána byla také policejní
vyjednavačka. Provoz v koridoru byl po dobu prováděného zákroku zastaven.
Vyjednavačce se zhruba po půl hodině podařilo mladému muži jeho úmysl rozmluvit a muž sám dobrovolně přelezl přes zábradlí zpátky na chodník,“ popsala událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že onen nešťastník byl následně předán přivolané zdravotnické záchranné službě. K žádnému zranění ani ke škodě na majetku nedošlo
a provoz na trati byl krátce poté obnoven.
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(pokračování na straně 13)

A na Ježíška se narodily...

NELLINKA s NATÁLKOU!
Prostějov/mik-Ježíšek
letos naděloval také
v prostějovské porodnici! Ani na Štědrý den
nebyl zdejší lékařský
personál bez práce,
neboť uplynulou středu
24. prosince se právě
zde narodila hned
dvě děvčátka. Obě
se mají čile k světu
a s výhodou, že v tento
den budou slavit jak
narozeniny, tak další
dárky budou mít ještě
pod stromečkem...

Ježíškovy děti. Lucie Tesaříková s dcerou Nellou (vlevo) a Martina Hradilová s Natálkou budou mít
každý Štědrý den dvojité starosti. Ale jen ty příjemné.
2x foto: Michal Kadlec

MAJETEK Prostějovanů NENÍ pro mnohé NEDOTKNUTELNÝ
„Krade se všechno, i tyčinka za korunu devadesát,“ konstatuje šéf strážníků Jan Nagy

V průměru pro pětistovku pachatelů ročně není
majetek jiných Prostějovanů či firem žádným tabu. Dokazují to každoroční statistiky, které si vede
Městská policie v Prostějově. Strážníci takřka denně řeší krádeže v supermarketech, ale i menších
obchodech, nájezdy zlodějů, kteří nenechají na
místě nic železného, ale v poslední době také nezaplacené útraty a útěky z barů či restaurací. A nesvádějme všechno na bezdomovce, v Prostějově
kradou i ti, kteří rozhodně netrpí hladem či potřebou pár drobných peněz!
Prostějov/mik
„Statisticky nesledujeme jednotlivé druhy majetkových
přestupků, ale z každoročních
zkušeností můžu říct, že z celkového počtu těchto přestupků
je tak šedesát procent krádeží
v obchodech. Samozřejmě
častěji v supermarketech, ve
kterých si pachatelé myslí, že
se snad nějaká ta ukradená
čokoláda nebo láhev alkoholu
ztratí a nepřijde se na to. Krade se tady opravdu všechno,
perličkou z poslední doby je
ukradené zboží za korunu devadesát. I takové případy se ale
v Prostějově samozřejmě řeší,
většinou přímo na místě blokovou pokutou. Na druhé straně
jsme už ale zaznamenali výjezd
strážníků ke krádeži v obchodě,
ze kterého se zloděj snažil bez

placení vynést zboží za čtyři
tisíce korun,“ poznamenal Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
V drtivé většině případů se
strážníkům daří zlodějíčky ze
supermarketů i menších obchodů dopadnout buď přímo na
místě s pomocí bezpečnostních
kamer a místní ochranky, nebo
je případně vypátrat po pár desítkách minut v ulicích města či
v jejich bydlišti. „Po ohlášení
každé této krádeže se musí pochopitelně na místo vyjet okamžitě. Rozhodují minuty. Když
se zloděje, kterému se podaří
s ukradeným zbožím z obchodu vyjít ven a zmizet, nepodaří
vypátrat do dvou hodin, je pak
už pozdě bycha honit. V každém případě tyto jednotlivé
krádeže nejsou pro nás pouhou
administrativní záležitostí, ale

POHOTOVOST v nemocnici

praskala o Vánocích ve švech

Prostějov/tok - Asi tucet pacientů posedávalo na druhý
svátek vánoční okolo poledne v prostějovské nemocnici
na pohotovosti pro dospělé. „Od rána registrujeme
na čtyři desítky pacientů,“
konstatoval ošetřující lékař
Petr Marák. Podle stálých
„návštěvníků“ pohotovosti
to o vánočních svátcích není
žádná výjimka...
O víkendu končící období nadprůměrných teplot určilo skladbu pacientů, kteří si rozhodně
nepředstavovali, že vánoční čas
stráví čekáním ve zdravotnickém zařízení. Naprostá většina
„sešlosti“ trpěla akutními respiračními potížemi v různých
variantách. „Manžel přes týden
bojoval s nachlazením a nakonec šel ještě před svátky ke
svému lékaři. Na Štědrý den
jsem dostala horečky já,“ svěřila
se Večerníku s neplánovanými
komplikacemi jedna z pacientek. Obvyklým řešením byl
proto předpis příslušného medikamentu a poučení o nutnosti
pocení doma v lůžku.

Trend nárůstu respiračních
onemocnění ve svátečním
období potvrdila i manažerka
pro marketing a PR Středomoravské nemocniční Darina
Formánková. Podle jejího
exkluzivního vyjádření pro
Večerník se kromě pokašlávající většiny vyskytli
i lidé s akutními problémy
pohybové soustavy, pacienti
na aplikaci injekcí a podobně. „Na dospělé pohotovosti
bylo v každý den vánočních
svátků ošetřeno do padesáti pacientů, na dětské ještě
o deset více, což představuje
nárůst o třicet až čtyřicet procent oproti běžnému provozu,“ informovala Formánková. „Na traumatologii ošetřili
lékaři prostějovské nemocnice za tři sváteční dny na sto
padesát tři úrazů,“ doplnila
nepříliš radostná čísla.
Nadcházející mrazivý týden
by sice měl množství bakterií ve vzduchu omezit, další
nárůst respiračních nemocí
ale bude možné očekávat
s návratem dětí do škol.

Počet přestupků proti majetku
Zdroj: Městská policie Prostějov

Nejčastější. Z celkového počtu přestupků proti majetku se v Prostějově více jak polovina krádeží odehraje v obchodech. Ilustrační foto

pachatele se vždycky snažíme
vypátrat a zadržet. Samozřejmě, nejdůležitější jsou vždycky
informace, které se strážníkům
o pachateli podaří na místě získat. A co si budeme povídat,
většinou se zloději rekrutují
ze stále stejné základny, takže
hlavně okrskoví strážníci je už
znají. Pak stačí sebemenší poznatek svědka a jdeme si pro
pachatele najisto,“ prozradil
Večerníku něco málo z pátrací
„kuchyně“ strážníků Jan Nagy.
Druhým nejčastějším přestupkem proti majetku se
v Prostějově stává krádež

kovů. Těchto lumpáren skutečně přibývá, a to i díky nedokonalosti zákonů. Není
tajemstvím, že zloději dnes
ukradnou doslova vše, co je
ze železa nebo ještě lépe z barevného kovu. A proč ne, když
ve sběrnách jim tyto nakradené věci vykoupí naprosto bez
problémů? „V poslední době
se ale spolupráce s provozovateli kovošrotů a dalších výkupen železa podstatně zlepšila.
Já osobně vidím největší problém v tom, že doposud není
v zákoně zakotvena povinnost
při prodeji druhotných surovin

předkládat průkaz totožnosti.
Tento fakt se má ale co nejdříve změnit, poslanci už k tomu
schvalují potřebné zákony.
Navíc se často pozastavujeme nad tím, že v kovošrotech
vykupují od lidí například litinové poklopy od kanálů, krycí
mříže nebo dokonce urny na
popel ze hřbitovů. Každý přece na první pohled musí vidět,
že jde o kradené věci. Ale bohužel, ještě dneska i tyto věci
provozovatelé výkupen berou...,“ poznamenal Jan Nagy.
Třetím nejčastějším majetkovým přestupkem je v Prostě-

jově neplacení útraty v restauracích a barech. Není žádnou
výjimkou, když napohled slušný člověk sedí u stolu několik
hodin, nechá se obsluhovat
a za pití i jídlo se nastřádá útrata
za několik set korun. Jenomže
pak v nestřeženém okamžiku
prostě zmizí bez zaplacení! Co
v takových případech obsluze
poradit? „Tak to je hodně těžká
otázka, na kterou je ještě těžší
odpovědět... Já si myslím, že
ve většině restaurací či barech
to funguje tak, že obsluha má
už určitý přehled o svých hostech a ví, kdo k nim chodí. Pak
záleží na provozovatelích, jaký
způsob placení od svých hostů
zvolí. Máme tu dokonce bary
nebo diskotéky, kdy musíte
okamžitě zaplatit byť za jedno

jediné pivo. Nemáš peníze?
Tak ho nedostaneš! Chápu ale,
že tento způsob nejde aplikovat
všude, to by odrazovalo všechny slušné hosty,“ zamyslel se
velitel městských strážníků.
„Obecně na tento problém
prostě existuje nulová rada.
Každopádně ale, když se něco
takového stane, je zapotřebí
okamžitě zavolat strážníky.
Mnohdy se totiž stane, že se
neplatiče podaří vypátrat brzy
po spáchání tohoto přestupku.
Buď venku na ulici, nebo v jiné
hospodě, kde zkouší podobné
triky. Někdy jsou i případy, kdy
dotyčný člověk se zastydí za
své chování, načež se na výzvu
strážníků do restaurace vrátí
a svoji útratu zaplatí,“ zkonstatoval Jan Nagy.

ÚPLNÝ JADRAN! Otužilce „skolilo“ jarní počasí

Mostkovice/mik - To zde ještě
nebylo! V historii vánočních
koupelí na plumlovské přehradě, ani při krátké epizodě na
rybníku Bidelec v Plumlově,
jsme podobný teplotní extrém
ještě nezažili. Letos na Štědrý
den v poledne se opětovně rekordní počet účastníků tradiční
otužilecké akce musel vyrovnat
s neobvyklým teplem a skočit
do vody výpusti přehradní nádrže, která byla o osm stupňů
chladnější než okolní vzduch!

F o t o ree p o rtt á ž
Fotoreportáž

Už po jedenatřicáté v historii se
o štědrodenním poledni sešli
u výpusti plumlovské přehrady
vyznavači tradičního otužileckého koupání. Letošní ročník
vánoční koupele se určitě zapíše velkým písmem do kroniky této tradiční akce, a to hned
kvůli několika rekordům. A také
díky neskutečně teplému počasí. „Zaregistrovali jsme účast
dvaadevadesáti otužilců, kteří
se ponořili do vody přehrady.
Loňský rekord, kdy se přišlo

zchladit třiasedmdesát lidí, je
tak výrazně překonán. Teplota
vzduchu je něco málo přes jedenáct stupňů, voda má teplotu tři
a půl stupně,“ prozradil Večerníku základní údaje Michal Mucha, hlavní organizátor vánoční
koupele. Zimní plavci si mohou
připsat ještě jedno velké plus,
protože podle odhadu Večerníku se na odvážlivce skákající
do chladivé vody přišlo podívat přes tři tisíce diváků! „Je to
paráda, ty lidičky určitě vytáhlo

jaké byloo štěědrroddennní koupání....
ie
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2x foto: Michal Kadlec

Vánoční pohodička. Do tři a půl stupně studené vody se na Štědrý den ponořilo dvaadevadesát odvážlivců. Na levém snímku uprostřed nestor otužileckých akcí Bob Pácl. Vpravo dívka, které se do přece jen
chladné vody příliš nechtělo. Při vstupu do výpusti přehrady se jí pořádně kroutil obličej...

BYLI JSME
U TOHO!

Celebrita. Nově zvolená Ledová královna Dana Zbořilová pobyla ve
vodě nejdéle a kynula svým poddaným.
Foto: Michal Kadlec
ven skoro jarní sluníčko. Je tu
bezvadná atmosféra a skvělá
nálada,“ pochvaloval si Mucha.
Zimní plavci si na Štědrý den
připravili pro diváky také jedno
velké překvapení. Poprvé v historii si zvolili svoji „Ledovou
královnu“, kterou se stala Dana
Zbořilová, přemožitelka kanálu
La Manche. Také ona samozřejmě, letos za přísného dohledu královských rytířů, hupsla do vody
jakoby nic a pobyla v ní nejdelší
dobu ze všech účastníků.
Na rozdíl od předešlých ročníků
byl ten letošní specifický tím, že
bylo abnormálně teplo. „To je

fakt, je tu úplný Jadran. Ale ona je
to jenom zdánlivá pohoda. Když
vylezete z té studené vody, tak se
cítíte skutečně jako někde v létě
na pláži. Horší je ale do té vody
skočit, když vzduch je teplejší než
ona,“ smál se nestor zimního plavání Bob Pácl.
Už dnes se všichni organizátoři
těší na příští dvaatřicátý ročník
vánoční koupele. Padne další rekord v účasti? „Rádi bychom pokořili stovku,“ usmál se na závěr
Michal Mucha, který se rovněž
v převleku Santa Clause hrabal ze
studené vody výpusti plumlovské
přehrady.
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Barometr

Číslo týdne

+

R dil se i na Ježíška.
Rodilo
J žíšk A
Anii na Š
Štědrý
ěd ý den nezůstali porodníci v prostějovské nemocnici
bez práce. Na svět tady v tento svatý den
Zpropadepřišla dvě děvčátka, Nella Tesaříková
né děti! Každé
z Prostějova a Natálka Hradilová
malé dítě ví, že hrát si
z Olomouce. Obě se mají čile
se sirkami se nesmí, a u stok světu a 24. prosince kažhu slámy už vůbec ne! Jenomže
dým rokem se mohou
nezletilci, kteří v úterý odpoledne způse těšit na dvojité
sobili požár stohu u Kostelce na Hané, si toto
oslavy.
nepsané pravidlo zřejmě nezapamatovali.
Způsobili tím čtvrtmilionovou škodu, kterou
„zacálují“ rodiče.

-

10:50

Téměř jedenáct hodin trvalo poslední letošní jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějov. Jeho členové a členky svými
protahujícími se proslovy zrušili
nejen slavnostní večeři na konec
roku, ale současně atakovali
rekordní maratónská zasedání
z minulosti. Na třináctihodinovou šňůru ale své počínání nakonec nenatáhli.

Osobnost týdne
DANA
ZBOŘILOVÁ

Přemožitelka kanálu La Manche
byla při vánoční koupeli na plumlovské přehradě ve středu 24. prosince
návštěvníkům velké překvapení
a podařilo se.

Výrok týdne
„AZYLÁK?
FURT
LEPŠÍ NEŽ
CHCÍPAT
V KASÁRNÁCH!“
Bezdomovec Martin Janeček
už nedá na Azylový dům za
Určickou ulicí dopustit…

A ZASE NÁM TO UTEKLO aneb starý rok je skoro pryč, a co nás tedy čeká v novém...
Poslední zbytky kapra jsou dojedeny, většině z hodujících snad
již odezněly žlučníkové záchvaty
a stavy totální přežranosti, případně vyprchal všechen zbytkový alkohol, kterým se ryba podlévala.
Ač se nám to tedy líbí nebo ne,
starý rok pomalu odchází a ten
patnáctkový je tady takřka za chviličku. Pomalu, ale
jistě budeme hodnotit, co nám letopočet 2014 přinesl
anebo odnesl, vyjdou nejrůznější sumáře a kroniky,
zavzpomínáme na ty, kteří odešli navždy a začneme
si nepochybně hrát na vizionáře, co nám přinese anebo také odnese rok nový. Nuže pojďme si dnes trochu
společně zaprorokovat, něco napadne mne a něco
jistě vás, tak se pochlubte v komentářích pod touhle
analýzou, až vyjde on-line na www.vecernikpv.cz.

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš

Nový rok bude opět rokem válečným. Jak to myslím? V roce
2014 jsme si připomněli 100 let
od zahájení „VELKÉ“ války, tedy

války první světové a je zajímavé
kolik příběhů se během tohoto připomenutí našlo i v prostějovských
rodinách. Ano, spousta našich příbuzných v té velké válce bojovala,
padla v zákopech, případně do

zajetí anebo se „zcela obyčejně“
v pořádku vrátila a po ukončení
válečného běsnění se stala základem armády nového demokratického státu Československa, dnes
již neexistujícího. Řada z nich by
asi byla překvapena, kam se poděly masarykovské ideály.
Rok 2015 bude rokem oslav
sedmdesátého výročí ukončení
druhé světové války, která byla
v důsledku ještě strašnější než ta
první a jistě bude opět ve spoustě
prostějovských rodin na co nebo
na koho vzpomínat. A tak vás již
teď vyzývám, pište své rodinné příběhy, uvítáme je a rádi
připomeneme třeba drobné
střípky místního odporu proti
okupantům nebo velké postavy, které bojovaly na straně
spojenců proti Hitlerovi, ať už
v britském letectvu, pozemních
jednotkách a nebo na frontě východní u „Svobodovců“, případně v jinýchvojenských útvarech
spojeneckých armád. Jistě se
najde mnoho a mnoho zajíma-

vého, je tedy škoda si nepřipomenout opravdové hrdiny právě
v době, kdy pojem hrdinství je
skoro prázdný, kdy se vlastenectví
málem stává terčem posměchu
a hrdost na národ trestným činem,
či kdy na Pražském hradě dostane
metál za bůhvíco kdejaké individuum v mikině.
A teď si pojďme zaprorokovat
tak nějak místně. Co nás tedy
čeká v našem městě? No zcela
stoprocentně, neboť již bylo oznámeno, další zdražení vody a já se
ptám, jak dlouho budeme toto
ještě trpět!? Spotřeba vody klesá,
lidé šetří kde mohou, ovšem nenažranost firmy, která má majitele
až ve Francii roste přímo raketově. Jako zákazníkovi je mi zcela
ukradené, že se musí opravovat
a vznikají tak náklady. Prostě by
bylo dobré ubrat z nenažranosti
a investovat také ze svého, neboť
je zajímavé, že zisky vodní společnosti stále rostou a všechny náklady na opravy zaplatíme my. Není
to podivné, no to tedy sakra je!

Nezávidím tiskové mluvčí vodní
společnosti, když musí obhajovat
neobhajitelné a tím tedy další zdražení vody rozhodně je. A tak bych
chtěl vzkázat až do sladké Francie:
Vážení vodní mafiáni, přestaňte se
ládovat žabími stehýnky a pravým
šampaňským! Místo toho udělejte
něco pro své zákazníky a utáhněte
si také jednou vlastní opasky. Azkuste třeba pít vodu, ale nemám
teď na mysli onen váš drahý Evian, ale tu obyčejnou kohoutkovou. Budete možná překvapeni, za
co vám to vlastně platíme.
Dalším nekonečným příběhem
bude jistě kauza Manthellan aneb
další partička, která chce odrat
město a tím i jeho obyvatele. Jsem
upřímně zvědav, zda dojde k nějakému posunu a zda se podaří už
konečně celý tento trapný příběh
uzavřít. Mám však velké obavy,
že než tohle celé skončí, tak mi
na hlavě už nezbude vůbec nic,
za to vousy budu mít až na zem
a možná i pěkně pokročilého Alzheimera, takže mi to bude vlastně

už úplně jedno. Nejděsivější na
tom ovšem bude, že se to neustále bude omílat dokola a dokola,
přičemž tento jediný bod udrží
při životě opoziční politickou
skupinu, která bohužel jiný námět na svoji práci v minulých
letech nenalezla a tak v podstatě
kolovrátkově mluví stále o tom
samém, ač si neuvědomuje, že
i dnešní někteří opozičníci hlasovali kdysi pro spuštění celé
podivné kauzy „Společenský
dům a Manthellan“! No jo ten
Alzheimer je mrcha, že?
Jak tak na to koukám, asi s tím
prorokováním skončím a nechám
opravdu také něco na vás. Doporučuji, zkuste najít více toho optimistického, jistě se nám to společně podaří a vše se nám v tom roce
s pětkou na konci posune dopředu
a k lepšímu. Jemná ironie nezaškodí, ale optimismus je také třeba
mít, tak ho neztrácejme.
Tak tedy šťastný nový rok 2015
a vstupte do něj s humorem, třeba
i nad vtipnou přílohou Večerníku.

Dlažba před radnicí? To bude vánoční zázrak! fejeton JDĚTE ROVNĚ, PŘÍMO ZA NOSEM
Martin Zaoral

Malé, ale naše! Tak by se daly
charakterizovat Vánoční trhy
na prostějovském náměstí.
Letos se nepochybně povedly.
Dobrý punč, skvělá uzenina,
příjemné prostředí, dřevěné
stánky a skutečně krásné vánoční stromky nápaditě nazdobené dětmi. Skvělé!
Samozřejmě, že nabídka nejrůznějšího vánočního zboží
byla v Prostějově ve srovnání
třeba s trhy v Norimberku výrazně menší, nicméně šancí nakoupit dárky je dnes tolik, až
z toho jde hlava kolem. Mohu
potvrdit, že pokud má člověk
představu, co chce, tak dárky
pro celou širokou rodinu v prostějovském centru sežene za jeden den a ještě stihne nakoupit
balicí papír.

Hlavním znakem letošních
vánočních trhů však byl fakt,
že lidé už během adventu po
náměstí pouze neprobíhali, ale
zhusta využívali příležitost se
na něm zastavit a poklábosit.
Kdo tak učinil, musel se cítit
příjemně. Pokud se někdo
takto necítil, pak to zřejmě
nebylo vinou trhů, ale kvůli
rýmě, stresu či permanentní
„přednasranosti“ tolik typické
pro naši předvánoční českou
současnost.
Mimo nazdobeného stromu,
betlému, stánku, zvoničky
a dalších tradičních záležitostí
tvořil kolorit Vánoc na náměstí ještě jeden zcela originální
prvek. A tím byli „dlaždiči“,
kteří celé týdny rozpačitě popocházeli před radnicí.
Byli nepřehlédnutelní. Pokud
se říká „být sprostý jako dlaž-

glosa týdne

dič“, tak pro ně se spíše hodilo
slovní spojení „být bezradný
jako dlaždič“. Při letmém sledování jejich počínání člověk
nevěděl, zda se má dřív smát,
soucítit s nimi či dumat nad
tím, jak mohla firma zaměstnávající podobné pracanty
zvítězit ve výběrovém řízení na
takovou zakázku.
Věřme však, že navzdory všem
peripetiím se prostor před radnicí nakonec dočká kvalitní
a dobře položené dlažby. Pokud ano, pak to budeme moci
považovat za malý zázrak.
Náš malý prostějovský vánoční zázrak! A bez něj by právě
skončené Vánoce přece nebyly
kompletní!

Konstelace hvězd Prostějovaa

Vážení Prostějované, co jste nestihli během tohoto roku, v posledních dnech už to nehoňte. Nemá cenu si už hlavu lámat nějakými
zásadními problémy, teď se už jenom bavte. A věřte, že město nabízí hodně druhů silvestrovských potěšení.

Berani - 20.3. až 18.4. Vám nebude příliš dopřáno, abyste závěr roku strávili v pohodě a bez bolení hlavy. V zaměstnání vám to bude hořet, nervozita šéfů bude očividná. Ale ani doma se to ne
a ne uklidnit, spory s partnerem budou přetrvávat.
Býci - 19.4.až 19.5. Konečně byste měli na Silvestra vyslovit jedno konkrétní předsevzetí a hlavně ho v příštím roce splnit. Máte totiž velmi slabou
vůli a v předešlých letech jste jakékoliv sliby nedodrželi. Vykročte do Nového roku lépe.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Poslední dny roku jsou
pro vás jako stvořené k tomu, abyste ukončili samotářský život. Pozvěte k sobě domů na Silvestra
osobu, která vám byla v poslední době hodně blízko a do níž jste se víceméně zamilovali...
Raci - 20.6. až 21.7. Čeká vás splnění zásadního
úkolu, na což však budete mít drasticky málo času.
Není tedy divu, že budete v jednom kole a od toho
se bude odvíjet vaše nervózní nálada. Budete roztržití a zapomenete i na dárek pro kolegu.
Lvi - 22.7. až 21.8. Nebudete se stačit divit, jak se
k vám najednou všichni začnou chovat mile a pozorně. Jistě, po nedávných vzájemných sporech to
bude mírně podezřelé, ale nesnažte se v tom hledat
nějaký zlý úmysl. Usmívejte se taky!
Panny - 22.8. až 21.9. Co si takhle na přelomu
roku pořádně vyhodit z kopýtka? Možnost se vám
nabídne sama, protože dostanete hned několik nabídek ke strávení novoročních oslav v úzkém kruhu eroticky založených lidí. Neváhejte, užijte si...
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Poslední den v roce vás
překvapí členové rodiny, kteří vám připraví nejednu milou chvilku. Ale pozor, bude to něco za něco.
Ještě předtím musíte u rodinného krbu dohnat veškeré resty. Například úklid svého pokoje.
Štíři - 22.10. až 20.11. Můžete se během týdne
dopřát všeho, na co si jen pomyslíte. Všichni vám
půjdou doslova na ruku, ale později za to budou
něco chtít. Na to ovšem nehleďte a užívejte si pozornosti okolí. Nemusí totiž dlouho trvat.
Střelci - 21.11. až 20.12. Vaše problémy s alkoholem vygradují právě v těchto dnech. Během
Silvestra se tak zkárujete, že půlnoční oslavy příchodu Nového roku prospíte. Blízcí to nějak bez
vás přetrpí, ale ihned zahajte protialkoholní léčbu!
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Pokud nehodláte
strávit poslední dny tohoto roku sami, přestaňte se
chovat jako diktátoři a popřejte sluchu i druhým.
Moc přátel nemáte, ale aspoň na Silvestra byste si
mohli s někým připít na zdraví.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Jako každý rok budete
mít pech v tom, že opět onemocníte. Bacily vás
napadnou v nejméně vhodnou chvíli, kdy se budete připravovat na hromadnou silvestrovskou
oslavu. Místo šampaňského se tak těšte na paralen.
Ryby - 19.2. až 19.3. Zatím šetřete sliby či předsevzetími, ty vyslovte až o silvestrovské půlnoci.
Ve vašem případě nezůstávejte doma, vyrazte
s partnerem raději někam do společnosti. Určitě
prožijete divočejší atmosféru než doma u televize.

Petra Hežová
Jako rodilá Prostějovanka znám
město jako své boty. I kdyby
uprostřed noci vypnul proud,
trefila bych odkudkoliv zpět
k domu, klidně i poslepu. Vím,
kde kterou kachličku na chodníku
je za deště třeba překročit, abyste
se neocitli po kotníky ve vodě,
a neomylně navedu turisty ke
Špalíčku, ´Kasku´ i na Kovárnu.

A kdybych se chtěla chlubit, dodala bych, že bych to zmákla i v hned
několika světových jazycích.
Ale před pár dny, když si to tak
jdu z návštěvy u pratety, mě oslovil neznámý muž, který chtěl vědět, jak se dostane na Českobratrskou ulici. Trošku jsem znejistěla,
protože jako zdejší rodák jména
ulic v praxi moc nevyužiju, například to, že na poštu chodím na
Poděbradovo náměstí a ‚ruďák‘
že se jmenuje náměstí Spojenců,
jsem si osvojila teprve nedávno.
Každopádně jsem sebevědomě
začala nebohého turistu navigovat. Nejdřív zpátky rovně,
k té velké křižovatce, pak vlevo,
vpravo a už jste tam. Turista mě
pozorně poslouchal a já měla radost, že můžu pomoct. Co bych
pro člověka v nouzi neudělala.
No, a když jsem konečně zakončila svůj navigační monolog,

doplněný o názornou gestikulaci
z mé strany a chápavé pokyvování ze strany onoho muže, zeptal se
mě zmíněný neznámý nevinně:
„A tahle ulice se jmenuje jak?“
Překvapeně jsem se zarazila, to
je přece ulice, na které bydlí má
milovaná prateta, ale jak se jmenuje ve skutečnosti? Oči mi zabloudily na zeď za mnou, kde mi
přímo nad hlavou visela tabulka
s názvem ulice a to mě podrž, tam
černé na bílém stálo ‚Českobratrská ulice‘. Když se turista nechápavě dožadoval vysvětlení, proč
jsem ho vlastně naváděla přes půl
města, strategicky jsem mlžila
a za žádnou cenu bych nepřiznala, že jsem si Českobratrskou ulici
kdoví proč spletla s ulicí Svatoplukovou, a nenápadně jsem se
vytratila s tím, že ty ulice přejmenovali teprve nedávno. Ano, konkrétně v nedávném roce 1989...

Agentura

Ohňostroj jen pro Masaryka!

Velmi nepříznivou zprávu přináší
Agentura Hóser pro všechny, kteří se těšili na tradiční silvestrovský
ohňostroj na prostějovském rynku. Ten sice bude, ale vzhledem
k několika zraněným účastníkům
z řad diváctva v loňském roce nechává nyní magistrát náměstí poslední den v roce vyklidit!
Prostějovští konšelé hodlali tuto
záležitost ututlat až do posledních
okamžiků, když na středu těsně
před dvacátou hodinou plánovali
náměstí T. G. Masaryka obehnat
ostnatým drátem. „Děláme to
všechno pro bezpečnost našich
občanů,“ vydechla leknutím
při otázce Agentury Hóser Ivana Hemeráková, náměstkyně
primátora pro výsadbu stromů
a ohňostroje. Na nátlak našich
redaktorů však nakonec kápla
božskou. A my se tak dzvěděli, že
náměstí v průběhu silvestrovského ohňostroje bude pro našince
skutečně uzavřeno. „Vloni bylo

popáleno od dělobuchů několik
diváků, proto jsme se pro letošní
rok rozhodli sáhnout k několika
bezpečnostním opatřením. Ohňostroj před radnicí odpálen bude,
nicméně Prostějované budou mít
umožněn přístup jen do okolních
ulic. Já myslím, že světelnou šou
uvidí i tak, a to nad horizonty
střech domů,“ snažila se vysvětlit
Hemeráková. Centrální náměstí tak skutečně bude obehnáno
ostnatým drátem a běda tomu,
kdo tuto hranici poruší. „Zákaz
vstupu bude platit už ze směru od
Žižkova náměstí, na druhé straně
od Pernštýnského náměstí a pak
ještě od Atria. Náměstí musí zůstat
prázdné, nechceme riskovat, že to
zase někoho trefí,“ dodala ještě
náměstkyně.
Zdá se tedy, že jediným, kdo přímo uvidí silvestrovský ohňostroj,
bude tedy samotný T. G. Masaryk. To však není jediná věc, kterou Agentura Hóser v souvislosti

DALŠÍ „ZARUČENÉ“ A EXKLUZIVNÍ ZPRÁVYY
NAJDETE VE SPECIÁLU AGENTURY HÓSER,
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

se silvestrovským ohňostrojem
vyčmuchala. Už víme, proč je
vedení města tak vyděšené z případného ohrožení diváků. Při
ohňostroji totiž nebudou odpalovány jen klasické pyrotechnické
rachejtle! „Armáda požádala vedení města, jestli bychom v rámci
ohňostroje nemohli odpálit také
několik tun munice ze skladů ve
Vrběticích. Jelikož máme s vojáky
příkladné vztahy, vyhověli jsme
jejímu přání. Chceme tím zároveň
ulevit tamním občanům, kterým
to tam práská jako u Stalingradu
a musejí být kvůli tomu evakuováni. Rizikovou munici převezou
vojáci do Prostějova, kde bude
ve středu jedenatřicátého prosince večer odpálena. Proto činíme
zmíněná bezpečnostní opatření,“
přidal informace primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Takže pozor, poslední den v roce zažijeme v Prostějově třetí světovou!
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

A co jako jiného?

Diskuze o tom, co má být na
náměstí při vánočním jarmarku
za stánky, mě částečně nechávají v klidu. Na druhé straně
pořád nemůžu pochopit, na co
si pořád Prostějované stěžují.
Že se tady většinou prodává jen
punč a grog? No a co? Stejně
nic jiného tady lidé nenakupují.
Přímo skřípu zubama, když čtu,
jak někdo lamentuje nad absencí
stánků s keramikou, ozdobami
a podobně. Vždyť pro tyto věci
stejně každý jede do supermarketů, kde jsou o hodně levnější
a daleko větší výběr. Myslím si,
že vánoční jarmark je i od toho,
aby se na náměstí setkávali lidé,
kteří se dlouho neviděli a prostě
tady před vánočními svátky jen
tak pokecají. A k tomu se kalíšek horkého punče hodí nejlíp,
nemyslíte?
Jan Vávra, Prostějov

Zbourejte ho taky!

Když jsem se ve Večerníku
dočetl, že by rekonstrukce sociálního domu na Šárce stála až
třicet milionů korun, nemohu se
zbavit dojmu, že by tato odstrašující budova měla být zbourána
stejně, jako Jezdecká kasárna.
Copak by to nebylo levnější?
A to nemluvím o tom, že současná skladba nájemníků „parlamentu“ je taková, že by nově
opravený dům zase brzy zničila!
Petr Vaněk, Prostějov

Zase budeme
čumět do zdi!

No sláva, konečně nám zmodernizují protihlukovou stěnu
v Okružní ulici. Je pravda, že
hluk z blízké rychlostní komunikace se rapidně snížil už po
položení tichého asfaltu, ale
pokud se ještě opraví stěna,
tak proč ne, bude to ještě lepší.
Mám k tomu všemu ale jednu
výtku. Kromě nadměrného hluku jsme si vždycky stěžovali na
to, že z oken našeho paneláku
v Okružní ulici čumíme přímo
do zdi. Mysleli jsme si, když už
Ředitelství silnic a dálnic přikročilo k její rekonstrukci, tak
že bude opravdu moderní, tudíž
prosklená. Ale jak vidím, doufali jsme marně a zase budeme
čumět do železobetonové zdi.
František Kocián, Prostějov

Spíše červená vlna

Nemohu pořád pochopit, proč
na vnitřním okruhu města stále
není na semaforech seřízena
takzvaná zelená vlna, která by
zajistila plynulý průjezd vozidel.
Jako příklad uvedu svízelnou
jízdu ve směru z ulice Újezd
na Držovice. Na křižovatce na
Újezdu mi blikne zelená, aby
na další křižovatce u Vápenice
mě okamžitě zastavila červená.
Když se na zelenou zase rozjedu, před železničním přejezdem
v Olomoucké musím opět zastavit na červenou. A to nemluvě
o tom, když na další červenou
musím zůstat stát o pár desítek
metrů dál u Domu služeb. Prostě
- plynulost dopravy nade vše!
A pak ať se radní nediví, že kvůli
autům je v Prostějově spousta
smogu...
Jan Hradil, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Rok se s rokem sešel a my opět bilancujeme uplynulý rok. Někdo se něco
nového naučil, další se poučil, jiný si něco uvědomil. Každý jsme zažili vlastně něco nového, jen to musíme umět najít. Do nového roku má pak řada
z nás pokaždé řadu předsevzetí a tužeb. Večerník proto koncem letopočtu
2014 zjišťoval, zda-li a co od příštích dvanácti měsíců očekáváte...

MÁTE NĚJAKÉ PŘÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU?
Leona PÍRKOVÁ
Prostějov

Aneta ROTTROVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Léčil trenér Baku volejbalistku polibkem?
Líbání funguje jako přírodní antibiotikum

Co to ti dva dělají? Trenér Dejan Brdjovic na snímku s thajskou hráčkou Nootsaru Tomkom.
Foto: Josef Popelka

„Nejen do nového roku, ale
vlastně napořád si přeji zdraví
pro sebe a pro celou svoji rodinu. To je podle mě to nejdůležitější, co si můžeme vůbec
přát. Většinou až když máme
v blízkosti někoho nemocného, tak si uvědomíme, že zdraví je to nejcennější, co máme.
Jinak na předsevzetí nejsem,
spíše se orientuji formou přání. (úsměv)“

„Do dalšího roku mám dvě
přání, a to zdraví pro mě i celou moji rodinu a taky, aby byli
všichni šťastní. To je podle mě
to nejdůležitější. Letos mám
na plánu také i předsevzetí.
Pořád se nějak nemůžu dostat
k tomu, abych začala pořádně
vařit, takže od nového roku
sama sobě slíbím, že začnu
konečně pořádně kuchtit dobroty. (úsměv)“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Jak na NOVÝ ROK,
tak po CELÝ ROK

upozorňuje na chyby, udílí rady
a hlavně se je snaží povzbudit. Na
momentce ze zápasu mezi VK
Agel Prostějov a Rabita Baku to
vypadá, že trenér družstva z ázerbajdžánského hlavního města se
snažil jedné ze svých svěřenkyň
dodat kuráže hodně netradičním
způsobem. Při pohledu na snímek se nabízí hned několik variant toho, co se mezi oběma událo.
Na první pohled to vypadá, že
trenér se snaží svoji oblíbenou
hráčku povzbudit dlouhým
polibkem. Přestože něco takového není během sportovních utkání běžné a milenecké vztahy uvnitř jakéhokoliv
týmu se spíše nedoporučují,
mělo by to svoji logiku. A to
nejen v případě, že by dvojice
na snímku tvořila pár i v soukromí. Během líbání totiž tisíce
bakterií proudí z jedněch úst do
Prostějov/mls
druhých a produkují enzymy
Během time-outu volejbalový i přirozená antibiotika, která
trenér obvykle svým svěřen- působí proti ostatním bakteriím.
cům předává postřehy ze hry, Líbání tak nepochybně zvyšuje

V polovině prosince
prostějovské volejbalistky dosáhly senzačního úspěchu, když
v evropské Champions League porazily
vysoce favorizovaný
tým Rabita Baku. Zuřivého paparazziho
Večerníku z celého
dramatického utkání
nejvíce zaujal moment, k němuž došlo
na lavičce hostujícího
týmu mezi trenérem
a jednou z hráček.
Inu, není se co divit...

obranyschopnost organismu,
který je právě při vrcholovém
sportu zatěžován více než je
zdrávo. Vědci dokonce ve slinách objevili látky, které dokáží
urychlit hojení ran. Při polibku
je pak předáváme partnerovi
a oni mu následně pomáhají
s rychlou léčbou otevřených
poranění. Nebylo by tedy nic
až tak nepochopitelného, pokud
by trenér polibkem chtěl hráčce
pomoci s léčbou některé z odřenin, kterých se na těle volejbalistek během zápasu najde vždy
dost a dost.
Motivů, proč by trenér (stejně
jako kdokoliv z nás) chtěl líbat atraktivní hráčku z Thajska
je určitě nepřeberné množství.
Přesto redakce rozhodně
nevylučuje ani možnost,
že ke skutečnému polibku
mezi oběma vůbec nedošlo.
Dokonce je více než pravděpodobné, že trenér hráčce
prostě jen šeptal pokyny pro
další hru...

jak šel čas Prostějovem ...

N
Nemáte stálého partnera a jste smutní, že silvestrovskou noc
ssi neužijete? Ale co vás bere, vždyť oslavit příchod nového
roku coby singl vůbec nemusí být nuda! Naopak, je to skvělá
příležitost k navázání nového erotického románku.
Každopádně vyjděte do společnosti, v žádném případě neseďte v koutě, tady vás nikdo nenajde. Stydlivost by měla
jít na Silvestra úplně stranou. Není potřeba tančit v bikinách
nebo pánové ve slipech na stole, přílišná upjatost ale není při
této příležitosti žádaná. Zapomeňte na černošedé neforemné
oblečení halící tělo od krku ke kotníkům, na Silvestra si můžete dovolit být víc sexy. Jistě, při hledání vhodného partnera
na jedinou noc, byť silvestrovskou, může pomoci alkohol. Ale
nic se nemá přehánět! Veškeré flirtování se může nepěkně
zvrtnout, když se zkombinuje ovocná bowle plná vodky se
šampaňským a několika panáky tequily. Místo vyhlédnutého
partnera pro sex pak celou noc objímáte záchodovou mísu.
Je třeba vědět, kdy říct dost.
Poslední den v roce by měl být náležitě divoký, jako by nebylo žádné zítra. Zda se z vašeho silvestrovského flirtu vyklube
vážný vztah, zatím nechte koňovi. Ten je někdy mnohem
moudřejší a hlavně, nekazí žádanou vášeň.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Kdo zapálil Elmo plast?
To policie NEZJISTILA!
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 30. PROSINCE 2013

Obrovský požár zachvátil v pátek ráno jeden z nejúspěšnějších podniků
v regionu. V alojzovské továrně Elmo plast shořela celá výrobní hala.
Předběžná škoda se odhaduje na osmdesát milionů korun, což je největší letošní škoda v celém Olomouckém kraji. Hasiči nevylučují ani
cizí zavinění. Elmo plast vyrábí plastové potrubí zejména do kanalizací.
„Požár továrny v Alojzově jsme měli nahlášen v pátek sedmadvacátého prosince deset minut před sedmou hodinou ranní. Jelikož v podniku
byla v uplynulých dnech dovolená, obešel se bez zranění. Jeho příčinou
mohla být technická závada, nevylučujeme ani cizí zavinění,“ uvedla
tisková mluvčí olomouckých hasičů Vladimíra Hacsiková.

Česká ulice

PROSINEC 2014
Bývala ulice Československých rudoarmějců. Ulice byla pojmenovaná současným názvem v roce 1902 na počest naší vlasti. V období nacistické okupace v letech 1940 až 1945 byla zvána německy
Böhmische-Gasse a od února 1949 ulice Československých rudoarmějců. Původní název platí opět od února 1990. Na snímku je rohový
dům Česká číslo 33, kde sídlí Lidové bytové družstvo Prostějov. Na rohu
s Mánesovou ulicí stojí od roku 1921 oblíbená restaurace.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Havlíčkova ulice

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

Vybíráme pro vás „půltucet“SILVESTROVSKÝ STŮL
Fernet stock
citrus
0,5 l

Veka
chlebíčková
360 g

114,90

119,90

9,90

37,90

32,90

219,00

-

-

13,90

-

39,90

139,00

99,90

139,90

11,90

19,90

14,90 (100g)

169,00

-

99,90

9,90

27,90 (230g)

32,90

139,00

119,90

169,90

3,90

19,90

32,90

219,00

94,90

169,00

14,90

37,90

29,90

219,00

Bohemia chips Pražené arašídy
paprika
solené
150 g
500 g

Salám
Herkules
1 kg

Božena Sekaninová chce být
šéfkou volejbalového oddílu!
napsáno
před

... tentokrát ze sortimentu:

Bohemia
demi sekt
0,75 l

Halu Elmo plastu v Alojzově někdo zapálil. Tyto domněnky se objevovaly už krátce po požáru a potvrdilo je i vyšetřování policejních
expertů. Kdo však má oheň na svědomí, to už se kriminalistům během
uplynulého roku zjistit nepodařilo. „I přes všechny expertízy se zatím
nepodařilo zjistit osobu pachatele, proto byl případ odložen,“ potvrdil
Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak se Večerníku již dříve podařilo zjistit, pachatelé před vstupem do
areálu přestřihli plot a z odstavených strojů vypustili velké množství
hydraulického oleje. Ten pak pomocí speciálního zapalovače podpálili.
Podnik se z celé události, která jej přišla na již zmíněných osmdesát milionů korun, hodně rychle otřepal. Už koncem března byla dokončena
nová hala, ve které se později podařilo celý provoz obnovit. Vše, co vyhořelo, bylo pojištěno, podnik však na desítky milionů korun od pojišťovny stále čeká. „Dostali jsme zatím pouze zálohy,“ reagoval na dotaz
Večerníku Miloslav Řehulka, šéf ekonomického oddělení Elmo plastu.

Naše RESUMÉ
Už za dva dny oslavíme příchod
Nového roku. A abychom za to
veselí moc neutratili, přispěchal
Večerník s aktuálním průzkumem.
Zjistili jsme, že nejlevnější
šampaňské Bohemia demi sekt
i Pražské arašídy koupíte v Intersparu, Fernet stock citrus
v Kauflandu, chlebíčkovou veku
nabízí za super cenu Tesco, kde si
můžete vzít i výhodně nabízené Bohemia chips paprikové, stejně na
tom je i Billa. Pro salám Herkules
pak zajeďte do Lidlu či Kauflandu.
Přejeme pěkného Silvestra
a šťastný krok do nového roku
2015!
Průzkum proveden
ve sobotu 27. prosince 2014
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K zajímavému momentu došlo při nedávné tiskové konferenci marketingové společnosti TK
PLUS, které se zúčastnila i místostarostka města
Prostějova Božena Sekaninová (ČSSD). Ta přímo před novináři projevila vážný zájem o post
prezidentky volejbalového klubu, čímž šokovala
nejen přítomné žurnalisty!

„Apeluji na TK PLUS, kdyby se
tato silná společnost mohla po basketbalu nějakým způsobem zapojit i do volejbalového dění,“ vybídla Božena Sekaninová k podpoře
ženského volejbalu vedle sedícího
spolumajitele TK PLUS Miroslava Černoška. „Jsem ráda, že to
tady mohu říct veřejně a nahlas
před novináři. Lidé mi říkají, že by
si Prostějov zasloužil kvalitní ženský volejbal, který měl u nás také
tradici a já jsem stejného názoru.
Prostějov žije hokejem, lidé mají
rádi box a odtud se chodívalo na
volejbal. Bylo by výborné, kdyby
i ženy měly svůj kolektivní sport
na vrcholové úrovni. Klidně bych
se pak stala prezidentkou tohoto
volejbalového oddílu,“ přihlásila
se jakoby do předčasného kon-

kurzu na post šéfky volejbalistek
Božena Sekaninová.
Tuto hozenou rukavici však šéf TK
PLUS s úsměvem nepřijal. „Vy
nám házíte rukavici, my do ringu
házíme ručník,“ řekl evidentně zaskočený Miroslav Černošek a dal
tak najevo, že o žádném vstupu do
prostějovského volejbalu neuvažuje. Ale nikde není psáno, že za pár
dnů nemůže být všechno jinak. Obzvláště, když to aktéři této debaty
vzali všechno s nadsázkou. „Když
něco chci, snažím se pro to udělat
maximum. Mám ráda všechny míčové hry a volejbal miluji,“ dodala
odhodlaná místostarostka.
Podaří se jí přesvědčit TK PLUS
o správnosti investice? Dočká se tak
třeba Prostějov ženské volejbalové
extraligy? Nechme se překvapit.

Zpravodajství
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ŠMEJDI OPĚT V „NÁRODĚ“? Nikoliv, pouze akce Zepteru
Na nepodepsané SMS zprávy jsou lidé čím dál víc citliví. Kde společnosti berou vaše čísla?
zve svého stálého zákazníka
na nějakou akci, by se měl
v SMS zprávě minimálně
podepsat. Proč se tomu tak
v tomto případě nestalo?
„Myslím, že z textové esemesky jasně vyplývá, že jde o akci
společnosti Zepter,“ reagoval
Vlastimil Konečný, regionální
obchodní ředitel Zepter Home
Care. Dle něho bylo vše řádně
a včas nahlášeno na České obchodní inspekci (ČOI). „Poslali
jsme asi sto sedmdesát zpráv,
číslo hned tak někomu nedá- přišlo přibližně čtyřicet lidí,“ dovám,“ vyjádřil se exkluzivně pro dal Konečný.
Večerník Jakub K.
Jak se nám podařilo zjistit, fakKde vzala
ticky se jednalo o akci společnosti Zepter. „Podobné záležispolečnost
tosti u nás dělají už asi dvanáct
let. Takzvaní šmejdi, kteří by se
zaměřovali pouze na seniory, to
rozhodně nejsou,“ reagoval na
dotaz Večerníku Jan Páleník, Názory na akce společnosti
ředitel restaurace a kavárny Ná- Zepter se liší, většina lidí se
domnívá, že na rozdíl od klasicrodního domu.
Faktem zůstává, že každý kých „šmejdů“ na předváděcích
zástupce solidní firmy, který akcích nabízí kvalitní zboží. Na

Tohle bylo podezřelé. Jakubovi K. přišla v pátek 12.
prosince textová SMS zpráva, která jej zvala na akci
do Národního domu. Jako člen věrnostního programu
měl získat zdarma Zepter vánoční balíček. Esemeska
však nebyla podepsaná. Navíc pan Jakub dle svých
slov rozhodně není součástí žádného podobného
seskupení. O co šlo? Změnili snad „šmejdi“ opět svoji
taktiku? Anebo je vše celé jinak? Večerníku se podařilo zkontaktovat hlavního pořadatele akce, který se
celou záležitost pokusil objasnit...
Prostějov/mls
Nepodepsaná SMS zvoucí na
akci do Národního domu v Prostějově přišla Jakubovi K. dokonce dvakrát, a to z různých čísel.
Přirozeně se pídil po tom, co
mají podobné ataky znamenat.
„Od začátku jsem měl podezření, že jde o takzvané šmejdy.
Navíc jsem vůbec nechápal, kde
na mě jistí organizátoři vzali číslo. Pokud vím, tak jsem členem
žádného věrnostního programu
nikdy nebyl a svoje telefonní

Zhrzený nápadník
SE POMSTIL!
Prostějov/mik - Kuriózní případ řeší nyní policie na popud městských strážníků. Ti vyjeli k nahlášenému případu
vandalského činu. Záhy ovšem bylo zjištěno, že propíchnuté pneumatiky auta ženy z Prostějova má na svědomí její
zhrzený dobyvatel!
„Ve čtvrtek osmnáctého prosince před třiadvacátou hodinou
nahlásila na linku 156 mladá žena protiprávní jednání mladíka, který propichuje pneumatiky jejího motorového vozidla.
I přesto, že strážníci okamžitě vyrazili do uvedené lokality,
nepodařilo se jim v tomto čase vandala nalézt,“ popsala Večerníku Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Případ měl ale zajímavou dohru, pachatele tak zřejmě nebude
těžké vypátrat. „Následně bylo zjištěno, že majitelka poničených pneumatik dotyčného zná, ale jen letmo. Několik dní se
ucházel o její náklonnost, byl však odmítnutý. Vzhledem ke
zjištěným skutečnostem byli přivoláni na místo policisté, kteří
si případ převzali k dalšímu šetření,“ objasnila Adámková.

Nadýchal TŘI PROMILE
a spadl z barové stoličky
Prostějov/mik - O tom, že
nadměrné požití alkoholu
není žádná sranda, se dva
dny před Vánoci přesvědčil
šestatřicetiletý muž z Prostějova. Minulé pondělí 22.
prosince bylo na lince 156 deset minut před dvaadvacátou
hodinou přijato oznámení
z baru u centra města, kde
jeden z hostů zřejmě vlivem
podnapilosti spadl ze stoličky
na zem.
„Na místě hlídka strážníků
od přítomných svědků provozovny zjistila, že host již přišel
do baru v notně podnapilém
stavu. Usadil se na barové židli
a žádal podání alkoholu. Ten
mu však správně pro silnou
podnapilost nebyl obsluhou
podán. Tím by se totiž personál baru dopustil přestupku na
úseku boje proti alkoholismu
a jiným toxikomaniím,“ uvedl
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Šestatřicetiletý chlapík byl
viditelně zklamán, že mu

tady nenalijí a zřejmě se
chystal k odchodu. Jenomže
z barové stoličky se má vstávat opatrně, a to totálně
opilý host nezvládl. Jeho
pádu už nedokázal nikdo
z přítomných hostů ani členů
obsluhy zabránit.
„Muž byl při vědomí, komunikoval, ale nebyl schopen pohybu bez cizí pomoci. Viditelné zranění nebylo strážníky
zjištěno. Muže podrobili
dechové zkoušce, nadýchal
2,95 promile alkoholu. Vzhledem k jeho stavu a pádu na
zem byla přivolána sanitka
k
poskytnutí
pomoci.
Přivolaný lékař nařídil převoz
muže na ošetření do nemocnice,“ dodal Nagy.
Celý případ nebude řešit
správní orgán, podle šéfa
prostějovských strážníků muž
nenarušoval veřejný pořádek
a ani nezpůsobil žádnou
škodu. Zřejmě jen sám sobě,
po vystřízlivění ho určitě
hodně bolela hlava...

druhou stranu jeho ceny mnozí
z nich považují za přemrštěné.
Zajímalo nás, kde společnost
Zepter vzala kontakt na člověka, který tvrdí, že s ní nikdy
neměl co do činění. „Čísla dostáváme z centrální databáze
z Prahy. Nicméně zvali jsme
výhradně naše zákazníky. Každý, kdo byl pozvaný, u nás někdy musel něco koupit,“ dušoval se Konečný.
V tomto případě tedy proti
sobě zjevně stojí dvě tvrzení
a ani jedno z nich nelze stoprocentně potvrdit ani vyvrátit.

Jak se bránit
proti obtěžování?
Jisté je, že nejrůznější nevyžádané SMS zprávy a telefonáty
už řadu lidí začínají pěkně „vytáčet“. Jak je možné, že se soukromá čísla dostanou do databáze komerčních společností?

Od koho to je? SMS tohoto znění přišla Jakubu K. z Prostějova. Od začátku měl podezření, že by se
mohlo jednat o takzvané „šmejdy“. Do hlavy mu nešel zejména fakt, kde na něj pořádající společnost
sehnala telefonní číslo.
Foto: Martin Zaoral
„Čísla v některých případech call
centrům prodávají samotní operátoři. Vy se proti tomu můžete
ale bránit, stačí, pokud ve smlouvě o poskytování služeb uvedete,
že nechcete, aby vaše číslo bylo
poskytováno dalším společnos-

tem. Pokud tak ovšem neučiníte,
může se kontakt na vás teoreticky
dostat ke komukoliv,“ vysvětlil
nám člověk zasvěcený do celého
problému.
Z toho plyne zásadní fakt: pokud vás obtěžují nadbytečné

telefony a esemesky na váš
soukromý mobilní telefon,
měli byste se obrátit přímo na
vašeho operátora, případně
si na vše dát pořádný pozor
již při sjednávání budoucí
smlouvy.

BEZDOMOVCI TRÁVILI VÁNOCE v Azylovém domě, ne ale všichni
„Azylák je rozhodně lepší než chcípat v kasárnách,“ změnil názor Martin Janeček

Prostějov/mik - Vánoční
svátky mají za sebou
i prostějovští bezdomovci.
V Azylovém domě za
Určickou ulicí je strávily pět desítek lidí bez
trvalého přístřeší, toto
sociální zařízení tak doslova a do písmene praskalo ve švech. Dalších deset
matek s dvaceti potomky
prožilo Vánoce v Domě
pro osamělé rodiče s dětmi
v Pražské ulici. „O všechny
bylo náležitě postaráno.
Nebylo klienta, kterého
bychom v případě jeho
vlastního zájmu nepřijali,“
informoval Večerník Jan
Kalla, ředitel Azylového
centra v Prostějově. Služeb
prostějovského „azyláku“
přitom už několik měsíců
využívá i jeden z nejznámějších
bezdomovců
u nás - Martin Janeček.
Ten platí v komunitě
prostějovských bezdomovců
za jakéhosi „kápa“, na kterého
mnozí z nich takříkajíc „dají“
skoro ve všem. Z mnoha
pohledů jde o velmi zajímavou postavičku. Ještě donedávna naprosto odmítal
služby azylového domu,
a pokud ho drsné okolnosti
a často i bezvýchodnost vlastní životní situace přinutila
v „azyláku“ strávit nějaký
čas, kritizoval jeho služby
i úroveň zdejšího personálu.
Teď je jako vyměněný. Na
adresu tohoto sociálního
zařízení pěje samou chválu
a podržte se - dříve věčný
tulák a alkoholik se sžil
s režimem a disciplínou
azylového domu.
„Bydlím tu už přes dva měsíce
a jsem velmi spokojený. Jo,
rapidně jsem změnil názor.
Vážím si pomoci pracovníků
azyláku a toho, co všechno

pro nás dělají. A krom toho,
je to tu lepší, než chcípat
v Jezdeckých kasárnách,“
řekl Večerníku na plnou pusu
Martin Janeček.
Jak je možné, že člověk,
který by ještě nedávno ulici
nevyměnil ani za nic, najednou změní své priority a dokáže přijmout dříve
tolik odmítanou pomoc?
„S tím chcípáním v kasárnách jsem to myslel
vážně. Vloni v nich v noci
umrzla moje kamarádka,
jiný kámoš pak usnul v mrazu na náměstí a ráno ho tady
našli mrtvého. Takhle se žít
nedá, člověk musí poznat,
kdy je zapotřebí odhodit onu
falešnou hrdost a přiznat si,
že se na ulici sám o sebe už
nedokáže postarat. Pokud
tedy nechce krást a z toho, co
nakrade si platit někde spaní
v noclehárně,“ zamyslel se
pro Večerník Martin Janeček.
Se současným pobytem
v Azylovém domě v Určické
ulici je maximálně spokojený. „Pan Kalla s paní
Kallovou tady v posledním
období, co se týká vybavení,
dokázali takřka nemožné.
Máme tu mikrovlnou troubu,
televizi a dokonce můžeme
volně používat dva počítače.
O pravidelné teplé stravě
nemluvím. Vážím si i přístupu
těch lidí, kteří se o nás starají. Necítím žádné náznaky
ponižování. Víte, já už jsem
ve svém životě byl v několika
podobných zařízeních a tak
mi věřte, že nikde se nemají
bezdomovci tak dobře, jako
v Prostějově. Nebýt tady
tohoto ´azyláku´, tak vám
říkám, že polovina klientů
by venku dříve nebo později
umřela. Přesto se i tady najde několik lidí, kteří věčně
remcají a něco se jim nelíbí.
Přiznávám, že i já jsem kdysi
k nim patřil. Ale je potřeba
si vážit toho, že v naší situaci má vůbec někdo zájem

Spokojený bezdomovec. Martin Janeček rapidně změnil svůj životní postoj a v Azylovém domě v Prostějově bydlí už několik měsíců.
2x foto: Michal Kadlec
nám pomáhat,“ poskytl nám
upřímnou zpověď Martin
Janeček, dřívější bouřlivák,
který se nakonec dokázal vyrovnat s přísnou disciplínou
v Azylovém domě. „Není
to žádná šikana, jak jsem si
dřív myslel. Teď už to chápu,
že chlastat se tady nesmí, je
potřeba úzkostlivě dodržovat
pořádek a hygienu, netrpí se
tady ani žádné spory mezi
bezdomovci. Pokud toto
všechno člověk dodržuje,
dostane čisté oblečení, jídlo
a spí v teple,“ vylíčil Janeček.
On sám společně s pěti desítkami bezdomovců oslavil
v Azylovém domě za Určickou
ulicí i letošní Vánoce. „Dostali
jsme řízek s bramborovým salátem a pár drobných dárečků
pod rozsvíceným stromečkem.
Člověk v tu chvíli zapomene
na všechna trápení, která má.
Byl bych rád, kdyby rozum do
hrsti jako já vzali i ostatní kluci,
kteří stále odmítají přijmout
pomoc nebo o ni požádat tady
v ´azyláku´. Když jsem přes den

venku, s mnohými se bavím
a přesvědčuji je. Ve většině
případů je to ale marné.
V Prostějově je pořád deset až
dvacet těch, kteří z ulice sem
nikdy nepůjdou, i kdybyste jim
nabízeli milion korun. Bohužel
taky i proto, že by tady nemohli
chlastat nebo krást,“ pokrčil
rameny na závěr našeho rozhovoru Martin Janeček.
Ředitel Azylového centra Jan
Kalla připouští, že přesvědčit
některé bezdomovce o tom, že
právě v „azyláku“ dostanou
příležitost nejenom k přežití,
ale i k možnosti návratu do
běžného života, je skutečně
velice složité. „Přesto náš terénní program patří ke stěžejním
službám kvůli monitorování
stavu bezdomovectví a hlavně
přímé pomoci a kontaktování
osob přímo v terénu. Kolega
nejenže tyto lidi informuje
o všech možnostech využití
služeb Azylového centra
včetně stravy na denním centru, ale i pravidelně rozmísťuje
letáky s aktuální nabídkou

našich služeb. Chvála z úst
pana Janečka mě hodně těší.
Je to právě on, kterého se
nám podařilo v poslední době
přesvědčit,“ reagoval pro
Večerník Jan Kalla.
O tom, že venku na ulici
zůstává v Prostějově stále
hodně bezdomovců, kteří
pobytem v Azylovém domě
pohrdají, svědčí četnost
zásahů strážníků městské
policie během minulého
týdne. „V rozmezí od pondělí
dvaadvacátého do pátku
šestadvacátého prosince řešili
strážníci v devíti událostech
i chování bezdomovců.
Jednalo se o případy opilosti na veřejnosti, které
byly
řešeny
domluvou
a vykázáním z míst, kde
se podnapilé osoby nesmí
zdržovat. V drtivé většině
strážníci museli zasahovat
v prostoru haly hlavního
vlakového nádraží nebo
v její blízkosti,“ prozradil
Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

„Nellinka spěchala hodně na svět“ Vánoce, jak mají být! Chlapci VRÁTILI ženě MOBIL
Prostějov/mik - Jako první
se nejprve v 5.54 hodin
mamince Lucii Tesaříkové
z Krasic narodila dcera Nella.
Děvčátko vážilo 2 900 gramů
a měřilo 48 centimetrů. Na
druhé „Ježíškovo“ miminko
se čekalo v prostějovské porodnici do 10.49 hodin, kdy
se Martině Hradilové z Olomouce narodila dcerka Natálie. Ta vážila 3 250 gramů
a měřila rovného půl metru.
„Na Štědrý den jsme s manželem Davidem Jelínkem
tuto nadílku tedy zrovna

nečekali! Termín jsem měla
až mezi třetím až pátým lednem, ale jak vidíte, Nellinka
spěchala hodně na svět. Ale
je pravda, že všichni okolo si
ze mě dělali srandu, že se mi
dítě narodí buď na Ježíška,
nebo na Silvestra,“ svěřila se
exkluzivně Večerníku s rozzářeným úsměvem maminka
Lucie Tesaříková z Krasic.
„Měli jsme v plánu na Štědrý
den ještě doma u stromečku
rozdávat dárečky, ale ten
nejkrásnější dárek mám teď
tady v postýlce,“ ukázala
pyšně na svoji dceru Nellu. S oslavami si prý nikdy
čtyřiadvacátého prosince lámat

hlavu nebudou. „Ráno budeme
slavit narozeniny dcery, večer
přijde Ježíšek,“ dodala šťastná
maminka Lucie.
V prostějovské porodnici minulou středu porodila také
Martina Hradilová z Olomouce. „Já jsem měla termín
okolo Vánoc, takže jsem to
čekala. S manželem Vítem
se každopádně už teď těšíme
na dvoje oslavy v jediný den.
A čtyřletý syn jakbysmet,“
usmívala se Martina Hradilová.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
blahopřeje oběma rodičovským
párům a na dálku přeje vše
nejlepší do Krasic i do sousední
Olomouce!

Dva dny před Štědrým dnem ho ztratila u Penny marketu
Prostějov/mls - Dobrých zpráv
není nikdy dost. A to zejména
o Vánocích. Když se totiž chceme dívat, zjistíme, že kolem nás
stále žijí dost lidí, jejichž činy
dávají naději, že to s námi ještě
není tak špatné.
Zatímco někteří z nás nový mobil našli pod vánočním stromem,
paní Andrea ten svůj v pondělí
22. prosince ztratila. Vypadl ji
při venčení psa u Penny marketu
v Plumlovské ulici. Měla štěstí, že
telefon našli v trávě dva slušně vychovaní chlapci. Ti zatelefonovali
na poslední volané číslo, dovolali

se dceři paní Andrey a přístroj
neprodleně vrátili. Každý z nás,
komu se něco podobného někdy
stalo, si jistě dokáže představit, jak
si paní Andrea oddechla...
„Ráda bych oběma chlapcům
i jejich rodičům moc poděkovala.
A to nejen za mobil samotný, ale
i za ten nádherný pocit, že k sobě
ještě umíme být milí a hodní,” napsala na svůj facebookový profil
paní Andrea.
Našli ho na trávníku. Telefon ženě při venčení psa vypadl
z kapsy. Ilustrační foto: Internet

Zpravodajství

SOŠPO Prostějov oslavila dvacáté narozeniny
Prostějov/red - Ve středu
17. prosince proběhla v Městském divadle oslava DVACETI let působení Střední
odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově. Tento institut byl založen v roce
1994 pod názvem Soukromá
střední podnikatelská škola
obchodu a služeb. Za dvacet roků zkoušku dospělosti
úspěšně složilo téměř tisíc
absolventů. Mezi ty nejznámější bezesporu patří tenisté Tomáš Berdych a Petra
Cetkovská, současným stu-

dentem je další profesionální
hráč Jiří Veselý.
„Studenty připravený program oslav byl pojat velmi
originálně. Historií školy provedla zúčastněné uklízečka
paní Jonášová. Při vzpomínání nad rozsypanými fotografiemi studentům popisovala,
co vše škola za dvacet let své
existence zažila. Dějovou osu
doplňovaly ukázky průvodcovské činnosti se scénkami
připomínajícími
významné
prostějovské rodáky - Matěje
Rejska, Jiřího Wolkera a Otto
Wichterleho,“ těmito slovy
okomentoval slavnostní večer Marek Moudrý, zástupce
ředitele školy. Součástí oslav
bylo také divadelní představení Legenda Z+H. „Chtěli jsme
účastníkům oslav dopřát také

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž
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divadelní zážitek a věřím, že
se nám to podařilo. Vybrané
představení bylo symbolické,
protože na naší škole již dvacet
let vyučujeme cestovní ruch,“
sdělil dále Marek Moudrý.
Slavnostní večer doplnila
také vernisáž fotografií studentů školy v prostorách divadla. „Jsem rád, že se oslav
zúčastnili primátor Miroslav
Pišťák i jeho náměstci Ivana
Hemerková a Zdeněk Fišer,
poslankyně parlamentu ČR
Jitka Chalánková, předseda Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost
Olomouckého kraje Karel
Crhonek, člen rady Sdružení
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Petr Flajšar
a další hosté. Velké poděkování patří studentům a kole-

gyním Jitce BYLI JSM
E
Vr á n o v é
a Iloně Ambrožové za
připravený
U TOHO!
program,“
podotkl
ředitel školy Václav Křupka.
Z mnohých reakcí byla vidět
spokojenost a obdiv nad průběhem slavnostního večera.
SOŠPO je dvacet let nedílnou
součástí prostějovského školství a dynamicky se rozvíjející školou, které se, doufáme,
bude dařit i nadále. Do dalších
let jí přejeme mnoho úspěchů.
Exkluzivní rozhovor s ředitelem Václavem Křupkou
vám Večerník přinese již v
příštím vydání, které bude
premiérovým v letopočtu
2015.

UKRADENÉ TRUHLÍKY s květinami
daroval místo omluvenky

jaké byly oslavy školního jubilea
3xfoto: archív SOŠPO Prostějov

U prostějovské hvězdárny. Truhlíky s růžovými převislými muškáty už byste v Riegrově ulici hledali
marně. Neviděli jste je někde?
Foto: Internet

Ve vlastní režii. Úvod celé slavnosti obstarali Vzácní hosté. Poblahopřát přišli i představitelé Třešnička na dortu. Vrcholem programu bylo
sami studenti, kteří vkusně zinscenovali celou magistrátu v čele s primátorem Miroslavem Piš- divadelní představení Legenda H+Z v podání
ťákem a jeho náměstkyní Ivanou Hemerkovou. scénického čtení LiStOVáNí Lukáše Hejlíka.
dvacetiletou historii prostějovské SOŠPO.

Škoda za čtvrt milionu korun:

DĚTI ZAPÁLILY STOH u Kostelce na Hané!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mls - Koho by to
nenaštvalo? Zatímco jedni
sází, hnojí, zalévají a vytrhávají
plevel, druzí jen kradou a těží
z práce ostatních. Poraženými
v tomto věčném boji nejsou
pouze okradení majitelé okrasných květin, ale všichni Prostějované, kteří následně přichází
o možnost procházet se přirozeně oživeným městem. Zloděje
se přitom podaří vypátrat jen
málokdy.
„Kdo si vypůjčil truhlíky s růžovými převislými muškáty
z Riegrovy ulice u prostějovské
hvězdárny, ať je zase vrátí zpět
do okna,“ vzkazuje i po čase
paní Libuše chmatákovi, který

její květiny vzal z okenního parapetu jejího domu. „Truhlíky
podle mě ukradl někdo, který je
chtěl k sobě na zahrádku nebo
na chatu. Nyní se tedy pyšní
mými muškáty, nechápu, jak
z nich může mít radost,“ kroutí
hlavou paní Libuše.
Není to přitom vůbec poprvé,
kdy jí truhlíky s květinami
z parapetu zmizely. Obvykle se
lapku zjistit nepodařilo, byly
však i výjimky. „Můj spolupracovník kdysi čtyři ukradené
truhlíky zcela náhodou objevil
na chodbě nedalekého paneláku na sídlišti Svobody. Starala
se o ně žena, která je získala
kuriózním způsobem. Donesl

jí je její manžel za to, že přišel
z hospody pozdě a v dosti podroušeném stavu,“ vyprávěla
s úsměvem paní Libuše, kterou
však opakované krádeže už
znechutily. „Přijde mi to líto.
Květiny i hnojivo něco stojí, je
s tím práce a stejně mi je ukradnou. Už je ven dávat nebudu,
nechám si je doma na dvorku.
Proč bych je měla pořád pěstovat pro někoho jiného?“ uzavřela paní Libuše.
O tom, že by se jí muškáty vrátily, si jejich majitelka nedělá
iluze. Jak však ukazují příklady z minulosti, není vůbec vyloučeno, že je u zloděje někdy
někdo objeví.

ze soudní síně...

HROBNÍK si odsedí šest a půl roku za ÚNOS
Chtěl zabít šéfa hřbitova, neunesl vyhazov...

Červený kohout kokrhal. Nedalo se už nic dělat, hasiči museli nechat stoh dohořet. Po pár hodinách vyšetřování byla jasná i příčina požáru.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Prostějov/mik - Hustý dým
byl vidět minulé úterý odpoledne na kilometry daleko, zaregistrovali ho i řidiči jedoucí
po rychlostní komunikaci
z Olomouce do Prostějova.
Příčinou hrozivého úkazu
byl požár stohu slámy mezi
Prostějovem a Kostelcem
na Hané. Plameny postupně
sžírající uskladněnou slámu
likvidovaly tři hasičské jednotky.
Pět cisternových vozidel a tři
jednotky hasičů z Prostějova i okolí zasahovaly v úterý
23. prosince krátce před šestnáctou hodinou u likvidace po-

žáru stohu. Oznámení o hořícím
stohu za Prostějovem směrem
na Kostelec na Hané převzala
linka tísňové pomoci od řidičů
projíždějících okolo. „K události vyslalo naše operační středisko jednotku profesionálních
hasičů z Prostějova posílenou
dobrovolnými hasiči z Vrahovic a Žešova,“ informoval bezprostředně po nahlášení požáru
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. „Po příjezdu na místo byl potvrzen požár
stohu o rozměrech zhruba čtyřicet krát osm metrů, z větší části
zasažený plameny. Po dohodě

s majitelem proběhlo pozvolné
dohoření za dohledu hasičů.
Během požáru nedošlo k žádnému zranění,“ dodal mluvčí
krajských hasičů.
Hasiči společně s policisty se
okamžitě pustili do dalšího vyšetřování. Ještě týž den v pozdních večerních hodinách přišla
zpráva od hasičů, že za požárem zřejmě stojí děti! „Podle
získaných informací došlo
k požáru po nebezpečné hře dětí
s ohněm, vše se obešlo bez zranění. Výše škody po požáru byla
stanovena na dvě stě padesát tisíc
korun,“ potvrdil informace Zdeněk Hošák.

ze soudní síně...

Brno, Prostějov/mik - Jak na
jaře tohoto roku Večerník jako
první informoval, na začátku
dubna si pro Květoslava Müllera přijela na hřbitov policejní
zásahová jednotka. Tehdejší
hrobník dostal od společnosti
.A.S.A. Technické služby výpověď a mindrák z tohoto ponížení vyřešil držením bývalé kolegyně jako rukojmí. Předtím
zastřelil svého psa a stejně tak
se chtěl vypořádat i s vedoucím
hřbitova! Krajský soud v Brně
ve středu 17. prosince poslal
sedmapadesátiletého muže na
šest a půl roku do kriminálu.
Při soudním přelíčení vyplynuly
na povrch mnohé podrobnosti
tohoto závažného případu, který
v Prostějově zřejmě nemá obdoby. Sedmapadesátiletý bývalý
kriminálník měl problémy s alkoholem a kvůli sporu s nadřízeným
nepřišel pět dní do práce. Když za
svůj nezodpovědný přístup dostal
výpověď, zatmělo se mu před
očima a rozhodl se vše řešit po
svém. S nelegálně drženou šestimilimetrovou upravenou pistolí
„navštívil“ vedoucího hřbitova.

A nebylo to zdvořilostní setkání...
„Chtěl jsem si to s ním vyříkat,“
uvedl u soudu Květoslav Müller
a zároveň přiznal, že by zřejmě
tehdy došlo i ke střelbě. Muž
s výrazně sníženým IQ však
v kanceláři narazil na fakturantku technických služeb Lenku L.
Tu nejdříve s pistolí v ruce prosil
o přímluvu. Pak ji přinutil odejít
k sobě do bytu, kde ho vystrašená
žena obměkčila. Společně odešli
do hospody, žena mu zaplatila
pivo a zmizela. Svůj únos ale policii nahlásila až druhý den.
Policie vyslala na prostějovský
hřbitov své komando, kvůli nebezpečnosti pachatele proběhlo
vše v utajení. Po zatčení Květoslava Müllera našli kriminalisté
u něj v bytě na hřbitově upravenou zbraň, spoustu nábojů i zastřeleného psa.
„Mně je už úplně jedno, jestli
budu sedět pět nebo dvacet
let. To, z čeho jsem obžalován,
jsem neudělal. Ale to, jakou
špínu tady na mě všichni svědci
naházeli, nemohu unést. Proto
už dál nebudu mlčet. Hodně
dlouho jsem kryl rozsáhlou

BYLI JSME
U TOHO!

Do kriminálu! Soudkyně Krajského soudu v Brně Dana Kancírová
poslala prostějovského hrobníka Květoslava Müllera na šest a půl
roku za mříže.
2x foto: Michal Kadlec
trestnou činnost, kterou páchali zaměstnanci hřbitova. Stalo
se to, co se stalo, ale viditelně se
mě teď všichni snaží zbavit,“
šokoval soudní síň Květoslav
Müller.
Důkazy pro své výroky však nepředložil. Krajský soud v Brně
nakonec vynesl rozsudek nad
Květoslavem Müllerem, pro kterého státní zástupkyně žádala až
dvacet let kriminálu. Obvinění
z únosu, vyhrožování a nedovoleného ozbrojování totiž chtěla rozšířit o zločin vraždy ve stadiu pří-

pravy a pokusu. Soudkyně Dana
Kancírová však nakonec sedmapadesátiletého muže se sníženou
inteligencí poslala za mříže na
šest a půl roku. Květoslav Müller
se proti rozsudku na místě odvolal, státní zástupkyně si ponechala
lhůtu na rozmyšlenou.
Vyjádření vedení společnosti .A.S.A. Technické služby
v Prostějově na to, zda se skutečně na městském hřbitově
dějí nějaké věci zavánějící
trestnou činností, přinese Večerník v příštím vydání.

Štěpána se ZTRATILO DÍTĚ
VRAH ze Žižkova náměstí DOSTAL 12 LET NaStrážníci
mu ale rodiče brzy našli...
„Bylo otázkou, kdo koho zabije dřív,“ míní obyvatelé domu

Brno, Prostějov/mik - Jako první informoval
Večerník v červenci tohoto roku o vraždě, ke
které došlo v bytě domu na Žižkově náměstí. Jaroslav Paulina, který totálně propadl
alkoholu, bodl v hádce kuchyňským nožem
svoji osmačtyřicetiletou družku Janu M. do
břicha. Žena nakonec vykrvácela a zranění
podlehla. Paulina byl zatčen policií pár minut
nato, nikam neutíkal.
V úterý 16. prosince si muž z Prostějova vyslechl
rozsudek u Krajského soudu v Brně. Jak před senátem vedeným předsedou Michalem Zámečníkem vyplynulo, v onen osudný červencový den
v odpoledních hodinách došlo v bytě k ostré hádce zapříčiněné zřejmě nevěrou jednoho
z obou partnerů. Oba měli v krvi tři promile
alkoholu a divoká slovní přestřelka vyvrcholila násilným činem. Jaroslav Paulina bodl svoji
družku do břicha, a ta po pár minutách vykrvácela. Vrah nikam neutíkal, naopak syna své
přítelkyně pověřil, aby zavolal sanitku a policii.
Dlouholetý vztah obou alkoholiků popsala soud-

ní psycholožka jako paradoxní. „Nemohli být
spolu ani bez sebe,“ konstatovala. „Oba věděli,
jak vytočit toho druhého k nepříčetnosti,“ dodala.
U soudu však Paulina tvrdil, že se při hádce pouze bránil. Jeho partnerka ho údajně často fyzicky
napadala, naposledy na něho prý dokonce zaútočila loveckou dýkou. Soudce Michal Zámečník
mu však nutnou obranu před napadením družky
neuvěřil. Dal naopak za pravdu žalobkyni, která
žádala trest za vraždu v afektu. Jaroslav Paulina
tak vzhledem ke svému věku nejspíše své zbývající dny dožije ve vězení.
Obyvatelé domu na Žižkově náměstí se už
o případu moc bavit nechtějí. „Prosím vás, už
toho nechte. Mám toho plnou hlavu, spousta výslechů na policii a pak ještě u soudu. Snažím se
na to zapomenout,“ odbyl Večerník jeden ze sousedů Jaroslava Pauliny a zavražděné ženy. „Už
když jste tady byli po tom mordu, tak jsem vám
říkal, že se oba dva hádali neustále a věčně byli
opilí. Podle mě to bylo otázkou jenom toho, kdo
koho zabije dřív,“ míní další muž ze sousedství.

Zabíjel v afektu. Jaroslav Paulina z Prostějova stráví za vraždu své
družky dvanáct let ve vězení.
Foto: František Omasta

Prostějov/mik - Sourozenci
nechali ve čtvrtek 25. prosince
ve štychu svého osmiletého brášku, kterého později našla žena plačícího
venku na ulici. Hošík totiž
neznal cestu domů, zasáhnout tak museli strážníci.
A úspěšně!
„O půl třetí odpoledne oznámila na tísňovou linku 156
žena, že v Plumlovské ulici nalezla ztracené dítě. Na
místo byla vyslána hlídka
k prověření oznámení. Po příjezdu na místo kontaktovala
strážníky oznamovatelka, která

označila plačícího chlapce, který seděl na schodu před jedním
z domů. Jednalo se o osmiletého klučinu, který byl
venku se sourozenci, a ti mu
utekli. Hošík se tak nemohl
dostat domů, protože neznal cestu,“ popsal situaci ze
čtvrtečního odpoledne Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
Strážníci naštěstí velmi dobře
znají místní prostředí. „Po pár
minutách kontaktovali rodiče
a malého chlapce jim šťastně
předali,“ dobrou zprávu šéf
prostějovských strážníků.

Region

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. prosince 2014

inzerce

KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Na Silvestra plánují
ohňostroj v Plumlově,
ale také jinde
Prostějovsko/mls - Jak už Večerník informoval, město Plumlov zve
na silvestrovský ohňostroj nad hladinou Podhradského rybníka, který
se bude konat tuto středu 31. prosince od 18.00 hodin. Nejlepší místo pro zhlédnutí celé pyroshow dle
organizátorů nabídne pláž u kempu
Žralok. Plumlov ovšem nebude
jediným místem, kde v regionu
poslední den v roce vzlétnou světlice. Pohledem na ně se budou moci
potěšit také účastníci silvestrovských oslav v Lázních Slatinice
a na Běleckém mlýně.

Milovníci pohybu
opět vyrazí na Kosíř
Velký Kosíř/mls - Na Nový rok
vedou všechny cesty na Kosíř.
Hned první den v letopočtu 2015
se zde bude konat opět novoroční
výstup na hanácké Mont Blanc.
Lidé se mohou těšit na Kosířana,
hasičskou kuchyni a setkání s přáteli a známými. Před rokem se této
akce v dešti a blátě zúčastnilo 2 529
turistů, před dvěma roky si vrcholovou medaili odneslo dokonce
3 643 lidí. O dva dny později vyrazí z Lázní Slatinice na Kosíř běžci.
Desetikilometrový Zimní běh se
bude konat v sobotu 3. ledna od
11.00 hodin. Prezentace v areálu
lázní bude probíhat již od 9.00 hodin. Letošní novinkou bude soutěž
o nejoriginálnější běžecký outfit.
Závod doplní i dětské běhy na
tratích padesát metrů až jeden kilometr. Loni se pětatřicátého ročníku
memoriálu Květoslava Křížka
zúčastnilo rekordních 266 sportovních nadšenců.

Tříkrálová sbírka
v Němčicích
Němčice nad Hanou/mls - V sobotu 3. ledna 2015 v odpoledních
hodinách proběhne v Němčicích
nad Hanou Tříkrálová sbírka.
Výtěžek sbírky, kterou pořádá
Charita ČR, bude určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším potřebným lidem.

Na celé řadě míst se otvíraly opravené komunikace za desítky milionů korun

PIVÍN SE SKALKOU SPOJILA ZBRUSU NOVÁ SILNICE
Lidé z Vícova už byli netrpěliví. Uzavírka se dle nich zbytečně protáhla

Velkou slávu zažil ve čtvrtek 18. prosince Pivín.
Slavnostně se tu otevřely hned dvě stavby, ze kterých
by měli mít radost zejména řidiči. Rekonstrukce průtahu
obcí a vznik nové silnice spojující Pivín se Skalkou přišly
celkem na pětatřicet milionů korun. Jedná se o vůbec
první spojnici mezi oběma obcemi. Za Olomoucký kraj
se otevření zúčastnil hejtman Jiří Rozbořil a náměstek
pro dopravu Alois Mačák. Průjezdná je nyní i silnice mezi Holubicemi a Sečí, stejně jako komunikace spojující
Vícov s Ohrozimí.
Prostějovsko/mls
V Pivíně nejenže opravili silnici, ale
vznikla tu i kanalizace a nová místa
k stání. Rekonstrukce se dočkalo
i obecní osvětlení. Stavba stála
celkem osmadvacet milionů korun, přičemž většina byla hrazena
z Regionální operačního programu
Střední Morava. Olomoucký kraj ze
svého rozpočtu přispěl částkou šesti
milionů korun, obec zaplatila sedm
milionů, na které si Pivín vzal úvěr.
„Kolem obou staveb bylo strašně

moc řečí, musím přiznat, že ne každý
s těmito investicemi vždy souhlasil.
Výsledek je ale takový, že vesnice
nyní vypadá úplně jinak a věřím,
že nejen současníci, ale i lidé, kteří
přijdou po nás, budou rádi, že se to
všechno podařilo dotáhnout do konce,“ prohlásil pro Večerník starosta
Pivína Jan Vrána, který v první řadě
poděkoval Olomouckému kraji za
spolufinancování obou projektů.
Vybudování samotné spojnice
mezi Skalkou a Pivínem o délce
necelých dvou kilometrů trvalo

čtyři měsíce a přesáhlo částku
sedmi milionů korun. Polovinou
přispělo hejtmanství, o tu druhou se podělily obě obce. „Pivín
a Skalka dlouhodobě usilovaly
o vybudování obslužné komunikace, která by nejkratší cestou spojila obě obce. Nová silnice zcela
jistě zlepší jak historicky danou
vzájemnou vazbu, tak především
zkvalitní dostupnost pro místní
obyvatele. Jsem tedy rád, že lidé
z obou sousedních obcí už nebudou
muset zbytečně jezdit objížďkou
dlouhou devět kilometrů,“ konstatoval hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil s tím, že silnice je určená pouze autům do 3,5 tuny.

obec s Ohrozimí byla uzavřena od
začátku listopadu, znovuotevřená
měla být 12. prosince. Termín opětovného zprovoznění se však o týden posunul. „Absolutně nechápu,
co na tom tak dlouho dělají. Nejde
o nic zásadního, pouze opravují
propustek pod silnicí. Přitom se
tam řadu týdnů vůbec nic neděje.
Něco takového by v Německu měli
hotové za tři dny. Přijde mi to jako
socialistická práce za kapitalistické peníze...,“ netajil své rozhořčení Miroslav Vilímek z Vícova.
Podobná stížnost rozhodně nebyla
ojedinělá. „Situace je u nás hrozná.
Objížďky jsou pro místní nepříjemné a obcí jezdí nyní mnohem víc aut
včetně náklaďáků. Na špatný stav
Uzavírka mezi
jsem upozorňovala například odbor
dopravy prostějovského magistráOhrozimí a Vícovem
tu,“ potvrdila Večerníku starostka
se o týden protáhla
Vícova Jana Rozsívalová, která si
společně s ostatními oddychla, když
Opravy s sebou vždy přináší kom- byla silnice mezi Vícovem a Ohroplikace a velmi nelibě je nesli na- zimí konečně zprůjezdněna. Stalo
příklad ve Vícově. Silnice spojující se tak v pátek 19. prosince.
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Niva/mik - A pak se s někým
takovým na silnici potkejte!
Také alkohol se podepsal na
velmi vážné dopravní nehodě. Sedmatřicetiletá žena za
volantem škodovky byla totálně na šrot, vylétla ze silnice
a s autem se převrátila na bok.
„Ve čtvrtek osmnáctého prosince
kolem deváté hodiny večer jela

PANTLÉK vyšlapal cestičku k pravým Vánocům...
Živý betlém souboru z Němčic nad Hanou
navodil atmosféru zázračné noci

Dřevnovice/mls - O čem jsou ty
pravé Vánoce? V čem spočívá
podstata svátků „klidu a pokoje“? Tak o tom nepochybně věděli mnohem víc naši předci než
my samotní. Okolnosti narození
Ježíška mnozí z nás znají pouze z
útržků textů koled zaslechnutých
při nakupování v Tescu. Spatřit na
vlastní oči připomínku zázraku,
z něhož se zrodil fenomén Vánoc,
Nová silnice i krásné ženy. V Pivíně se ve čtvrtek 18. prosince stříhaly mohli minulý týden lidé z Dřevnohned dvě pásky. Starostovi, hejtmanovi a zástupcům stavebních firem vic, Němčic a Nezamyslic.
asistovaly děti z místní školy i jejich půvabné učitelky. Foto: Martin Zaoral Živý betlém sestavil jako první již
ve třináctém století František z Asjezdnit. „Rádi bychom poděkovali sisi. Na jeho tradici po stovkách let
Do Lipové
Olomouckému kraji a všem těm, navázal i folklórní soubor Pantlék z
kteří se podíleli na stavbě nové Němčic nad Hanou. Zejména díky
po koberci
silnice do Lipové. Dlouho jsme
o opravu silnice usilovali a jsme
za 56,5 milionů
moc rádi, že jsme se konečně
Dokonce několik měsíců byla dočkali,“ uvedla Martina Karkošneprůjezdná také silnice v úseku ková z Lipové. Celkové náklady
mezi Holubicemi a Sečí, která na rekonstrukci komunikace byly
dále pokračuje do Lipové. Její stanoveny na necelých 56,5 mil
stav byl dlouhodobě katastrofální. Kč, přičemž 47,4 mil. šly z evropZačátkem prosince se ji po roz- ských peněz, zbytek zaplatil Olosáhlé rekonstrukci podařilo zprů- moucký kraj.

němu se početní diváci, kteří den
před Štědrým dnem dorazili před
obecní úřad v Dřevnovicích, mohli
vydat společně s těhotnou Marií
a jejím mužem Josefem na jejich
strastiplnou cestu.
Dvojice utrmácená z dlouhého putování došla v temné noci do Betléma a hledala místo pro přespání.
Oba chodili od stavení ke stavení,
nikdo je však k sobě vzít nechtěl,
všude bylo plno. Nakonec těhotná
Marie musela do stáje mezi krávy
a ovce. Zde ji logicky nečekalo
ani pohodlné lůžko, ani dohled a
lékařská péče, kterou jako budoucí
maminku potřebovala. I přesto mladá žena přímo na pichlavém seně

Fotoreportáž
Fotoreportáž

dokázala porodit zdravé miminko.
Tím se ve chlévě nedaleko Betléma
stal malý zázrak a zrodila se naděje
pro celý svět.
Jako první k nově narozenému spasiteli dorazili pastýři, kteří pásli ovce
nedaleko Betléma. Na to, že se tu
děje něco zvláštního, je upozornila
jasně zářící kometa, která proletěla
po obloze. Teprve po nich se budoucímu spasiteli přišli poklonit i
Tři králové. Celý příběh v podání
početného folklórního souboru jeho
členky doprovodily zpěvem koled.
„Moc se mi to líbilo, jsem ráda, že
se něco podobného u nás před Vánoci koná. Vyrazili jsme i s malou
dcerkou, pro kterou to byl určitě
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Královská návštěva. Ježíškovi se krátce po jeho narození z dalekých
zemí dorazili poklonit i tři králové. Do chudého chléva je přivedla kometa, která se zjevila na obloze.
Foto: Martin Zaoral
velký zážitek. Ze všeho nejvíce ji
zaujal asi ten živý beran,” svěřila se
Večerníku Pavla, jedna z divaček.
Než se všichni rozešli, popřála přítomným hezké Vánoce i starostka
obce. „Věřme, že se tu příští rok

živý betlém v dřevnovicích...

sejdeme zase,“ rozloučila se Bohumila Charvátová.
Na Štěpána bylo možné živý betlém
spatřit ve Farské zahradě v Němčicích a v neděli 28. prosince před
kostelem v Nezamyslicích.

3x foto: Martin Zaoral

V Konici vzniká NEJVĚTŠÍ SEKERA V ČR PRVNÍ SNÍH řidiče nezastavil
Veřejnosti bude představena v květnu 2015

Vše dohromady pak bude vážit asi
250 kilogramů. Představíme ji v pátém měsíci příštího roku,“ prozradil
Večerníku Pavel Šín. Konická sekera hravě předčí valašku, která dosud
byla největší v republice.
Sbírka Pavla Šína, kterou lze vidět
v prostorách konického zámku, se
stále utěšeně rozrůstá. V květnu
loňského roku byla prohlášena
největší podobnou sbírkou v ČR.
Sekera pro obra - dřevorubce. Na konickém náměstí se z jasa- Přitom tehdy obsahovala „pounového dřeva sekalo toporo největší sekery v České republice, které hých“ 251 seker. Jejich počet se od
bude měřit 5 555 milimetrů.
Foto: Dagmar Trnková té doby téměř zdvojnásobil. „Nyní
mám asi čtyři sta padesát seker.
Konice/mls - Řadu návštěvní- nástroj doplní sbírku Pavla Šína, Mým cílem je, aby jejich počet
ků oblíbených Vánočních trhů která byla loni zapsána do české v budoucnu překročil magickou
pětistovku. Sekery sháním, kde se
v Konici letos přímo na náměstí knihy rekordů.
zaujalo tesání obrovského to- Obrovská sekera bude prostoupena dá. Pokud by snad někdo nějakou
pora, které by se mělo brzy stát symbolikou čísla pět. „Toporo k se- zajímavou měl, budu moc rád,
součástí vznikající největší seke- keře bude dlouhé 5 555 milimetrů, když do naší unikátní sbírky přiry ve střední Evropě. Kompletní hlava bude vysoká 2 015 milimetrů. spěje,“ uzavřel Pavel Šín.

Životní premiéra. Na začátek programu před početným Ústřední trojice. Hlavními hrdiny starého vánočního příbě- Nechyběl ani živý beran. Jako první se o narození Ježíška
publikem vystoupily děti z místní mateřinky.
hu jsou panna Maria, svatý Josef a sotva narozený Ježíšek. dozvěděli pastevci, kteří pásli své ovce nedaleko Betléma.

Zasněžovaly ve velkém. Trojice sněhových děl jela přes víkend
v Kladkách naplno.
Foto: www.lyzovanikladky.cz
ani letos nevypadala situace dlouho
lépe. Výrazněji k tomu zatím nepomohl ani povánoční razantní pokles
teplot, v Kladkách to na lyžovačku
stále nebylo ani o uplynulém víkendu.
„Ochlazení vítáme. Bohužel u nás
napadly asi jen dva centimetry přírodního sněhu, celou sjezdovku

tedy musíme zasněžit. Máme na to
tři děla a ta jedou naplno,“ prozradil Večerníku uplynulou sobotu Jiří
Křeček,předseda sokolů z Kladek.
Za jak dlouho může být sjezdovka
v Kladkách připravena pro první lyžaře? „Podle mě se tak stane nejdříve
na Silvestra. Nesmí nás ovšem potkat technické problémy. Na druhou
stranu by nám hodně pomohlo, pokud by třeba od pondělí začalo sněžit,“ reagoval Jiří Křeček s tím, že na
první víkend následujícího roku by
již vše opravdu mělo být připraveno na první větší nápor lyžařů. Jeho
přání se vyplnilo ještě o den dříve,
sněžit totiž začalo v noci ze sobotu
na neděli.
A navíc na přelom roku hlásí meteorologové silné mrazy, po nichž
by ovšem mělo přijít mírné oteplení. Teploty by se koncem týdne
a o nadcházejícím víkendu měly vrátit k nule nebo lehce nad ni.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo

je v PÁTEK
2. ledna 2015
v 12.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA
na přelomu roku

pondělí
úterý
středa
pátek

29.12.
30.12.
31.12.
2.1.

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
ZAVŘENO
8:00 - 17:00

Odstrašující příklad. Těžce zraněná a opilá řidička tohoto auta byla
převezena do nemocnice. Ještě že nikoho „netrefila“ na silnici, aut tady
projíždělo dost...
Foto: Policie ČR
sedmatřicetiletá řidička po silnici
z obce Niva směrem na obec Protivanov. V daném úseku nezvládla své
osobní vozidlo, najela do protisměru
a havarovala mimo silnici do pole.
Vozidlo se převrátilo přes střechu
a skončilo na pravém boku. Řidička
byla ve vozidle sama a naštěstí nedošlo ke střetu s ostatními auty, která tudy projížděla. Svědci nehody
ihned poskytli těžce zraněné ženě
první pomoc a přivolali záchranku
a policii. Ta ještě před odvozem do

nemocnice podrobila řidičku dechové zkoušce, která potvrdila, že
žena usedla za volant pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou jí bylo
naměřeno 2,36 promile alkoholu
v dechu,“ poskytla Večerníku šokující informace Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkoholem podroušené a těžce
zraněné ženě policisté na místě
odebrali řidičský průkaz. Policie
dále nehodu šetří.

Policie pátrala
po nezletilém chlapci
Prostějovsko/mik - Od odpoledne
do druhého dne ráno byl mimo
domov jedenáctiletý chlapec
z nejmenované obce na Prostějovsku. Policie bohužel do
pátrání nezapojila média, naštěstí se hošík vrátil vystrašeným
rodičům sám.
„V pátek dvanáctého prosince v nočních hodinách jsme přijali oznámení
o pohřešování nezletilého jedenáctiletého chlapce, které oznámila jeho
rodina. Chlapec odešel v odpoledních hodinách z domu v obci na Prostějovsku s neznámým kamarádem
a nikomu o tom nedal vědět. Domů
nepřišel a nikomu se neozval. Policisté po něm začali okamžitě pátrat.
Pátrali po něm celou noc a prověřovali všechny informace a poznatky.
Kolem osmé hodiny ráno pak ob-

Neúspěšně, školák
se vrátil domů sám..
drželi od rodiny dobrou zprávu.
Chlapec se vrátil sám domů, zdravý
a v pořádku,“ informovala Večerník
až několik dní po této události Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Olomouckého kraje.
Policie bohužel trestuhodně v danou
chvíli neuvědomila média, která
mohla pomoci okamžitě, chlapec by
byl nalezen mnohem dříve a rodiče
by byli klidnější. Jedenáctiletý klučina byl prostě celou dobu u kamaráda
a rodině se zapomněl ozvat...

VÁNOČNÍ DRAHANSKÁ přilákala rekordní účast Z kolárny domu v Plumlově

U Protivanova. Na Drahanské vrchovině vítr na silnice sfoukával sníh z okolních polí.
Prostějovsko/mls - Nový sníh,
který napadl o uplynulém
víkendu v noci ze soboty na
neděli, nenadělal silničářům
větší vrásky na čele. Všechny
silnice zůstaly v neděli sjízdné.
„V tuto chvíli už je klid, všechny
silnice u nás jsou mokré bez sou-

vislé vrstvy sněhu. Uvidíme, co
bude dál,“ prozradil Večerníku
v neděli večer Petr Walter, vedoucí cestmistrovství v Konici.
Silničáři měli přes víkend nasazenu všechnu techniku, tedy
pět sypačů na Konicku a dva
na Drahanské vrchovině. „Už

Foto: Martin Zaoral

v poledne jsme na Konicku
měli vše pod kontrolou, u Protivanova musela technika ještě
opětovně vyjet kvůli větru, který
sníh sfoukával z okolních polí.
Ale i to se do nedělního večera
podařilo zvládnout,“ doplnil Petr
Walter.

Vleky v Kladkách se rozjedou asi na Silvestra Konice pronajímá zchátralou sokolovnu

Kladky/mls - Tak konečně! Po neobyčejně teplém listopadu a prosinci začalo po Vánocích mrznout.
A to je jasný signál pro sokoly z
Kladek, aby spustili svá děla, kterými chtějí zasněžit jedinou sjezdovku v regionu.
Loňská lyžařská sezóna v Kladkách
dopadla kvůli počasí katastrofálně. A

776 159 120

TOTÁLNĚ OPILÁ řidička skončila u Nivy
zraněná v poli, nadýchala 2,36 promile!

Konice/mls - Na první pohled
to může působit úsměvně, ale je
to pravda! Město Konice na své
úřední desce nedávno vyhlásilo
záměr pronajmout sokolovnu.
Člověka přitom napadne celkem logická otázka: Kdo o rozpadající se stavbu určenou pro
pořádání kulturních a společenských akcí bude mít zájem?
Zchátralou sokolovnu získala
konická radnice loni darem od
sokolské jednoty, za což provedlo bezúplatný převod opravené
fotbalové šatny. Důvod vypsání
záměru pronájmu sokolovny je
pak celkem prozaický. „Chceme,
aby zde i nadále mohli fungovat
Čeká na rekonstrukci. Sokolovna v Konici je dlouhodobě v hoddobrovolní hasiči. Ani nepředně špatném stavu, přechodný azyl zde našli místní dobrovolní hasiči.
pokládáme, že by o pronájem
Foto: Martin Zaoral
projevil zájem někdo jiný než
oni. Ostatně něco takového by nám jednoznačně ukládá před konický starosta František Novák.
nebylo ani v našem společném uzavřením nájemní smlouvy vy- Dobrovolní hasiči z Konice
zájmu. Nicméně zákon o obcích psat záměr pronájmu,“ vysvětlil v sokolovně našli provizorní

KAŽDÉ PONDĚLÍ

azyl do doby, než bude postavena jejich nová hasičská
zbrojnice. Ta by měla vzniknout
v prostoru bývalého smetiště na
okraji Konice ve směru na Křemenec. Na stavbu už je připraven
projekt, podaří-li se na ni sehnat
peníze, mohlo by se začít stavět
někdy v průběhu příštího roku.
Samotná sokolovna se opravy
zřejmě hned tak nedočká. „V příštím roce bychom na rekonstrukci
sokolovny rádi připravili projektovou dokumentaci. Vše se bude
odvíjet od našich finančních možností. To samé totiž chceme udělat
v případě hlavního náměstí, které
rovněž potřebuje opravu. Takže
uvidíme, zda se v dohledné době
podaří zrealizovat obě akce, nebo
jedna z nich dostane přednost
a druhá bude muset ustoupit,“ reagoval na dotaz Večerníku František Novák.
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ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Drahany/oš, jim - Již podeváté si
dali na Štědrý den ráno v Žárovicích dostaveníčko sportovní nadšenci, jejichž cílem je buď po svých,
nebo bezmotorově na kolečkách
zdolat kopec táhnoucí se k Drahanům. Letošní Vánoční Drahanské
počasí přálo, teplé a slunné dopoledne tak na start přilákalo více než
sto zapálených sportovců. Přesně
jich bylo 114, jednalo se tedy o rekordní účast.
Přesně v devět třicet předseda klubu
Petr Šrámek a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák
slavnostně odstartovali a chodci, běžci
i cyklisté se vydali nahoru do Drahan.
Oba se poté rovněž přidali k těm, co

VÝSLEDKOVÝ SERVIS VÁNOČNÍ DRAHANSKÉ:

Jde se na to. Více než stovka cyklistů, běžců a chodců se před pár dny
vydala vstříc stoupání táhnoucímu se ze Žárovic do Drahan.
Foto: Martina Mráčková

Chůze: 1. Jakub Vykoukal 1:08:55, 2. Petr Dědek 1:12:56, 3. Pavel
Štěpnička 1:13:06.
Běh: 1. Pavel Dvořák 39:26, 2. Roman Večeřa 40:49, 3. Libor Vysloužil 43:59.
Kolo: 1. Tomáš Křivánek 24:33, 2. Pavel Koblížek 25:16, 3. Aleš Zatloukal 28:43.
se drahanský masiv pokusili zdolat „Speciální cena pro nejstaršího účastpěším způsobem. Vstříc výškovým níka tentokrát patřila Zdeňkovi Vymetrům se vydali také Jiří Kadlčík na chodilovi, který se už také stal neodkoloběžce a Vít Horák na jednokole. myslitelnou součástí předvánočního
V kopci i nahoře před Drahany bylo výšlapu. Nezbývá než doufat, že příští
vskutku krásně, sluníčko hřálo a ne- rok se na nás sluníčko opět usměje
bylo ničeho, co by mohlo pokazit ná- a ten jubilejní desátý ročník nebude
ladu účastníků. V hospodě u Pepíčka o nic horší než ten letošní,“ zmínil za
se pak uskutečnilo vyhlášení tří nej- pořádající SKC TUFO Prostějov Petr
Zatloukal.
lepších v každé z kategorií.

ZMIZELO ELEKTROKOLO

Plumlov/mik – Hodně nezvaného hosta měli v Plumlově. Zatím
neznámý zloděj se tady dostal do kolárny jednoho z domů a sebral
jízdní kolo na elektrický pohon.
„Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který v noci z pondělí patnáctého na úterý šestnáctého prosince vnikl po poškození zámku do společné kolárny v jednom z domů v Plumlově, odkud
odcizil elektrokolo za šestnáct tisíc korun. V případě zjištění pachatele
mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Kraj poskytne Lipové příspěvek

na
řešení
sesuvu
půdy
Hasiči z hořícího domu v Dobrochově ZACHRÁNILI

Dobrochov/mik - Uplynulou neděli 28. prosince krátce po půlnoci vyděsilo několik obyvatel
v Dobrochově praskání, zápach
a kouř z jednoho z rodinných
domů v řadové zástavbě. Nebylo
divu, nemovitost, jejíž majitelé
nebyli doma, pohltily plameny.
Uvnitř ale přece jen živá bytost
byla! Hasiči z ohně dokázali zachránit malé koťátko!

„Vyslali jsme k likvidaci požáru jednotku profesionálních hasičů z Prostějova a dobrovolné hasiče z Brodku
u Prostějova a místního Dobrochova. Požár zcela poškodil přízemí
budovy, hasiči provedli důkladný
průzkum v zakouřených prostorech,
a i když byli informováni, že obyvatelé nejsou doma, podařilo se jim
z plamenů vyprostit malé koťátko.
Plameny nebezpečně ohrožovaly

MALÉ KOTĚ
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Následky dešťů. Na konci září tohoto roku zasahovali hasiči při sesuvu půdy v Seči u Lipové.
Foto: archiv HZS Olomouckého kraje
Dojemný okamžik.
Hasiči vytáhli z hořícího
domu v Dobrochově
malé kotě, celkový
zásah ukončili až nad
ránem. 2x foto: HZS
Olomouckého kraje
okolní přilehlé domy, pomocí dvou
hasebních proudů byly ochlazovány
štíty objektů,“ popsal situaci Večerníku Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Po necelé hodině se jednotkám
podařilo zamezit rozšiřování plamenů, včasný zásah také přispěl

Olomoucký kraj/red - Celkem
tři sta tisíc korun obdrží od Olomouckého kraje místní část Seč
pod správou Lipové na zabezpečení svahu, který se sesul v září letošního roku. Jak Večerník tehdy
informoval, vlivem dešťů se tady
uvolnil skalní masiv a tuny hlíny
k uchránění střešní krytiny. Prů- a další uskladněné věci,“ uvedl dále a kamení ohrožovaly dva rodinné domy, ze kterých hasiči museli
zkumem pomocí termokamer byla mluvčí krajských hasičů.
dohledána menší ohniska a ta ná- Na místo zkázy také dorazil vyšet- evakuovat jejich obyvatele.
sledně likvidována. „Ještě o půl třetí řovatel zjišťování příčin vzniku „K mimořádné události došlo v místráno zásah pokračoval, hasiči na požáru. Ta prozatím není známa, ní části Seč pětadvacátého září tomístě prováděli odvětrání vnitřních škody budou vyčísleny až po ná- hoto roku. Hasičský záchranný sbor
prostor domu přetlakovou ventilací, vratu majitelů. Během požáru Olomouckého kraje zabezpečil
rozebírali ohořelé konstrukce a vy- i zásahu hasičů nedošlo k žádné- místo opěrnými deskami a položil
vzpěry, aby bylo možné sledovat přínášeli požárem poškozené vybavení mu zranění.

padný pohyb skály,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
„Navrhli jsme obci pomoc z finanční
rezervy krizového řízení kraje. Prosincové krajské zastupitelstvo tyto
peníze schválilo,“ potvrdil hejtman.
Finanční prostředky uvolněné z rezervy krizového řízení budou určeny především na očištění svahu.
Dále budou provedeny práce na jeho
zasíťování. Po obvodu skály bude
nataženo zpevňující ocelové lano.
„V současné době probíhají první
práce tak, aby nedocházelo k dalším
sesuvům a byli ochráněni obyvatelé
přilehlých domů,“ doplnil Jiří Rozbořil.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Michal NESVADBA
u dětí opět zabodoval
Michal Nesvadba
opět zavítal do našeho města a vykouzlil
na dětských tvářích
úsměv s pomocí své
nejnovější interaktivní
show Michalův salát.
Nadšené byly v předvánočním období nejen
děti, ale i přítomní rodiče a prarodiče.
Prostějov/peh
Pokud se vám zdálo, že v sobotní
podvečer před vánočními svátky
výrazně ubylo dětí v prostějovských ulicích, měli byste pravdu.
Bezpočet jich totiž sedělo sále
Kulturního klubu Duha, kde
pro ně bylo připraveno poslední
vystoupení v rámci letošní Prostějovské zimy, nejnovější interaktivní show oblíbeného komika
Michala Nesvadby.
Legrační a popletené představení,
plné Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů, které rozvíjí
dětskou fantazii, děti doslova
nadchlo. Jak by taky ne, jen co
Michal vstoupil na pódium, už se
v hledišti smálo a tleskalo. Kdo
umí, ten umí a Michal Nesvadba

Známé raperské eso přilákalo do „kaska“ masu přívrženců

Prostějov/peh - Páteční noc 19.
prosince se nesla ve znamení
očekávané hudební show v podání raperských es, kapely PSH
a Majka Spirita. Na atmosféře
večera se připravenou hudební
produkcí nemalou měrou podíleli i DJ Fliptyck, DJ Mike Trafik
a speaker Matěj Pivoth Pivokonský, kteří si získali bezpočet
kladných ohlasů z řad fanoušků.
Večerník byl u toho!
Vyznavači rap music si přišli na své
v prostějovském Společenském

domě. Už od osmé hodiny večerní
byl pro ně připraven bohatý program, který kromě hudební produkce DJ Fliptycka, DJ Mike Trafika
a vystoupení jedné z nejznámějších
českých rapových partiček PSH,
obsahoval i fanoušky očekávané vystoupení slovenské rapové
star Michala Dušičky alias Majka
Spirita. Ten se za hromového přivítání dostavil na pódium „kaska“
s úderem půlnoci a v hledišti to
vřelo. Hudební atmosféru kazily snad jen příležitostné rvačky

Potlesk pro účinkující. Malí šikulové Michalovi Nesvadbovi
zdatně asistovali při jeho legráckách.
Foto: Petra Hežová
bavit děti opravdu umí a co víc,
smíchu se mnohdy neubránili ani
dospělí.
„Osobně Michala Nesvadbu
moc nemusím, ale měla jsem
vždycky ráda dětské pořady,
ve kterých účinkoval jeho táta
Miloš Nesvadba, který z několika namalovaných čárek stvořil
sluníčko nebo psa. Vnučka ale
na Michalovy legrácky nedá
dopustit a je pravda, že se alespoň snaží, aby děti neseděly
pořád u počítače, ale aby třeba
četly nebo něco vyráběly,“ ocenila paní Blahová, která dorazila
spolu s vnučkou Anežkou.

Michal Nesvadba malé šikuly
odměnil kromě dobré nálady
i originálními dárky, vyrobenými s pomocí jeho speciální lepicí pásky. Děti si tak ze svého
účinkování na pódiu odnášely
květinu, luk i s šípem, nebo třeba hamburger, který z izolepy
vytvořily Michalovy šikovné
prsty.
Program Prostějovské zimy
ukončí stejně jako v uplynulých letech tradiční silvestrovský ohňostroj, který si budou
moci užít i ti nejmenší. Začne
totiž na náměstí T. G. Masaryka už ve 20:00!

PROMĚNY zakončily

pěvecký rok velkolepě

Prostějov/pav, pk - Pěvecký
sbor Proměny má za sebou
rok plný koncertování a úspěchů. Zazpíval si například
s Hradišťanem či vystoupil na
Staroměstském náměstí v Praze. Nabitou sezónu zakončil
oblíbený prostějovský pěvecký
sbor Proměny sérií vánočních
koncertů. Skutečně velkolepě
zapůsobilo především jeho vystoupení ve čtvrtek 18. prosince v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici. Nešlo se
tak divit, že na velkém vánočním koncertě nebylo k hnutí...
Vánoční koncerty začaly pro Proměny 30. listopadu v Konici. O tři
dny později se jejich hlasy rozlehly
po prostějovském hlavním náměstí
při Vánocích s Proměnami. V neděli 7. prosince měly Adventní
koncert v kapli v Držovicích a 18.
prosince rozezněly kostel sv. Cyrila
a Metoděje na Brněnské ulici hlavním vánočním koncertem. Navíc
si ještě 13. prosince stihly odskočit
do Prahy, kde s velkým ohlasem
vystoupily na Staroměstském
náměstí na šestnáctých Adventních zpěvech, Music & Friends.

Vystoupení Majka Spirita pokazilo NĚKOLIK RVAČEK!

Nadšení posluchači. Jak je z výrazů ve tvářích mnoha posluchačů
patrné, koncert pěveckého sboru Proměny měl úspěch.
Foto: Pavla Vašková
„Máme výhodu v tom, že náš repertoár je velmi pestrý. I ve vánočních koncertech si každý mohl najít
to svoje. Někdo klasické vánoční
písně, jiný spirituály," konstatovala sbormistryně Anna Králová.
Proměny podle jejích slov litují jediného, že některá vystoupení musely z časových důvodů odmítnout.
V pilné práci v podobě pěveckých
soustředění budou pokračovat
i v příštím roce.
„Vrcholem letošní sezony byl
bezesporu charitativní koncert
pro prostějovský Klokánek, kde

Proměny. Na programu velkého vánočního koncertu byly koledy,
tradicionály a hity z rádia.
Foto: Pavla Vašková

si Proměny zazpívaly s již zmíněným Hradišťanem. Mimo víc než
výjimečného zážitku si návštěvníci koncertu odnášeli i dobrý pocit,
na Klokánek se vybralo neuvěřitelných 146 856 korun,“ nechala
se slyšet Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějov a současně členka
Proměn.
Ona i další si především svou pílí
a radostí ze zpívání získali velké
množství nadšených posluchačů.
Důkazem toho byl již zmíněný
velký vánoční koncert, který se
uskutečnil v kostele v Brněnské
ulici. Obrovské množství návštěvníků se tísnilo nejen v lavicích, ale
i ve všech ostatních prostorách.
Bylo úplně plno. Posluchači měli
možnost slyšet pásmo vánočních
písní různých hudebních stylů.
Kromě klasických koled zazněly
také tradicionály i například píseň
Václava Neckáře Půlnoční nebo
známá Hallelujah od Leonarda
Cohena. „Nádhera. Dýchlo na mě
kouzlo Vánoc. Krásný zážitek.
A Proměny jsou stále lepší,“ ohodnotila bezprostředně po koncertu
své dojmy čtyřicetiletá Lucie.

Hvězda večera. Majka Spirita uvítaly stovky zdejších fanynek,
tísnících se v těsné blízkosti pódia. Foto: Petra Hežová

V „kasku“ bylo plno. Páteční exhibice raperských es přilákala do
Prostějova stovky příznivců rap music.
Foto: Petra Hežová
návštěvníků akce, kteří ne úplně
zvládli svoje setkání s alkoholem
nebo se jen chtěli předvést přátelům 'v akci'. Naštěstí tentokrát
pořadatelé v předstihu nechali odstranit ze sálu stoly a židle. „S agresivními fanoušky už mám několik
zkušeností,“ přiznává i člen ochranky a příležitostný DJ, pan Chytil,
který střežil vstup do fanouškovské
VIP zóny. „Vždycky se ale bohužel
najde pár blbců, kteří pokazí celou
akci,“ komentoval situaci organi-

z vernisáže...

U Hanáka se oslavovalo páté výročí
Stá akce v pořadí přilákala desítky návštěvníků

Prostějov/pav
Galerie
U Hanáka se za pět let
své existence stala jedním
z hlavních center kulturního
dění v Prostějově. Důkazem
toho byla i hojná návštěvnická
účast na výroční souhrnné
výstavě Fotoklubu Prostějov,
která se uskutečnila v pátek
19. prosince a stala se zároveň
stou akcí uspořádanou Galerií
U Hanáka.
Reportážní fotografie, detaily,
portréty, akty. Takováto tematická
různorodost je v současné době
k vidění na poslední letošní výstavě
v Galerii U Hanáka uspořádané
k pátému výročí jejího založení.
Čtrnáct členů Fotoklubu Prostějov
přispělo několika svými novějšími
snímky. Návštěvníci zde tedy mo-

hou obdivovat například černobílé
portréty i akty Petra Sládka,
reportážní fotografii z kácení topolu Karla Nováka nebo třeba portréty staré ženy od Pavlíny Novotné. K zahájení vernisáže přispěla
svým vystoupením opět hudební
skupina Jižní ryba, jejíž autorská
folková tvorba výborně zapadá do
komorního prostředí galerie.
„S potěšením mohu říct, že
výstava, kterou dnes zahajujeme, je již stou akcí pořádanou
naší galerií. Je to jistě už úctyhodné číslo, ovšem musím
připomenout, že ani jediná
z nich by se nemohla uskutečnit
bez laskavosti našich kulturních
mecenášů manželů Hanákových.
Chtěl bych jim znovu velmi
poděkovat,“ vyzdvihl důležitý

Fotoklub Prostějov. Hned v úvodu vernisáže se návštěvníkům
představili vystavující autoři.
Foto: Martin Zaoral
fakt hned na úvod galerista
a člen fotoklubu Albert Halmo.
Jubilejní stá výstava je k vidění
v úterý a čtvrtek od tří do pěti
hodin až do 20. ledna nového

Prostějov/pav - Kouzlo japonských vánoc mohli zažít ve
čtvrtek 18. prosince všichni,
kdo dorazili do prostějovského
muzea na koncert vynikající sopranistky Nao Higano, jež zazpívala za doprovodu slovenské
klavíristky Zuzany Biščákové
nejen japonské písně, ale i české
a slovenské koledy.
Muzeum Prostějovska připravuje
vždy na konci výstavní sezóny pro
svoje návštěvníky skutečnou výtvarnou lahůdku. Jak už Večerník
informoval, tentokrát se může
pochlubit rozsáhlou expozicí díla
vůdčí osobnosti meziválečné
avantgardy, malíře, sochaře, grafika a výtvarného teoretika Emila
Filly.
Možnost propojit silný výtvarný
zážitek navíc ještě s tím hudebním
dostali návštěvníci právě 18. prosince. Do Prostějova totiž zavítaly
dvě skutečné hudební osobnosti.
Sopranistka Nao Higano pocháze-

Exotické Vánoce. Dvě krásné ženy Nao Higano a Zuzana Biščáková
připravily všem přítomným silný hudební zážitek. Foto: Pavla Vašková
jící z Japonska studovala operní
zpěv v Bratislavě, kde mnoho
let žila, spolupracuje s mnohými
českými i slovenskými hudebními tělesy, rozhlasem, televizí,
byla také stálým hostem Opery
Slovenského národného divadla,
působí i jako hudební pedagožka
a aktuálně žije v Kroměříži.

Zuzana Biščáková je vynikající
slovenská klavíristka, která za
svou práci získala řadu prestižních
ocenění, spolupracuje s mnoha
významnými hudebními osobnostmi, s košickou filharmóniou,
s orchestrom Slovenského rozhlasu, Janáčkovou filharmonií
a Melos-Ethos orchestrem. Je

DREAMS OF A WHITE CHRISTMAS (AND TURKEY!)
noce,“ které může vypadat
jako vánoční výzdoba, pečení cukroví, zapalování adventního věnce, nakupování
dárků, anebo zpívání, koledování a výtvarný workshop
s Angličtinou pro děti!
Christmas Party se konala
12. prosince v podvečer v
kavárně Anreto v Prostějově.
Angličtina poděkovala rodičům, pobavila rodiče a jejich
potomky a snad se jí podařilo přimět všechny účastníky
k vychutnání si předvánočně

provoněné pohody. Zimní a vánoční motivy tahali angličtináři z košíku lektorky Dany
Šlézarové a excelovali ve znalostech na toto téma.
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na
webu angličtiny na www.
helendoron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny www.
anglictinaprodetiprostejov,
nebo jednoduše napište na
info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na tel.
604 792 446.

letopočtu. První výstava roku
2015 v Galerii U Hanáka bude
zahájena v pátek 9. ledna a jedná se o expozici snímků Jiřího
Vosičky s názvem Krasojízda.

Nao Higano vdechla muzeu
exotické vánoční kouzlo

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

Prostějov/red - Angličtina pro děti stále doufá
a sní o bílé zimě, ale zároveň v rámci tradiční
Christmas party hodnotila soutěž vyhlášenou
v rámci Dne díkuvzdání
o nejoriginálnější ztvárnění krocana („turkey“) pro
mladší kategorii, a pro starší studenty soutěž o krocana
na pekáči po česku, o nejoriginálnější recept.
Den díkuvzdání odstartoval
každoročně „těšení se na Vá-

zátor raperské show Tomáš Grepl,
který musel v průběhu večera řešit
hned několik incidentů.
Navzdory tomu hlavní hvězda
večera, Majk Spirit, zvládla v průběhu svého hodinového vystoupení potěšit fanoušky známými
texty i závěrečnou autogramiádou.
Nadšení fanoušci nešetří chválou
ani na stránce akce na sociální síti,
a tak vystoupení Majka Spirita
v našem městě určitě nebylo zcela
poslední!

Foto: archív HDE-APD Pv

pedagožkou na Štátnom konzervatóriu v Bratislavě. Se sopranistkou Nao Higano spolupracuje
od roku 2005, absolvovala i turné
v Japonsku v roce 2011.
Koncert Nao Higano a Zuzany
Biščákové se uskutečnil přímo
v sále mezi Fillovými obrazy.
Na programu byly nejen japonské písně, ale například i Janáček
či písně Mikuláše Schneidera
– Trnavského či známé české
i slovenské vánoční písně. „Když
jsem paní Nao Higano náhodou
slyšela poprvé zpívat na vernisáži,
zanechal na mně její nádherný hlas
a procítěný projev velký dojem.
Byl to skutečně silný zážitek
i pro všechny kolem. Dokonce
i přítomní muži měli slzy v očích.
Přála jsem si, aby mohla jednou vystoupit i u nás. Jsem proto
velmi ráda, že se nám podařilo
tento koncert uskutečnit,“ uvedla
pro Večerník Kamila Husaříková,
zástupkyně ředitele muzea.

Jak na NOVÝ ROK
tak po CELÝ ROK

www.
vecernikpv
.cz
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ROZPOČET MĚSTA SCHVÁLEN TĚSNOU VĚTŠINOU
Opozice „pitvala“ desítky bodů, zastupitelstvo skončilo před půlnocí...

Příliš dlouhé, mnohdy nepřehledné a především až zbytečné únavné. Tak by
se dalo charakterizovat závěrečné letošní jednání Zastupitelstva Statutárního
města Prostějova, které se uskutečnilo v pondělí 15. prosince. Bylo vůbec jedno z nejdelších v historii tohoto vrcholného politického orgánu magistrátu. Do
lavic obřadní síně radnice zastupitelé zasedli v jednu hodinu odpoledne a domů
se rozešli až deset minut před půlnocí! A to nejen kvůli rozpočtu města, jehož
projednávání původně mělo být nejožehavějším bodem programu. Nakonec
se ale do popředí pozornosti dostalo zcela něco jiného... Večerník byl předminulé pondělí všemu podstatnému samozřejmě přítomen a proto vám tradičně
přinášíme podrobnou reportáž!
Prostějov/mik
Že bude nejdiskutovanějším
bodem programu závěrečného
jednání zastupitelstva v tomto
roce rozpočet města na rok 2015?
ZAPOMEŇTE! Daleko více
se komunální politici zabývali
„grilováním“ uvolněného radního Jaroslava Šlambora (KSČM)
kvůli údajnému podvodu ohledně jeho trvalého bydliště, problémem zrušené komise pro
informační technologie, plánovanou výstavbou olympijského centra či volbou finančního
i kontrolního výboru. Nebylo
tedy divu, že zastupitelé propásli
i tradiční večeři v Národním
domě a domů se rozešli až těsně
před půlnocí.

Hlavním bodem jednání zastupitelstva byl přesto přese všechno rozpočet města na letopočet
2015. Plán příjmů a výdajů
městské pokladny pro příští rok
se projednával zhruba dvě hodiny, tudíž ani zdaleka se nejednalo
o věc, která členy nejvíce zdržela
a vyvolala největší emoce. „Rozpočet města Prostějova pro příští
rok je sestaven jako vyrovnaný
s tím, že pokud chceme zachovat
výši stavebních investic, budeme
muset zapojit i finanční rezervy
města. Určitě na to ale máme,
abychom právě na tyto investice
mohli v rozpočtu počítat zhruba
se sto devadesáti miliony korun.
Ta částka ale může i nižší, záleží
na výběrových řízení,“ konstatoval
Miroslav Pišťák (ČSSD), primá-

tor Statutárního města Prostějov
a člověk zodpovědný za městskou
pokladnu. „Jedinou podstatnou
změnou, kterou jsme na základě
dohody s opozičními zastupiteli
v rozpočtu udělali, je investice ve
výši tří milionů korun na částečnou demolici Jezdeckých kasáren.
A domluvili jsme se i na tom, že
hlavní budovu kasáren necháme stát
a zakonzervujeme ji. Budeme samozřejmě pro ni hledat využití,“ dodal na vysvětlenou primátor Pišťák.
Celá diskuze nad rozpočtem
byla zhruba dvouhodinová.Členové opozičních stran a hnutí
doslova pitvali desítky jednotlivých položek a v některých
případech nenechali na koaličních radních nit suchou. Došlo
i k některým překvapivým

zvratům. Například dlouhodobě
velký kritik udělování veřejných
finančních podpor Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov) považoval
celkovou částku patnácti milionů
korun pro rok 2015 jako nedostačující a požadoval její navýšení.
Ovšem na úkor marketingové
smlouvy se společností TK PLUS,
s níž město letos sepsalo čtyřletý
kontrakt. „Z těch čtrnácti milionů
korun, co máme „tékáčku“ zaplatit, by se mohly například čtyři
miliony vzít a převést je právě na
veřejné finanční podpory,“ přednesl návrh Navrátil. Samozřejmě
neprošel. On totiž ani projít nemohl „Smlouva s TK PLUS je
už podepsána a pro nás je tak závazná. Pokud bychom od ní chtěli
odstoupit, stálo by nás to víc, než

Perličky

ze zastupitelstva

Ukočíroval to. Primátor Miroslav Pišťák (uprostřed) sestavil rozpočet města pro rok 2015, pro který zvedlo ruku devatenáct zastupitelů.
Foto: Michal Kadlec
jsou zmíněné čtyři miliony korun,“ podotkla náměstkyně primátora Ivana Hemerková (PéVéčko).
Jako kdyby pan Navrátil, jakožto
zkušený podnikatel, nevěděl, že
platné smlouvy se prostě jen tak
zrušit nedají. Je ovšem otázkou,
zda-li v tom opět není jen ten
skrytý populismus...
Probíraly se i další položky rozpočtu, například výnosy z komunálních poplatků za odpad, placení ztrát
v městské hromadné dopravě, financování městských lázní i zimního
stadionu a nově také nákladovost
Společenského domu, který od pololetí roku 2014 vzala pod svá křídla
Domovní správa v Prostějově.

Městský rozpočet na rok 2015
byl schválen devatenácti hlasy
z celkového počtu čtyřiatřiceti
přítomných zastupitelů. Jeho
podobu najdete už teď na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.
Kromě osmnácti koaličních zastupitelů pro něj zvedl ruku i Aleš
Nevrla z opoziční TOP 09. „Možná se pan doktor Nevrla spletl
a zmáčknul při hlasování druhé
tlačítko,“ konstatoval se smíchem
jeden za členů rady města. Při
pondělním jednání zastupitelstva
byl nepřítomen pouze omluvený
poslanec za ANO 2011 Jaroslav
Faltýnek.

TRAPAS při volbě výborů: Devět členů opozice uteklo od hlasování!
Prostějov/mik - Volba finančního
i kontrolního výboru skončila na
posledním jednání zastupitelstva
v tomto roce fiaskem. Ani jeden
kandidát za ODS totiž nebyl
schválen, takže v každém výboru zůstalo jedno prázdné místo.
Navíc ve chvíli, kdy předsedou
kontrolního výboru zastupitelstva nebyl zvolen František Švec
(ANO 2011), zvedlo se devět opozičních zastupitelů a na protest
opustilo jednací síň!
A tak je jisté, že k volbě obou výborů se budou muset zastupitelé
vrátit ještě při nejbližším jednání v
novém roce. Klub ODS musí totiž
navrhnout nové kandidáty, protože

jak Pavel Vavrouch do finančního, tak Petr Sokol do kontrolního
výboru nebyli zvoleni, ruku pro
ně nezvedli ani mnozí opoziční
zastupitelé... Na chod výborů však
tato situace již nemá vliv, zvolení
členové mají oprávnění jednat.
Největší rozruch ale Večerník zaznamenal při volbě kontrolního
výboru. Menšina v zastupitelstvu
se rozčilovala, proč je v něm víc
místa pro koaliční kandidáty
a pak, že za předsedu je právě
koalicí navrhován Petr Kousal
z KDU-ČSL. „Nemáme nic proti
panu Kousalovi, jsme rádi, že ho
v opozici máme, ale lidovci získali
ve volbách dva mandáty a my šest,“

Pusto, prázdno. Naštvaných devět opozičních zastupitelů z ANO 2011
a Změny pro Prostějov opustilo na protest jednací sál. Foto: Michal Kadlec

zaprotestovala Hana Naiclerová,
lídryně hnutí ANO 2011. Když pak
při hlasování byl skutečně zvolen
Petr Kousal a nikoliv František Švec
(ANO 2011), devět opozičních zastupitelů z hnutí ANO 2011 a Změny pro Prostějov se zvedlo z lavic
a uteklo ven za dveře obřadní síně.
Dalšího hlasování se tak neúčastnili.
Nemělo to ale žádný vliv, volební
proces pokračoval i bez nich...
Předsedou finančního výboru zastupitelstva byl zvolen Bedřich
Grulich za (ČSSD), jeho členy pak
Jaroslav Čížek (KSČM), Marie Cagalová (KDU-ČSL), Jiří Pospíšil
(ČSSD), Marek Jančík (PéVéčko),
Hana Naiclerová (ANO 2011), Petr

Šilhánek (TOP 09), Petr Sedláček
(ČSSD), Lukáš Gartner (PéVéčko), Jan Navrátil (Změna pro Prostějov), Zdeněk Vysloužil (KSČM)
a Lenka Černochová (ČSSD).
Předsedou kontrolního výboru zastupitelstva byl zvolen Petr Kousal
(KDU-ČSL), za členy pak Milada
Galářová (ČSSD), Eva Muchová
(KSČM), Marie Janková (KDU-ČSL), Vlastimil Ráček (PéVéčko), Petr Kapounek (Změna pro
Prostějov), Jana Halvadžievová
(ČSSD), František Jura (ANO
2011), Tomáš Kotrys (PéVéčko)
a Jana Kirchnerová (KSČM).
Obě komise jsou zatím neúplné,
bez kandidátů ODS.

Radní pod palbou

„Už se o nás napsalo dost lží či polopravd!“
Václav Šmíd (KSČM) sází na loajalitu vůči městu

Prostějov - Je jedním ze tří členů Komunistické strany
Čech a Moravy, která se stala součástí nové radniční
koalice v Prostějově. Václav Šmíd (na snímku) razantně
reaguje na události poslední doby, zejména na úroveň
jednání vrcholného politického orgánu města. On sám
věří, že v blízké budoucnosti budou diskuze na zastupitelstvu mnohem věcnější. Co dál prozradil v exkluzivním
rozhovoru pro naši pravidelnou rubriku, v níž zpovídáme
všechny členy Rady města Prostějova.
Michal Kadlec
Závěrečné jednání zastupitelstva letošního roku bylo
hodně dlouhé a náročné. Jaký jste
z něho měl pocit?
„Bylo opravdu dlouhé... (úsměv)
Pokud pamatuji, delší bylo jen
ustavující zastupitelstvo v prosinci roku 1994, tehdy jsme skončili
před třetí hodinou ranní. Pocit jsem
měl rozporuplný. V řadě případů
se nejednalo věcně, zapojovaly se
emoce, odbíhalo se od podstaty.
Na poslední chvíli byla předložena
řada dalších návrhů na usnesení.
Myslím, že tato úvodní zastupitelstva jsou pro koalici i opozici
sbíráním zkušeností a vzájemného
poznávání. Chci věřit, že časem se
standardizují ve smyslu věcnosti
a racionality jednání. Je na zastupitelstvu jako celku, jakou úroveň
politické kultury zvolí. Přál bych

si také, aby zastupitelé vždy přistupovali k problémům a jejich řešení
z pozice loajálnosti k městu, čímž
nezpochybňuji právo na jiný názor.
Musím-li se například rozhodnout
mezi dvěma špatnými řešeními,
i za cenu určitého rizika, volím výhodnější pro město a nikoliv zcela
alibistické, u kterého již teď vím,
že město bude stát nemalé peníze.“
Rozpočet města byl schválen. Je sestaven podle vašeho gusta?
„Byl bych špatný radní, kdybych
řekl, že jsem s rozpočtem spokojen.
Mohu jen konstatovat, že rozpočet
byl sestaven odpovědně, zabezpečuje základní potřeby a funkce města,
podchycuje jeho nezbytný rozvoj.
Je vyvážený a z mého pohledu racionálně využívá finanční prostředky.
Jsem si však vědom toho, že slovo
racionálně může chápat každý zastupitel jinak. (úsměv)“

KSČM jako koaliční strana
aktuálně dost trpí kauzou
okolo vašeho kolegy Jaroslava
Šlambora. Jaký je váš názor na
jeho bydlení ve Skalce?
„Nemyslím si, že by KSČM uměle
vyvolanou kauzou kolem bydliště kolegy Šlambora příliš trpěla.
Nejen o panu Šlamborovi, ale
i ostatních členech rady zvolených
za KSČM se napsalo v předcházejícím období mnoho polopravd, lží
a hlavně zavádějících informací.
Mandát pana Šlambora je platný.
Před lety na první pohled obdobný
problém zastupitele za ODS pana
Marka ODS neřešila. A to přitom
tehdy šlo o skutečně účelové přihlášení trvalého bydliště kandidáta
do Prostějova. Dnes si tato strana,
respektive její představitel, hraje
na jediného spravedlivého a kydá
špínu na kdekoho. Pan Šlambor
má trvalé bydliště v Prostějově od
roku 1968! Po hodinové nechutné
rozpravě samozřejmě zastupitelstvo zcela správně nesmyslný návrh opozice na odejmutí mandátu
pana Šlambora neschválilo. Jediný
kdo může zbavit mandátu zastupitele je soud nebo ředitel krajského
úřadu. Někteří lidé trpí alergií na
cokoliv červeného a okamžitě mají
potřebu prosadit ´dobro´ ve svém
pojetí. Zrušit mandát zastupitele na
základě článků v tisku nemůže na-

Už ne tak levněji,
ale pořád výhodněji!

vrhnout soudný člověk, nebo snad
jen ten, kdo má IQ vyšší jak 160...“
Jak tomu máme rozumět?
„IQ je v podstatě číselné vyjádření inteligence člověka. Inteligence průměrného Čecha je vyjádřena
číslem 110 až 115. Toto číslo však
nic neříká zejména o charakteru člověka, jeho životních zkušenostech,
zvládnutí běžného života či komunikace, schopnosti vnímat realitu a podobně. Někteří zastupitelé snad mají
IQ vyšší jak 160. Svět je založen na
rovnováze, a tak je docela možné, že
oč je na jedné straně více, o to je na
straně druhé méně. Alespoň mně se
to tak jeví nejen podle jejich vystupování na zastupitelstvu!“
Na zastupitelstvu nebyly
schválené kompletní finanční a kontrolní výbory. Může to
přinést nějaké komplikace?
„Musím vás trochu poupravit. Finanční a kontrolní výbor byly schválené v počtu třinácti, respektive jedenácti členů. Nebylo však schváleno
po jednom členovi každého výboru.
Výbory jsou tedy zvolené včetně
předsedů, a schopné se usnášet.
To, že mají o jednoho člena méně,
nebrání tomu, aby mohly okamžitě
začít pracovat. Předpokládám, že
zbývající dva členové výborů budou
zvoleni na nejbližším zasedání zastupitelstva. Žádné komplikace tedy
rozhodně městu nehrozí. (úsměv)“

Hodně se diskutovalo o nezřízení komise informatiky.
Vám osobně nebude tento
poradní orgán chybět?
„Komisi informatiky
y
rada
nedoporučila
zřizovat. Vycházela
zejména z toho,
že odbor informatiky je již stabilizovaný a má dostatek
odborných pracovníků. Výběrová řízení
na nákup informační

techniky a technologií jsou prováděná na základě zákona o zadávání
veřejných zakázek, tento zákon
komise nemůže ovlivnit.
Argument opozice podporující zřízení komise
- že již zadaná zakázka
na nákup pětatřiceti
přenosných počítačů
byla ´ušita´ pro jednu
firmu, snad ani nemůže
být v dnešní počítačové konkurenci brán
vážně.“

Foto: archív Večerníku
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ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

KAŽDÉ PONDĚLÍ

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...

a
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do 2.
Platí

12 důvodů, proč si objednat předplatné!

DO VAŠÍ SCHRÁNKY

* každé pondělí noviny za zvýhodněnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2015! Úspora až 104 Kč
* doručení do vaší schránky ZDARMA nejpozději do 7.30 hodin! Garance od České pošty a.s.
* součástí každého vydání je magazín TV POHODA
* pro všechny celoroční abonenty PROGRAM 3+!
* dárek od Večerníku v podobě reklamních předmětů, který bude k vyzvednutí přímo v redakci
* poukaz na vybrané služby Studia Jiří Malý v hodnotě 200 Kč
* řádkovou inzerci v hodnotě 300 Kč nebo sloupcovou inzerci v hodnotě 380 Kč zcela ZDARMA!
* VOLNÁ VSTUPENKA ZDARMA na vybraný sportovní zápas v Prostějově!
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštěvnost cca 13 000 týdně) V HODNOTĚ 1 000 Kč
* to nejzajímavější aktuální zpravodajství z celého Prostějovska od Nezamyslic po Dzbel
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ČTENÍ NAVÍC! Ročně vydáváme minimálně 15 vkládaných speciálů ZDARMA
* možnost zapojit se do soutěže o SLEVOVÝ KUPÓN do zlatnictví ve výši 500 KORUN

S PŘEDPLATNÝM MŮŽETE ZÍSKAT
BONUSY V HODNOTĚ 2 000 Kč
VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

Zase o fous lepší. Jsme nejčtenější
.
a
Už během
...ještě

ledna 2015

pro vás PO TŘECH LETECH připravuje již IV. DÍL obrození, který navazuje
na projekty „V

+

NAŠÍM LETOŠNÍM DÁRKEM je seriál ....

NOVÉM“, „JEŠTĚ NOVĚJŠÍ“ a „JEŠTĚ VĚTŠÍ“

... v jeho rámci posilujeme pozici jedničky na mediálním trhu v regionu,
a chystáme pro vás opět VYLEPŠENOU VERZI
našeho
titulu
ZI na
ašeh
ho titu
ulu
ještě větší formát
více čísel se stranami navíc
nové rubriky
vylepšená grafika s moderním designem
přehlednější členění jednotlivých odvětví
více exkluzivních rozhovorů
témata z vaší kuchyně

EME
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Á
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NOV
V
K
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N
ČER

... A TO VŠE V CELOBAREVNÉ VERZI OD PRVNÍ DO POSLEDNÍ STRÁNKY!!!

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
...ještě

+

Večerníku
na rok 2015

PROVOZNÍ
DOBA
nejen
o Vánocích
pondělí

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem



Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO

hotově

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

29.12.
8:00 - 17:00
úterý
30.12.
8:00 - 14:00
středa
31.12.
ZAVŘENO
pátek
2.1.
8:00 - 17:00

Zpravodajství

168 hodin
s městskou policií
Probuzeni
Prob
eni z deliria
Strážníci řešili další patálie s opilci. V pátek
12. prosince našli sedmačtyřicetiletou
ženu,
která
byla po třiadvacáté hodině
spatřena za pomocí kamerového systému, jak leží
pod schodištěm přímo u restaurace. Hlídka ji probrala
a poté byla schopná samostatného pohybu. Posléze byl nalezen muž, jenž
u kapličky ležel na kraji
chodníku a nohama zasahoval do vozovky. I tady pomohlo probuzení a nasměrování do místa bydliště.

Nabízel hodinky

Na základě oznámení byla
v úterý 16. prosince vyslána hlídka na parkoviště
před obchodní dům na ulici Plumlovská, kde muž
má nabízet před hlavním
vchodem pánské hodinky.
Strážníci prodejce zastihli.
Měl u sebe čtyři kusy a tvrdil, že je zakoupil na tržnici
v Brně. Doklad o nabytí
však neměl. Svým jednáním
je podezřelý z porušení tržního řádu, který pochůzkový
prodej zakazuje. Zboží mu
bylo odebráno a celá věc
předána k správnímu řízení.
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Vánoce Prostějované přežili celkem ve zdraví,
kromě jediné zapadlé kostičky a zlomené ruky

Prostějov/mik - Klid a pohoda, i zloději si dali pokoj!
Takto by se ve stručnosti
dalo shrnout dění během
Vánoc a následujících svátků
v Prostějově. Pravda, ordinace špitálu praskaly
ve švech kvůli nemocným
pacientům (čtěte na straně 3
dnešního vydání - pozn.red.),
ale to je téma z jiného soudku. Co je důležité, Prostějovu
se hlavně vyhnuly požáry,

úrazy a policie nezaznamenala ani žádné zásadnější
vandalské či zlodějské činy.
„V rozmezí od středy
čtyřiadvacátého do pátku
šestadvacátého prosince zasahovali naši strážníci u několika
případů opilých osob, převážně
bezdomovců. Nešlo ale nikdy
o nic závažného, s těmito věcmi
se setkáváme běžně i ve všedních
dnech roku. Jinak musím
přiznat, že až na jedinou výjim-

ku byl z hlediska přestupkové
či snad dokonce trestné činnosti
v ulicích Prostějova nebývalý
klid a mír,“ podotkl s ulehčením
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. Tou výjimkou
bylo napadení strážníka opilým
rušitelem veřejného pořádku
přímo na Štědrý den, o čemž informujeme pro změnu na straně 2.
Hasiči zasahovali v Olomouckém kraji u několika
menších požárů v bytech, ale

Prostějovu se kupodivu tyto
případy během svátků vyhnuly. Také ékaři prostějovské
záchranky vyjížděli k běžným
případům, stejně jako v jiné
dny roku. „Během vánočních
svátků jsme evidovali zhruba
deset výjezdů, většinou šlo
o náhlou nevolnost u starších
lidí, jedenkrát jsme pacienta
převáželi na chirurgickou ambulanci. Při pádu na chodníku
si zlomil ruku,“ informoval

Večerník ředitel prostějovské
záchranné služby Radomír
Gurka.
A co pověstné kapří kostičky
zapadlé v krku? „Pokud mám
správné informace, tak toto
tradiční ošetření během Vánoc
jsme v Prostějově poskytli na Štědrý den jedinému
pacientovi,“ usmála se Radka
Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.

Opilý řidič „očesal“ ve Vrahovicích dva domy, nadýchal přes jedno promile

Prostějov/mik - To mu majitelé domů poděkují! Mladý
a ještě k tomu opilý šofér
škodovky havaroval ve Vrahovicích tak nešikovně, že
„škrtnul“ zánovním autem
o dva domy naráz. Teď
ho čekají patálie, zřejmě
i u soudu, protože jednak
z místa nehody ujel a jednak po vypátrání policistům
nadýchal přes jedno promile
alkoholu.
„Ve středu sedmnáctého prosince
kolem čtvrté hodiny odpoledne
došlo na ulici Československého
odboje v Prostějově k dopravní
nehodě.
Tehdy
nezjištěné
vozidlo, jehož řidič pravdě-

podobně nepřizpůsobil jízdu
vozidla svým schopnostem
a dopravně technickému stavu
vozovky, při průjezdu pravotočivou zatáčkou najelo
do protisměru a narazilo do
dvou rodinných domů. Poté
z místa nehody odjelo. Na místo
byli ihned přivoláni policisté,
kteří na základě zjištěných informací a poznatků vozidlo
i jeho řidiče vypátrali na ulici
Majakovského,“ informovala
Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak se záhy ukázalo, šofér
neopustil s vozidlem silnici
a nenarazil do přilehlých domů

jenom tak. U jednadvacetiletého řidiče policisté provedli
dechovou zkoušku a naměřili
mu 1,01 promile alkoholu
v dechu. Po poučení se podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Hmotná škoda byla
vyčíslena třiatřicet tisíc korun,
ke zranění osob nedošlo,“
shrnula vše podstatné mluvčí
krajské policie.
Policisté mladému řidiči na
místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali mu další jízdu.
Nehoda je nadále v šetření
a jsou zjišťovány všechny její
okolnosti.

ČERNÁ KRONIKA
Kávovary jjsou pryčč
Ká
Prostějovští policisté prověřují
oznámení o krádeži, ke které
mělo dojít koncem září letošního roku na přesně nezjištěném
místě na trase z Prostějova do
Liberce. Ze zapečetěného kamionu zmizely
y dva kávovary
y
značky Delonghi. Škoda byla
vyčíslena na dvaatřicet tisíc
korun.

„Veselý“ cyklista
Ve středu 17. prosince krátce
před osmou hodinou večer
kontrolovali policisté v křižovatce ulic Sádky a Sušilova
v Prostějově šestačtyřicetiletého
cyklistu. Ten jel po cyklostezce
směrem do centra města bez
řádného osvětlení. U cyklisty
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s hodnotou
1,19 promile alkoholu. Další
jízdu mu zakázali, muž je nyní
podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Šest let za značku

Byla mu malá. Pod vlivem alkoholu se mladý řidič nevešel na
silnici a ve Vrahovicích narazil do dvou domů. 2x foto: Policie ČR

Policisté vyšetřují krádež,
k níž došlo v noci ze čtvrtka
11. na pátek 12. prosince.
Zatím neznámý pachatel odcizil dopravní značku „Zákaz
stání“ umístěnou na ulici Dolní
v Prostějově. Majiteli způsobil
škodu za tři tisíce šestset korun.

požadovala odebrání mandátu J. Šlamborovi!
Komise pro IT se zřizovat nebude. Zatím.. Opozice
„Odpovím vám do třiceti dní,“ ukončil debaty komunistický radní
„Slyším od lidí, že na radnici se krade,“ zlobil se T. Blumenstein
Prostějov/mik - Další horký
brambor převalovali v dlaních
a hlavně v ústech prostějovští
zastupitelé na svém posledním
jednání předminulé pondělí
15. prosince. Opozičníkům a
hlavně Tomáši Blumensteinovi
(ODS) se pranic nelíbilo, že radní už nadále nepočítají s poradním orgánem formou komise
pro informační technologie.
Bývalý předseda této komise
Tomáš Blumenstein si nebral
žádné servítky. „Od svých voličů
denně slýchám, že na radnici
se znovu krade! Příkladem je
současné výběrové řízení na
pětatřicet notebooků, které je šité
přímo na míru jedné jediné firmě.

V podmínkách města jsou totiž
specifické prvky pro notebooky,
které dodává jediná společnost.
Dříve na podobné podezřelé
soutěže komise, kterou jsem
vedl, upozorňovala a dokázala
vzápětí ušetřit městu miliony korun. Zrušení této komise je pro
mě naprosto nepochopitelné a
vede mě k závěru, že se tak stalo
s určitým záměrem,“ uvedl Tomáš
Blumenstein.
„Jsme přesvědčeni, že současný
odbor informačních technologií
je natolik kompetentní, že zřídit
komisi, která by mu radila, je
zbytečné. A zásadně odmítám
takové řeči, že se na radnici zase
krade! Co si vzpomínám, tak po

trestním oznámení před třemi
lety na způsob výběrových řízení
na pořizování informačních technologií pro magistrát, policie nezjistila žádné porušení zákona,“
kontroval za celou radu města
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Opoziční zastupitelé v závěru
svých vystoupení nakonec
navrhli, aby byla zřízena
komise pro informační technologie alespoň při zastupitelstvu
města, když ne při radě. Ani tato
možnost však neprošla.
Není ale vyloučeno, že na příštím
jednání vrcholných komunálních politiků bude toto téma opět
na tapetě...

POZOR! Lékaři vykradli auto,
zmizely i recepty na opiáty…
Prostějov/mik - Vykradač aut se v Bulharské
ulici pořádně napakoval. Vloupal se do vozidla, ve kterém nechal majitel svůj lékařský
kufřík včetně receptů na léky obsahující opiáty. Snad je nikdo nezneužije...
„Trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který
v noci ze soboty dvacátého na neděli jedenadvacátého prosince po rozbití skleněné výplně

u zadních dveří vnikl do vozidla Mazda, které
bylo odstavené na parkovišti v Bulharské ulici v Prostějově. Z automobilu odcizil lékařský
kufřík s razítky, recepty na opiáty a pět lahví
vína,“ vypočítal uloupené věci Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje s tím, že zloděj způsobil majiteli, patrně lékaři, celkovou škodu za
36 800 korun.

FEŤÁCI jezdili do Polska...

(dokončení ze strany 2)
A to ani přes více či méně prapodivná vysvětlení. „Tak určitě jsme
tušili, k čemu se ty léky využijí. Je
to běžná věc, v hantýrce se říká,
že se do Polska jezdí pro bedny,“
objasnil Libor Křemeček, který
si svůj trest už odpykává v base.
Martina Huňkařová nakonec vyvázla s podmínkou a v současnosti bydlí s maminkou i sourozenci
v bytě na prostějovském sídlišti.
Marek Kejík se pak v této věci dostal před soud až týden před Vánocemi.

Před spravedlností
se skrýval v Lutotíně
Důvod opožděného Kejíkova
procesu byl jediný: policisté ho
nemohli najít. Marek Kejík totiž
už byl v minulosti pravomocně
odsouzen ke čtyřem letům vězení za to, že opakovaně mlátil
svoji přítelkyni. Před nástupem
do vězení však zmizel a v Dolní
ulici, kde má trvalé bydliště, se
nezdržoval. Dle svých slov se
skrýval na chatě svých rodičů
v Lutotíně u Kostelce na Hané.
Zatčen byl policisty při silniční
kontrole, po níž putoval rovnou

do vězení. Díky tomu se jej opět
podařilo dostat před soud.
„Martina Huňkařová je moje
kamarádka, která v té době bydlela na ulici Marie Pujmanové,
neměla přítele a byla na tom
psychicky špatně. Chtěl jsem jí
pomoci, aby nemusela do Polska jezdit sama. Já sám jsem
bral pervitin asi třikrát týdně,
kupoval jsem ho od Oldřicha
Lakomého. Nyní už vím, že to
všechno byla blbost a s drogami
už nechci mít nic společného,“
přiznal se před soudem Marek
Kejík, který se však až do svého zatčení drog nevzdal. Šanci
oprostit se od nich dostane až za
mřížemi.

Z vězení se hned
tak nedostane
Kejíkův dosavadní čtyřletý trest
za ublížení na zdraví se mu brzy
díky jeho „nákupům“ v Polsku
a opakovanému řízení bez řidičáku nepochybně o nějaký ten měsíc, ba i rok protáhne.
O kolik zatím není přesně známo,
rozsudek v této věci dosud nepadl
a jednání bylo odročeno na příští
rok.

www.
vecernikpv..
vecernikpv
cz

Prostějov/mik - Opozičním
zastupitelům stále nedá SPÁT,
kde vlastně SPÍ uvolněný
radní Jaroslav Šlambor
(KSČM). Jak Večerník informoval,
komunistický
radní byl nařčen z toho, že
regulérně bydlí v nezkolaudovaném domě ve Skalce,
přičemž trvalé bydliště má
hlášeno v Prostějově. Dle
opozice tak má být jen kvůli
možnosti zvolení do zastupitelstva. Na posledním jednání
tohoto vrcholného orgánu
města někteří zastupitelé
dokonce požadovali zrušení
Šlamborova mandátu!
Původně mělo být jednání Zastupitelstva Statutárního města
Prostějova konaného v pondělí
15. prosince věnováno hlavně
schvalování
rozpočtu
na
příští rok, ještě předtím se ale
předlouhé dvě hodiny komunální politici hádali, kde vlastně
Jaroslav Šlambor přespává

a kde tak normálně bydlí. Bylo
až neuvěřitelné, jak někteří volení zástupci lidu dokázali takovou dobu diskutovat o soukromí toho druhého...
„Požadujeme, aby zastupitelstvo hlasovalo o zrušení mandátu
pana Šlambora kvůli podvodu.
A nemusím být právník, abych
poznal, že kvůli komunálním
volbám v Prostějově si tady pan
Šlambor podvodně a účelově
zařídil trvalý pobyt,“ prohlásil
Tomáš Blumenstein (ODS)
a vzápětí se k jeho požadavku
přidaly všechny opoziční zastupitelské kluby.
Blumenstein tím ihned spustil
lavinu
ostrých
slovních
přestřelek. „Fakta, která se
zde uvádí, jsou zavádějící,
zkreslená a tendenční. Vykládat nějakou účelovost mého
jednání panu Blumensteinovi
vůbec nepřísluší. Z těchto
důvodů po mně nemůžete
v tuto chvíli chtít, abych na svůj

Napíšu vám! Jaroslav Šlambor nabídl zastupitelům písemný rozbor své současné situace ohledně bydlení. Foto: Michal Kadlec
regulérně získaný mandát zastupitele Prostějova abdikoval.
Tím nechci říct, že se odmítám
vyjádřit k tomu, kde přespávám.
Odpovím vám všem písemnou formou do třiceti dní,“
překvapil způsobem komunikace Jaroslav Šlambor.
Slovní výměna názorů na toto
téma pak mezi dalšími zastupiteli probíhala ještě zhruba

dvě hodiny. Nakonec Tomáš
Blumenstein svůj návrh na
odejmutí mandátu Jaroslavu
Šlamborovi stáhl s tím, že ho
znovu podá na příštím jednání
zastupitelstva. „Počkám, až mi
pan Šlambor písemně sdělí,
kde vlastně spí, když to neumí
říct přímo a tady jako chlap...,“
rýpl si do radního Blumenstein.

Ženu obvinili z PODVODU SMUTNÝ předvánoční...

Prostějov/mik - Kriminalisté
zahájili trestní stíhání jednadvacetileté ženy, kterou obvinili ze spáchání přečinu úvěrového podvodu. Ta si vzala
půjčku, přičemž lhala o svém
zaměstnání a navíc uhradila
pouze jedinou splátku.
„V srpnu letošního roku si sjednala tato mladá žena u jedné ze
společností úvěr na sedmnáct
tisíc korun, který se zavázala
splácet v pravidelných měsíčních splátkách. Zaplatila však
pouze osmnáct stovek korun

a další splátky nehradila. Nyní
tak dluží více jak sedmnáct tisíc
korun. Navíc v průběhu prověřování kriminalisté zjistili, že
při sjednávání smlouvy uvedla
nepravdivé údaje týkající se
jejího zaměstnání a finančních
možností,“ popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
V případě prokázání viny
a odsouzení hrozí mladé ženě
za tento přečin až dvouletý
pobyt za mřížemi.

(dokončení ze strany 3)
Druhý den, ve čtvrtek 18. prosince
časně ráno přišla smutná zpráva
o tragédii na kolejích těsně za hranicemi Prostějovska. U nádraží
v Blatci zachytil projíždějící vlak
mladého muže. Ten po devastujícím zranění dolních končetin
vykrvácel. „Byl to ten samý kluk,
který večer předtím chtěl skákat z mostu v Prostějově,“ uvedl
serveru pvnovinky.cz příslušník
Drážní inspekce. Problém je ale
v tom, že Večerníku policie totožnost mladého zoufalce zatím
nepotvrdila. „Máme hlášeno pouze neštěstí muže, kterému vlak
u Blatce přejel obě nohy. Z prvotní-

ho šetření vyplývá, že mladík, který
zraněním podlehl, měl na uších
sluchátka a nemusel tak přijíždějící vlak slyšet,“ vyjádřila se Marta
Vlachová z Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Ze zatím dostupných informací či nejrůznějších zdrojů
nelze potvrdit ani vyvrátit,
zda chlapík sražený vlakem
u Blatce se den předtím pokusil skočit z mostu v Prostějově.
Byl to on, nebo spolu události
nesouhlasí?
Pokud o tom něco víte, napište
nám do redakce na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz!

Opilý pobuda si chtěl ze STRÁŽNÍKŮ
TO PŘEHNAL! Odpadky
udělat TAXIKÁŘE. Zneužil linku 156! vyhodil z okna přímo na auta!
Prostějov/mik - To přehnal!
Místo toho, aby se ze své opice
šel vyspat, zneužil linku tísňového volání městské policie.
Čtyřiatřicetiletý muž po půlnoci požadoval po strážnících,
aby jej dovezli domů do vzdálenější obce na Prostějovsku.
Po odmítnutí si vymyslel historku, že byl okraden, ale se vše
posléze ukázalo jako vylhané
tvrzení. Teď ho čekají pořádné
patálie!
„Bezmála dvě hodiny po půlnoci v sobotu dvacátého prosince
jsme přijali na linku tísňového
volání oznámení silně podnapilého muže, který uvedl, že má problém, jelikož je z obce na Prostějovsku a potřebuje zavézt domů.
Když mu toto operační důstojník

odmítl, opilý oznamovatel si vymyslel, že byl okraden,“ informoval Večerník Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Přesto se ho strážníci snažili najít,
ale na náměstí T. G. Masaryka,
které pobuda na linku 156 oznámil, ho nezastihli. „Proto byl znovu telefonicky dotazován, kde se
nachází. Uvedl jiné místo a ulici,
zřejmě zkoušel mobilnost hlídky,
přitom bylo slyšet v telefonu, jak
si objednává pivo. Hlídka pak
nalezla čtyřiatřicetiletého muže,
který stále tvrdil, že byl okraden.
Byl to ovšem nesmysl, strážníci u
něho našli jak doklady, tak peněženku plnou peněz,“ podotkl šéf
prostějovských strážníků.
Bylo patrné, že totálně zpitý chlapík si dělá ze strážníků šoufky a

jeho jedinou starostí bylo, jak se
dostat do vzdáleného domova.
A nejlépe zadarmo.. „Bylo prokázáno, že muž se nestal obětí
trestného činu, ale trestuhodným
způsobem zneužil tísňového volání, kdy hlídka v daný okamžik
mohla pomáhat jiným lidem,“
dodal rozhořčeně Jan Nagy.
Zneužití tísňové linky je přestupek. Pachatelům za něj hrozí
pokuta až dvě stě tisíc korun!
„Z rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu může navíc
volajícím také propadnout mobilní telefon, ze kterého volali.
Jako sankce je převážně uložena
pokuta až čtyři tisíce korun,“
uzavřel výčet informací o tomto
případu velitel Městské policie
v Prostějově.

Prostějov/mik - Prostějovská policie řeší kuriózní případ
poškození dvou vozidel v ulici kapitána Otakara Jaroše.
Někdo byl při předvánočním úklidu tak horlivý, že velký
objem odpadků vyhodil z okna přímo na zaparkovaná
auta!
„Od úterý šestnáctého prosince prověřujeme oznámení
o poškození dvou vozidel, k němuž mělo dojít v noci z pátku dvanáctého na sobotu třináctého prosince na ulici kapitána
Otakara Jaroše v Prostějově. Z prvotního šetření vyplývá, že
zatím neznámá osoba měla z některého z oken domu vyhodit
igelitový pytel s odpadky, který dopadl na dvě zaparkovaná vozidla Renult Thalia a Toyota Yaris. Jedno z vozidel má zcela
rozbité zadní sklo, druhé popraskané čelní sklo,“ popsala Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Na jednom z vozidel byla škoda předběžně stanovena na osm
tisíc korun, škoda na druhém autě zatím není vyčíslena. „Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na jeden rok,“ dodala Urbánková.

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

A GRATULUJEME!!!

Valentýna Vyhlídalová
14. 12. 2014 48 cm 3,20 kg
Kostelec na Hané

Veronika Kaštylová
16. 12. 2014 48 cm 3,10 kg
Prostějov

Nikolka Maroušková
18. 12. 2014 46 cm 2,30 kg
Prostějov

Dita Skalová
21. 12. 2014 51 cm 3,75 kg
Prostějov
Fotografie narozených miminek

Prokop Ondrůšek
15. 12. 2014 51 cm 3,95 kg
Mostkovice

Sebastian Janků
16. 12. 2014 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Marek Konšel
17. 12. 2014 50 cm 3,90 kg
Mostkovice

Šimon Mráček
18. 12. 2014 47 cm 2,80 kg
Křenůvky

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!

Vánoční dárky do dětských domovů TŘI KRÁLOVÉ vyjdou

musela přivézt dodávka v lednu do ulic
Okrašlovací spolek a štědří dárci opět pomohli dětem

Prostějov/red - I letos se děti z dětských domovů v Prostějově a v Plumlově radovaly u vánočního stromku z dárků, o které si napsali Ježíškovi.
Postaral se o to již potřetí v řadě Okrašlovací spolek města Prostějova,
který ve spolupráci s Dobrým místem pro život z nedaleké Olomouce
zorganizoval na internetu Strom splněných přání, v jehož rámci si dárci mohli vybrat dárek a zakoupit jej jednomu z dětí.
„Jsem ráda, že jsme i letos splnili všechna dětská přání. Každoročně
mne překvapí, že dárky přicházejí nejenom z Prostějovska, ale vlastně
z celé republiky. Moc děkuji všem, kteří se v předvánoční době rozhodli udělat dobrý skutek,“ okomentovala úspěch akce předsedkyně
spolku Milada Sokolová.
Dárky, jejichž počet se letos vyšplhal na osmapadesát, byly předány
zástupcům dětských domovů v sobotu 20. prosince večer na vánočním
večírku spolku. Kuriozitou letošního předávání byl „nadrozměrný“
dárek, na jehož převoz si pořadatelé museli zjednat dokonce dodávku.
„Jednalo se o sedací pytel a přes všechnu snahu se do osobního auta
opravdu nevešel,“ usmála se Sokolová.

KAŽDÉ PONDĚLÍ

Foto: archív
ívv O
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ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Skauti pod stromečkem nadělovali betlémské světlo

Prostějov/mls - U prostějovského vánočního stromu
mohli v sobotu 20. prosince
lidé získat novodobý symbol Vánoc. Betlémské světlo
i v té nejtemnější době zvěstuje víru v lepší budoucnost.
Jeho plamínek rozdávali
všem zájemcům skautky
a skauti.
Betlémské světlo je plamínek,
který putuje napříč Evropou.
Světýlko zažehnuté v místě
narození Ježíše Krista v Betlémě, k nám letos dorazilo již
pošestadvacáté. Během prosluněné „zlaté soboty“ si ho pod
vánočním stromem na prostějovském náměstí mohl odpálit
každý, kdo chtěl.
„Pro betlémské světlo jsem byl
poprvé loni a letos jsem pro něj
vyrazil opět. Vnímám v něm

skutečný symbol Vánoc, který
je pro mě osobně důležitější
než třeba dárky. Světlo v těchto
temných prosincových dnech
totiž potřebujeme více než
cokoliv jiného, ať už se nám
ho dostává od svíčky či z očí
našich blízkých. A dárky jsou
jen jedním z mnoha způsobů,
jak ho v těch druhých zažehnout,” vyjádřil se třiatřicetiletý
Martin.
Dopolední program u vánočního stromu doplnilo vystoupení
pěveckého sboru Proměny,
který zazpíval vánoční písně a koledy. Během víkendu
pak skauti roznesli betlémské
světlo do křesťanských kostelů a rozvezli jej i do vesnic
v regionu. Zavítalo například
do Vrbátek, Duban, Štětovic
či Ptení.

Mladí sympaťáci. Skauty z prostějovského oddílu bylo na náměstí možné potkat od devíti do patnácti hodin. Vystřídaly se tu hned tři skautské skupiny.
Foto: Martin Zaoral

Prostějov/red - Od 1. do 14. ledna
2015 bude na území České republiky
probíhat tradiční Tříkrálová sbírka,
jejíž výtěžek poputuje na konto Charity České republiky. Přímo v Prostějově budete moci potkat koledníky
3. a 4. ledna 2015. Studenti Cyrilometodějského gymnázia se do sbírky zapojí 6. ledna, právě v den svátku Tří
králů.
Charita Prostějov plánuje využít část
výtěžku k rekonstrukci budovy Charity
na ulici Martinákova. Opravená budova
by v budoucnu měla být zázemím pro
služby, které v současné době provozují
svoji činnost v pronajatých prostorách,
čímž dojde k úspoře nákladů. Další část-

ka bude vynaložena na přímou pomoc
potřebným (osamělé matky s dětmi, sociálně slabé rodiny, osoby bez přístřeší).
Zbytek vybrané sumy Charita investuje
na pořízení auta pro pečovatelskou službu. Nové auto tak nahradí automobil
již opotřebovaný a technicky zastaralý,
protože náklady na údržbu pro jeho nevyhovující stav neustále narůstají.
„Vaše pomoc nám umožní vykonávat
stávající sociální služby a dá nám možnost ulehčit potřebným v jejich tíživé
životní situaci. Ta může potkat kohokoli
z nás, proto by nám činnost a práce Charity neměla být lhostejná. Děkujeme za
vaši solidaritu a přispění ke konání dobrého díla,“ zní přímo z charity.

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

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

Zveme všechny příznivce letního kina v Mostkovicích na XXV.
ročník silvestrovského promítání.
Dne 31. prosince 2014 v 16.30
hod uvádíme: „Ledové královMC Cipísek
Na všechny programy MC Ci- ství“, vstup: ZDARMA. Občerpísek je potřeba se z kapacitních stvení zajištěno.
důvodů přihlásit předem.
Nový cyklus pravidelných pro- MUZEUM A GALERIE
gramů leden-březen bude za- v Prostějově - výstavní sál Špahájen 5. ledna 2015 dle rozpisu líček, Úprkova 18 pořádá do
31. prosince výstavu Velká válka
nahlášených skupin.
Večerní kurzy efektivního ro- – Češi na bojištích Evropy.
dičovství pro pokročilé - Pokračovací kurzy pro absolventy ZO ČSCH Vyškov pořádá 26.
kurzů efektivního rodičovství prodejní výstavu králíků ve svém
chovatelském areálu u vlakového
dle rozpisu.
Odpolední herny pro rodiče nádraží Vyškov. Výstava bude v
a prarodiče s dětmi do 5 let - od sobotu 17. ledna 2015, otevřena
5. 1. 2015 vždy v pondělí od 15.00 je od 11.00 hod. do 15.00 hod.
do 17.00 hodin. Na tyto herny Info na tel: 608 456 330
není potřeba se hlásit předem.
MUZEUM A GALERIE
Národní dům v Prostějově po- v Prostějově, p. o., nám. T. G.
řádá vernisáž Lubomíra PetříMasaryka 2, Prostějov
ková: „KONĚ“. Hosté Zdeněk do neděle 1. února 2015 si budeMatysík – trojnásobný vítěz Vel- te moci prohlédnout exkluzivní
ké Pardubické. Vernisáž potrvá výtvarný projekt EMIL FILLA
do 4. února 2014
ICM Prostějov
Regionální pracoviště Tyflo- Do pátku 2. ledna 2015 bude
Centra Olomouc v Prostějově ICM Prostějov zavřené.
nadále poskytuje služby nevido- V pondělí 5. ledna 2015 od
mým a slabozrakým občanům na 14:00 do 17:00 hod. - Den interadrese: Kostelecká 17, Prostějov. netu zdarma.

Magistrát: na Silvestra

otevřeno jen do 11.00 hodin
Prostějov/red - Na vyřízení potřebných záležitostí budou mít
Prostějované na Silvestra na jednotlivých úřadech prostějovského magistrátu čas pouze do jedenácti hodin. „Upozorňujeme občany, že provozní doba Magistrátu města Prostějova je ve
středu 31. prosince 2014 stanovena od osmi do jedenácti hodin.
Děkujeme za pochopení,“ vzkazuje veřejnosti Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovské radnice.

Upozornění na oznamovací povinnost
prodejců lihovin na veřejných akcích

Prostějov/mik - Podle zákona o spotřebních daních je
každá osoba, která prodává
lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných
sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav
a diskoték, povinna nejpozději
tři pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad,
v jehož územní působnosti se

bude prodej uskutečňovat.
Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu
a množství prodávaných lihovin.
Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, případně na emailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.
Za nesplnění této oznamovací
povinnosti lze uložit pokutu až
do výše jednoho milionu korun.

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...
Ivanka Jelínková 1945 Prostějov
Zdenka Havlenová 1934
Prostějov
Věra Nováková 1926 Prostějov
Jiřina Růžičková 1933 Prostějov
Věra Pečová 1948
Olšany u Prostějova
JUDr. Zdeněk Kubalčík 1927
Prostějov
Luboš Malý 1927 Prostějov
Břetislav Műller 1939
Prostějov
Lubomír Vičar 1949
Žešov
Miroslav Mikulášek 1937
Olšany u Prostějova
Zdeněk Vítek 1936 Prostějov
Marcela Balcárková 1964
Prostějov
Antonín Piskovský 1943
Prostějov
Ludmila Škobrtalová 1960
Krasice
Zdeňka Benychová 1930
Hluchov

Pavla Kučerová 1931
Želeč
Vladislava Zaoralová 1944
Prostějov
Emilie Cibičková 1924 Prostějov
Marie Procházková 1943
Dobrochov
Marie Pořízková 1924 Vícov
Rudolf Dolák 1952 Prostějov
Květoslava Slepánková 1930
Buková
František Petržela 1920 Rozstání
Jarmila Běhalová 1929
Olšany u Prostějova
Dobromila Maňáková 1932
Mostkovice
Jiří Gregor 1948
Prostějov
Karel Novotný 1945 Prostějov
František Grepl 1929 Labutice
Jaromír Nejedlý 1932 Seloutky
Anežka Krejčí 1927 Dětkovice
Marie Dobešová 1939 Hamry
Jiřina Mrázková 1924 Brno
Helena Chudobová 1939
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 29. prosince 2014
Věra Přikrylová 1927 Prostějov 10.00 hod. kostel C+M Prostějov
Úterý 30. prosince 2014
Dana Kalábová 1964 Držovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Gronych 1919 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ing. Radomír Adámek 1954 Vrahovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Alois Piňos 1931 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 31. prosince 2014
Rudolf Všetička 1944 Kostelec n/H 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Pátek 2. ledna 2015
JUDr. Otakar Kukula 1933 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Věra Chroustová 1919 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Sobota 3. ledna 2015
Jaromír Jakeš 1928 Prostějov 11.00 kostel Dobromilice
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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

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

TIP Večerníku

FAIR PLAY

KDY: SOBOTA 3. LEDNA 2015 OD 17:30 HODIN
KDE: KINOKLUB DUHA, ŠKOLNÍ 4, PROSTĚJOV
Hrají: Judit Bárdos, Aňa Geislerová, Eva Josefíková, Roman
Luknár, Ondřej Novák, Ondřej
Malý, Jiří Wohanka, Igor Bareš,
Roman Zach, Taťjana Medvecká,
Slávek Bílský, Michaela Pavlátová, Berenika Kohoutová, Vlastina
Svátková
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna
(Judit Bárdos) se stává členkou
Střediska vrcholového sportu.
Její matka (Anna Geislerová)
a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit
a postoupí na olympijské hry.
Vybočením ze světa tvrdého
sportovního drilu je pro Annu
pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej Novák). Anně
začnou být bez jejího vědomí
podávány anabolické steroidy.
Její výkonnost stoupá, objevují
se ale rovněž první zdravotní
problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože
je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich.

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST
O VÁNOCÍCH
pondělí 29.12. 2014
10:45 - 12:45 hodin
úterý 30.12. 2014
13:30 - 15:30 hodin
středa 31.12. 2014
9:00 - 11:00 hodin
čtvrtek 1.1. 2015
15:00 - 17:00 hodin
Pátek 2.1. 2015
14:00 - 16:00 hodin
Sobota 3.1. 2015
17:00 - 19:00 hodin
Neděle 4.1.2015
13:15 - 15:15 hodin

tala jsem peníze na instalaci
dvou hodin a zatím jsem stihla
postavit jen jedny. Kdybych teď
musela ty peníze vrátit, neměla
bych z čeho zaplatit ty druhé,
které nám mohou být dodány už
začátkem roku. Navíc bych při
nové žádosti o finanční podporu
musela podstoupit to martýrium
a papírování znovu. Hodiny
neděláme pro sebe, ale pro naše
děti,“ vysvětlila zastupitelům
v pondělí 15. prosince Jana
Kostelníková a požádala je, zda
by veřejnou finanční podporu
udělenou v červnu letošního
roku mohla městu vyúčtovat až
k 31. prosinci 2015.
Její žádost podpořilo hned
několik opozičních zastupitelů
na čele s Miladou Sokolovou
(ODS). „Ani já nejsem proti

nictví, školství, sociální péče
a dopravní dostupnost. V rozpočtu jsou ale například také
dotační tituly určené obcím, na
významné kulturní a sportovní
akce nebo na bezpečností prvky na silnicích či cyklostezky.
Oproti roku 2014 jsou dotační tituly navýšeny o částku
sedmačtyřicet milionů korun.
„Zásadní informací je, že se
nezvyšuje zadlužení kraje.
K poslednímu prosinci letošního roku se nám podaří snížit

17.30 My jsme nejlepší
švédský film
20.00 EXODUS:
Bohové a králové 3D

19:00 TESTOSTERON

úterý 6. ledna

pondělí 29. prosince

KINOKAVÁRNA
DUHA

úterý 30. prosince

17.30 My jsme nejlepší
20.00 EXODUS:
Bohové a králové 3D

středa 31. prosince
čtvrtek 1. ledna

sobota 3. ledna

15.00 Dvanáct měsíčků
pásmo pohádek
17.30 Fair Play
české filmové drama
20.00 Fair Play

NEHRAJEME

SVÉ TIPY

pátek 2. ledna

15.30 Sněhová královna
ruský animovaný film
17.00 Hobit: Bitva pěti armád
americký velkofilm
20.00 Odpad
americký dobrodružný thriller

sobota 3. ledna

15.30 Sněhová královna
17.00 Hobit: Bitva pěti armád
20.00 Odpad

neděle 4. ledna

Její matka však doufá, že Anna
účast na olympijských hrách
využije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod rouškou
neškodných vitaminů aplikovat
tajně.
Nenechte si ujít toto české filmové drama, které v sobotu
uvádí kinoklub DUHA v Prostějově!

tomu, co pro děti paní Kostelníková dělá. A jestli si vzpomínáte, zvedl jsem ruku při
hlasování o jejím projektu. Ale
uvědomme si, že pokud jí nyní
vyhovíme, schválíme tím precedens. Byl bych nerad, kdybychom se tady příště opět setkávali
při řešení podobných žádostí
od jiných subjektů pobírajících
veřejnou finanční podporu,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Zastupitelé nakonec těsnou
většinou dvaceti hlasů Janě
Kostelníkové vyhověli. Jen s tím
rozdílem, že zbylých sedmadvacet tisíc na instalaci posledních
hodin pro děti s hlásičem na
policii musí vyúčtovat nikoliv
do konce roku 2015, ale do
30. listopadu.

Olomoucký kraj má rozpočet na rok 2015

Olomoucký kraj/red - Krajští zastupitelé na svém posledním prosincovém jednání schválili rozpočet na rok
2015. Olomoucký kraj bude
v příštím roce hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem ve
výši čtyř miliard třista milionů korun.
V roce 2015 vzrostou oproti
letošnímu roku jak příjmy, tak
výdaje kraje. Hejtmanství bude
i nadále podporovat čtyři důležité oblasti, kam patří zdravot-

DIVADLO POINT

NEHRAJEME

Zastupitelstvo dovolilo Janě Kostelníkové
vyúčtovat veřejnou podporu o rok později
Prostějov/mik - Se slzami radosti v očích odcházela z jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova Jana
Kostelníková,
předsedkyně
občanského sdužení Přijdu
včas. Nestihla totiž ve městě instalovat druhé hodiny pro děti
a nevyčerpala tak veřejnou
finanční podporu. Může ji ale
vyúčtovat až ke konci roku
2015.
Janě Kostelníkové a jejímu
sdružení totiž hrozila velká
nepříjemnost. Podle již připraveného návrhu rady města
radních měla dvacet sedm tisíc
korun vrátit zpět do městské
kasy, protože nesplnila podmínky smlouvy o udělení
veřejné finanční podpory a celý
příspěvek nevyčerpala. „Dos-

KINO METRO 70

zadluženost o čtyři sta padesát
milionů korun. Jsem rád, že
i opozice ocenila náš návrh
rozpočtu a jednohlasně jej
schválila. Podařilo se nám
sestavit vyrovnaný rozpočet
s dostatkem finančních prostředků na prorůstové investice. Olomoucký kraj je finančně
stabilizovaný,“ uvedl hejtman
Jiří Rozbořil.
Hospodaření
Olomouckého kraje za rok 2014 skončí
v přebytku sto milionů korun.

DUO pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

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

15.30 Sněhová královna 3D
17.00 Hobit: Bitva pěti armád
20.00 Odpad

KULTURNÍ
KLUB DUHA

na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz
Do nového
roku s čerstvými
informacemi

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

středa 31. prosince

20:00 – 2:00 SILVESTR
v Kulturním klubu DUHA

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ VE 20:00 HODIN
středa 31. prosince – náměstí T. G. Masaryka

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 29. 12. 2014 DO 4. 1. 2015 TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí 29. prosince a v pátek 2. ledna od 14:00 hodin. Na Slunci jsou pozorovatelné skvrny,
protuberance, filamenty zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře.
Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí 29.prosince a v pátek 2. ledna v 18:30 hodin. Měsíc dorůstá a zdobí proto večerní oblohu. Na jeho povrchu je možné pozorovat veliké množství
zajímavých podrobností, zejména na rozhraní světla a stínu (krátery, pohoří…). V případě špatného počasí je připraven náhradní
program. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Hrubčice
Dne: 6. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská
trafostanice
Hrubčice (č. 702856)
Obce: Biskupice, Klopotovice, Hrubčice
Dne: 9. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Klopotovice, Biskupice včetně podnikatelských
subjektů. odběratelská trafostanice Biskupice 3. u ZD (č.
300165), odběratelská trafostanice BPE Hrubčice (702856)
Obec: Mořice
Dne: 12. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
č.106, 142, 141, 140.
Obec: Skalka, Čehovice
Dne: 13. 1. 2015 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Skalka od č.105 a
novo vedle po lázně a č.71 a
55, od lázní k OÚ jednostranně
a dále oboustranně ke hřbitovu.
FVE Buzzing Puple 701376,
FVE Buzzing Yellow 701377
Obec: Seč
Dne: 14. 1. 2015 od 7:30 do

15:00 hod. Vypnutá oblast:
chata č. 129, 33, 34, 38, 39, 40.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 14. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Němčice nad Hanou
s celými ulicemi: Sokolská,
Sadová vč. Žabáku, Čsl. armády, J. Fučíka vč. býv. obj.
OP, Trávnická mimo Domova
seniorů, Příkopy č. 144, 192,
145. odběratelská trafostanice
Němčice Sebranka (č. 300717)
odběratelská trafostanice Němčice ČOV (č. 702357)
Obec: Labutice, Hrochov
Dne: 15. 1. 2015 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Labutice, část obce
Hrochov - celá horní část od
č.29, kapličky, a č.23.po konec
obce sm. Jednov
Obce: Seloutky, Určice
Dne: 16. 1. 2015 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Seloutky od kapličky
ulice vlevo s č.151, vpravo od
požární zbrojnice oboustranně
po křižovatku Domamyslice
-Prostějov, celé Vinohrady
včetně chat. Část obce Určice
vymezená č. 451, ČOV, č.275,
127,celý Větřák, ve směru od
Seloutek všechny boční ulice
po OÚ, č.14, 42, zahradnictví,
č.379, dvůr
E.ON Česká republika, s.r.o.

Už ne tak levněji,
ale pořád výhodněji!
Objednávejte celoroční předplatné
i dárky
Večerníku za lepší cenu a s bonusy
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Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. prosince 2014
Exkluzivní interview s Petrem Fialou, frontmanem svérázného seskupení Mňága a Žďorp

„Když jsme narazili na jídlo, které nám fakt chutnalo, tak to hůlkama šlo samo!“
Čínské dobrodružství kapely dopadlo dobře především díky fanouškům
Prostějov - Kapela Mňága a Žďorp je už nějakou dobu stálicí na české rockové hudební scéně
a je to jen několik týdnů, co její členové ve spolupráci se svými věrnými fanoušky přivedli na svět zbrusu novou desku s názvem Made in China. A právě
s tímto dílem se přijeli před nedávnem pochlubit i svým
prostějovským fanouškům, kterých tu není právě málo. O tom, co si skupina z daleké cesty přivezla, jestli
umí všichni členové jíst čínskými jídelními hůlkami
a jakou měrou se na vzniku nového CD věrní příznivci podíleli se můžete dočíst v exkluzivním rozhovoru,
který vám přináší poslední letošní vydání Večerníku.
Petra Hežová
Prostějov jste s kapelou nenavštívili poprvé a prý se
sem vracíte rádi...
„To je naprostá pravda, celé město
a i klub Apollo 13 jsou nám velice
sympatické. Je to takový malý klubík
a v takových, kde máme ten kontakt
s lidmi, prostě hrajeme rádi.“
Přijeli jste nám představit
svoje nejnovější CD „Made
in China“. Přibližte našim čtenářům podrobnosti jeho vzniku?
„Tuto desku jsme připravovali čtyři
roky, a když už jsme měli název, tak
jsme si řekli, že pokud už to v překladu znamená ‚vyrobeno v Číně‘,
že by bylo dobré tam doopravdy
zajet a nahrát to rovnou v Číně. Což
jsme nakonec udělali, nahrávali
jsme konkrétně v Pekingu v jednom
místním studiu.“
Taková cesta do Číny jistě
nebyla levná záležitost. Jak
jste řešili finanční otázku celého
projektu?
„Potřebovali jsme na to nějakých
šest set tisíc korun, tak jsme to odhadli, protože jsme nevěděli, co nás
tam čeká. Letenky stály ´dvě kila´,
studio dvacet pět tisíc na den, takže
ty peníze šly opravdu rychle pryč.
My jsme nabídli fanouškům, že se
na tom cédéčku můžou podílet tak,
že si album mohou jakoby objednat
předem, když pošlou tři stovky, tak
my jim pak pošleme hotové ´cédéčko´ plus tam byla ještě spousta
dalších odměn jako trička, účast na
křtu, hodně lidí chtělo být uvedeno

INZERCE

na bookletu, to bylo tuším za patnáct stovek, což už je vlastně taková
ryze fanouškovská věc. Kdo má tu
kapelu rád, tak tam chce být napsaný. Přispěl nám hodně kamarád
Radek Bonk, který kdoví kolik let
bušil v NHL, ten nás má hrozně rád
avždyckyněcopošle.Koupilsiikřest
v Brně, který provedl opravdu krásně. (úsměv)“
Překvapil vás takový zájem
fanoušků?
„Samozřejmě nás to velice překvapilo. Zjistili jsme, že to funguje
a byla to skrz naskrz velmi pozitivní
zkušenost. Pro nás to současně byl
velký závazek, protože jsme cítili,
že nám ti lidé dali důvěru, skrz ty
peníze, protože dát někomu za něco,
když ani nevíte, co tam bude... Proto
jsme se snažili vybrat opravdu dobré studio a na všem tom okolo jsme
makali hodně poctivě. A samozřejmě všem těm lidem, kteří se zapojili,
hrozně děkujeme.“
Inspirovali jste se tímto
postupem u některé zahraniční nebo české kapely? To, aby
se příznivci takto podíleli na vzniku desky, je celkem ojedinělé...
„Tady to teprve začíná, v zahraničí
už to však celkem běží. Inspirovali jsme se u podobných projektů
úspěšných i těch neúspěšných. Prostudovali jsme hned několik případů, kdy se podařilo vybrat tu cílovou částku. Jinak to funguje tak, že
když potřebnou sumu nevyberete,
tak vlastně všechno vracíte. To není
tak, že se vybere třeba jen půlka
a řekne se, fajn, tak to uděláme jako

„To je naprostá pravda, celé město
a i klub Apollo 13 jsou nám velice
sympatické. Je to malý klubík
a v takových, kde máme kontakt
s lidmi, prostě hrajeme rádi...“
Lídr skupiny Mňága a Žďorp Petr Fiala
o předvánoční návštěvě Prostějova
levnou variantu. Musí se vybrat
všechno a je to časově omezeno,
takže je to taková docela hektika.
(úsměv) Ale nevím o ničem negativním, co by bylo s tímto spojené.
Vše bylo na bázi dobrovolnosti
a průhlednosti a velké srozumitelnosti. Není tam žádný prostor pro
nějaké špatné věci.“
Co tedy najdeme na vašem
novém cédéčku kromě originálního bookletu se jmény vašich štědrých nadšenců?
„Je tam celkem dvanáct písniček, které vznikaly poslední čtyři
roky. V první a poslední písničce
dokonce hostují čínské zpěvačky.
Konkrétně v textech i melodiích se
vracíme tak trochu k jednoduchosti. Snažili jsme se udělat písničky,
které budou fungovat v tom základním obsazení šesti lidí. Není tam
moc přidaných nebo zdvojených
stop. Je to takový docela terénní
záznam.“
Jak probíhala vaše spolupráce s čínskými zpěvačkami? Učili jste se před cestou
čínštinu?
„My jsme tam měli spolupracovníka
Martina Hoška z české ambasády,
který nám vždycky řekl: ‚řeknete
mi, co potřebujete a já to zařídím.‘
Takže jsme mu napsali, že potřebujeme dobré studio, které má ty
a ty parametry. A pak jsme ve dvou
písničkách nechali prostor, takové
volné místo, o kterém jsem měl tu
představu, že by tam mohly být zpěvačky. Poprosil jsem Martina, aby
nám sehnal nejlépe tři holky, které si

rády zpívají. Neměly to být profesionálky, prostě obyčejné mladé holky,
které si rády zpívají. On je potom
přivedl, holky si na fleku vymyslely
melodie, napsaly si texty, v jednom
případě jde o doslovný překlad
refrénu a v druhém doplňují refrén
svým vlastním textem.“
Co pobyt, máte rádi čínské
jídlo? A umíte jíst tradičními čínskými hůlkami?
„Máme rádi čínské jídlo, dokonce
hodně. Jíme ho i běžně doma. Kdo
do té doby s hůlkama neuměl, tak
se doučil. Všimli jsme si dokonce
jedné zvláštní věci, že i my, kteří
jsme to s hůlkama neuměli úplně
dokonale, tak když jsme narazili na
nějaké jídlo, které nám fakt chutnalo, tak to šlo samo, což bylo docela
dobré. (smích) Třeba Jidášovo ucho,
taková velice kluzká houba v pálivé omáčce, tak prostě jsem vůbec
nechápal, že mi to s těma hůlkama
jde samo, zničehonic. (úsměv) Jedli
jsme tam žáby, hady, shnilá vajíčka,
všechno možné a bylo to moc dobré. Nepamatuji si, že by tam bylo
něco, co by se nedalo jíst...“
Co jste si z Číny přivezli?
„No, hlavně jsme si přivezli tu
desku. Pak jednoznačně pozitivní zážitky. Vystupovali jsme tam na třech
festivalech a čtvrtý koncert jsme měli
na ambasádě, takže jsme si odvezli
i zkušenosti z hraní na fakt velkém
festivalu ve fakt velké Číně. Bylo
to všechno strašně pozitivní. Ti lidé
jsou tam nadšení a vděční za každou
živou hudbu, protože tam ta čínská
populární muzika je takovým zvlášt-

Foto: Petra Hežová
ním způsobem unylá. A i to co oni
považují za velký odvaz, to zní trošku
jako Petr Rezek, nic proti němu, ale je
to prostě takové krotké. (smích)“
Vnímali jste nějaké výrazné
rozdíly v přijetí vašich písní
u tamějšího a zdejšího publika?
„Já myslím, že tady to publikum
už je nasycené celou tou historií,
tady rokenrol jede od začátku padesátých let, všichni jej znají, mají
spoustu zkušeností a naposlouchané hudby. Kdežto tam lidé nic nemají, ani ten kulturní background,
takže k tomu přistupují tak nějak
čistěji a spíš, než aby to jen pozorovali, tak hudbu přímo prožívají.
V Česku jsou vyhraněné skupinky
lidí, metalisti, R‘n‘B, nebo hiphopeři, co nesnášejí všechno ostatní,
a řekl bych, že tam jsou ti lidé víc
otevření, jakoby nadšení ze všeho.
Asi jako my za komunistů, kdy jsme
byli rádi, že sem přijela jakákoliv
kapela, která byla trošku jinačí než
Synkopy 61.“
Co vás v Číně nevíc překvapilo?
„Mě osobně, jak je to strašně moderní země a jak my jsme za ní strašně
daleko, někde vzadu. Tam, kde je
to u nich moderní, to je opravdu ultramoderní a tam, kde je to vesnice,
tam je to opravdu ryzí vesnice. U nás
v Evropě je to takové to sterilní úřednické blábolení, které v Číně vůbec
neexistuje. Tam je to jako boj o život
´Drsný a rychlý´ a fakt má člověk

pocit, že se tam něco děje. V české
republice ve srovnání s nimi už ne...“
Co plánujete do nového
roku?
„S Martinem Hoškem jedeme ještě
do Pekingu domlouvat další koncerty, které by měly proběhnout
v květnu. Koncem ledna se vracíme a březen-duben budeme hrát
v Česku ještě necelých třicet koncertů, pokračování tohoto Made in China tour. Protože teď jsme objeli jen
několik málo měst, vynechali jsme
Olomouc, Ostravu a spoustu dalších
měst, která pojedeme ještě na jaře.
Následně tedy pojedeme do té Číny,

máme v plánu koncert v Bruselu
a pak už jsou festivaly. Doufáme, že
bude teplo, pak už to bude dobrý.
(smích)“
Co byste popřáli čtenářům
Večerníku - vašim zdejším
fanouškům?
„Aby se nezbláznili z té roviny, která
tu je. (smích) Já jsem člověk z hor
a vůbec nechápu, jak někdo může
přežít v takové rovině. Tam se člověk asi musí narodit. (úsměv) Pak
bych samozřejmě rád popřál, aby se
měli dobře, užívali si, aby pomáhali
slabším a nezapomněli na to, co je
v životě důležité...“

kdo jsou

mňága a žďorp
Č
Česká
hudební skupina pocházející
z Valašského Meziříčí se formovala již od
roku 1983a od té doby se hned několikrát
změnilo složení kapely. Současným frontmanem je Petr Fiala, dalšími
členy pak Martin Knor, Petr Nekuža, Jaromír Mikel, Jiří Tibitanzl
a Pavel Koudelka.
Zpočátku
p
kapela
p vystupovala
y p
ppod názvem Slepé
p střevo a žánr jejích
j j songů
g
se nejčastěji pohyboval v oblasti alternativního rocku. Členové současně
ppůsobili i v jjiných
ý kapelách,
p
které však ppostupně
p zanikajíj a od roku 1987
se již hovoří jen o skupině Mňága a Žďorp. Do povědomí se kapela
dostala především hitem Hodinový hotel, který je první skladbou na debutovém, dnes už legendárním albu skupiny, nazvaném příhodně Made
in Valmez (1991). Prozatím poslední album Made in China spatřilo světlo
světa na podzim
p
tohoto roku a vzniklo za vydatného
y
ppřispění
p fanoušků
Mňágy a Žďorp, kteří financovali samotnou cestu do Číny.

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

ZA LEPŠÍ CENU
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17
1
7

sportovní menu
Prostějovský

Ročník
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ORLI JEDOU NA PLNÝ PLYN

Ariete si nadělilo dvě
výhry a už zítra zajíždí
k dalšímu derby do Brna

28

fotbal
SILVESTROVSKÉ DERBY

Premiéru si odbude
čerstvý veterán
LUKÁŠ ZELENKA

TRHÁK TÝDNE

KVITOVÁ OVLÁDLA
SPORTOVCE ROKU

Prostějovská tenistka porazila olympijské vítězky!
Praha, Prostějov/lv

29

volejbal
VK AGEL SLAVÍ TRIUMF

Prostějovský tým
již z prvního místa
v extralize nikdo nesesadí
čtěte
na stranách

30 a 31

GLOBÁLNÍ SPORT PŘEDČIL PŘI VYHLAŠOVÁNÍ ANKETY
NKET
NK
ETY
SPORTOVEC ROKU 2014 OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY.
PLÍNY.
KRÁLOVNOU ČESKÉHO SPORTU SE PODRUHÉ V KARIÉŘE
ARIÉŘE
STALA TENISTKA PETRA KVITOVÁ. ČLENKA TK AGROFERT
ROFE
FERT
RT
PROSTĚJOV V LETOŠNÍ SEZONĚ VYHRÁLA WIMBLEDON
BLEDON
A DALŠÍ DVA TURNAJE WTA. JAKO BONBÓNEK PAK BYLA
TAHOUNEM ČESKÉHO DRUŽSTVA PŘI VÍTĚZSTVÍ
více čtěte na straně 29
VE FED CUPU. TŘETÍM ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROKY.

STŘEDA 31. 12.

od 10:00

BĚŽECKÉ ZÁVODY PRO VŠECHNY GENERACE

SILVESTROVSKÝ BĚH
Kolářovy sady v Prostějově

korfbal

NEDĚLE 4. 1. 14:30 a 16:30

DOROSTENECKÁ EXTRALIGA – 4. KOLO

Foto: internet

BORDEL ZA TŘI PŘESTUPKY Kroupa by měl zůstat i na jaře,
Hloch na testování do Třince!

Nedohrálo se. Po druhé třetině rozpoutali havířovští výtržníci na prostějovském zimním stadionu malé
peklo, jemuž padla za oběť i umyvadla. Do akce tak museli těžkooděnci, kteří celý sektor vyklidili. Podle
policie ovšem došlo jen k přestupkům, z jejichž spáchání obvinila celkem tři osoby.
Vše o incidentu najdete na straně 20.
3x foto: www.lhkjestrabi.cz/Lubomír Tesař

běh

tak po CELÝ ROK...
www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

29. prosince 2014

Basketbal

čtěte
na straně

Jak na NOVÝ ROK,

Pondělí

Číslo

čtěte
na straně

NALISTUJTE
ZPĚT STRANU 12

HOPMAN CUP: ČR bude
reprezentovat Prostějov

Perth, Prostějov/lv - Zkušený Radek Štěpánek (na snímku
vpravo) musí kvůli zranění pravé nohy vynechat Australian Open
anezúčastníseaniHopmanovapoháru,kterýjegenerálkounaúvodní grandslamový podnik nové sezóny. Na tradičním klání smíšených
dvojic se tak vedle Lucie Šafářové představí Adam Pavlásek
a český tenis tudíž bude zastupovat tým složený z členů TK Agrofert! Ti v čele s Petrou Kvitovou ovládli i anketu Zlatý kanár.

Prostějov/tok - Další hráč prostějovského „eskáčka“ by mohl
nakouknout mezi profesionály
do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Na testování do třináctého
celku aktuální tabulky FNL FK
Třinec míří stoper Pavel Hloch.
Naproti tomu nejlepší střelec
podzimní části MSFL Karel
Kroupa by měl v dresu 1.SK
pokračovat i nadále.
„Karel chce zůstat, to jsme již
avizovali, a i Zbrojovka s prodloužením hostování předběžně
souhlasí,“ informoval Večerník
generální sportovní manažer prostějovského klubu František Jura,
ale vzápětí dodal: „Definitiva
padne na schůzce se sportovním
ředitelem Zbrojovky Zdeňkem
Kudelou, která se teprve uskuteční. Zatím bych to tedy viděl tak na
devadesát procent.“
Na sever Moravy do Třince míří
opora zadních řad, stoper Pavel

Hloch. „Pavel si vyzkouší v Třinci
začátek zimní přípravy a sehraje
dva přípravné zápasy (se Slováckem a Uherským Brodem - pozn.
red.). Jsme domluveni, že do
osmnáctého ledna nám dá Třinec
zprávu, jestli s ním trenér Kalivoda bude i nadále počítat,“ vysvětlil
překvapivou novinku Jura.
Ona na druhou stranu zas tak
překvapivá není, protože zájem
o kvalitativně rostoucího stopera
už v minulosti byl. Konečně Třinečtí to na svém webu naznačili
už před Vánocemi. „Chtěli bychom přivést jednoho stopera,
který dokáže hrát i na pozici defenzivního záložníka,“ avizoval
v rozhovoru generální manažer
Třince Karel Kula. A Pavel
Hloch přesně tyto parametry naplňuje.
Jak se mu bude na severu
Moravy dařit? Čtěte Večerník
a dozvíte se!

7. titul v řadě: TK Agrofert
nadále vládne extralize!

SK RG PROSTĚJOV
SK PLHOV NÁCHOD
Tělocvična Reálného gymnázia ve sportovní ulici

basketbal

NEDĚLE 4. 1.

17:00

MATTONI NBL – 25. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
LIONS JINDŘICHŮV HRADEC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

2x foto: internet

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 21

reportáž z průběhu extraligy i ohlasy zainteresovaných
najdete na straně 23 dnešního vydání

Foto: Česká sportovní
/Pavel Lebeda

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Závěrečné vydání roku je mnohem více plné humoru než kdy
jindy a tak ani tentokrát jsme
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
nezapomněli na veskrze populární klání, které pravidelně
najdete jedině a právě na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika. I dnes se tudíž znovu
setkáváte s fotografií jisté známé
osobnosti veřejného života, jež
je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit

náš záměr a správně vysondovat, kdo se pod retuší skrývá. Ti
z vás, kterým se to podaří, nám
mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít
štěstí při losování, máte šanci na
zajímavou výhru.
Znovu přitom můžete usilovat o další atraktivní cenu od
našeho tradičního partnera,
kterou je už poněkolikáté POUKÁZKA od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 50 - 51: na snímku byl dům z ulice NA Hrázi č.p. 6. Vylosovanou výherkyní, která získala
TŘI VSTUPENKY v celkové hodnotě 450 Kč od Kavárny
Planeta malého prince na koncert Romana Dragouna, se
stala Helena ŽVÁČKOVÁ, C.Boudy 6, 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 PÁTKU 2. LEDNA, 10.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v příštím vydání v PONDĚLÍ 5. LEDNA.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ na konzumaci do hospůdky U Majdy v celkové hodnotě 400 Kč.

VYHRAJTE SI TŘEBA PIVKO...

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

PROSTĚJOVSKÁ HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE
NABÍZÍ POSEZENÍ TAKÉ NA ...... ....

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

t

TIP
k obrazovce

REVIVAL
KOMEDIE ČR (2013)

ČTVRTEK 1.1. 2015

20:00 HODIN

APANÁŽ, ASIATÉ, DCEŘ, DENS, DXVI, EXCES, INKA, KŘEST,
KULOÁR, MÁTA, MONTÉR, MOTETA, MOZAIKA, PIVO,
SPAD, STADIUM, SVAZ, ŠATLAVA, ŠMAK, ŠUNT, TLAK, ÚSTIT,
VNAD, ZISK, ZŘÍCI, ŽALM

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 až do PÁTKU
2. LEDNA 2015, 10.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ODMARUŠKY“.
Vylosovanou výherkyní se stala Ludmila BŮŽKOVÁ, Újezd 15,
Prostějov, která se tak může těšit na POUKÁZKU PRO NÁKUP
SORTIMENTU v celkové hodnotě 400 Kč. Tu věnoval partner
minulého kola z předvánočního vydání, jímž byla prodejna
FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v ulici
Kateřinská v Olomouci. Výhra je připravena k vyzvednutí
přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou
cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kdo si rádi skočí „na jedno“...
Partnerem dnešního kola je totiž opětovně HOSPŮDKA
NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát
tak můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které tentokrát vyjde už po Novém roce, a to
v PONDĚLÍ 5. LEDNA 2015.

18

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. prosince 2014

V minulém, celkovém součtu
jubilejním stojedenadevadesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Jana Koudelku.
Hvězdu nedávného šampionátu
v malé kopané, která je současně i hráčem třetiligového týmu
1.SK Prostějov, poznala obzvláště
silná plejáda čtenářů a čtenářek...
Z 425 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherce, kterým se stal
Josef PONÍŽIL, Tyršova 298,
Čechy pod Kosířem. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od
partnera minulého kola z čísla
vydání 50-51, kterou byla opětovně firma BRUTUS! Výhru
si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili známého herce a slavného konického rodáka, s nímž jsme vám
v předvánočním vydání magazínu TV POHODA přinesli zajímavý rozhovor...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stodvaadevadesátého kola čekáme v redakci tentokrát DO PÁTKU
2. LEDNA 2015, 10.00 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 v PONDĚLÍ 5. LEDNA
2015.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Alice Nellis
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav
Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Jenovéfa Boková,
Vojtěch Dyk, Richard Genzer,
Zuzana Bydžovská.
Za nejasných okolností se ale
v roce 1972 rozpadli a každý
ze čtyř bývalých muzikantů se
s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý
z nich má teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky
jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé - peníze, Nejen členy kapely, i všechtouha po ztracené slávě, touha ny okolo ovšem čeká spousta
pomoci kamarádovi, anebo se zábavy a často velmi překvaještě jednou pořádně odvázat. pivých a komických situací.
Jejich světy se potkávají a oni si A také se konečně podaří rozlušzačínají užívat hudby, kamarád- tit jedno velké tajemství – proč
ství a života na pódiu i za ním. se vlastně skupina rozpadla.
VÍCE NEJEN O TÉTO ČESKÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ZÁPOLENÍ O KLOBOUKY...

I poslední číslo měsíce prosince 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 další krásnou cenu.
Partnerem dnešního kola je totiž po čase olomoucká prodejna
KLOBOUKY DAUBNEROVÁ. Vyhrát tak můžete POUKÁZKU právě pro nákup tohoto sortimentu, a to znovu v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
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 až DO PÁTKU
2. LEDNA 2015, 10.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 5 - 5 - 2 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stodevětasedmdesátým výhercem v řadě stal Vojtěch POSPÍŠIL, Wolkerova 78,
Čechy pod Kosířem. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA
PIZZ, které si poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Poukaz si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Jméno dalšího výherce, který se může těšit z atraktivní ceny, zveřejníme
znovu v příštím čísle, které vychází v PONDĚLÍ 5. LEDNA 2015.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

Správné řešení z čísla 50 - 51: NEJEN VÁNOČNÍ PÉČE O OBLIČEJ. Vylosovaným výhercem je Jaroslav ZAJÍČEK, Sportovní 777,
Kostelec na Hané. POUKAZ na kosmetickou péči v hodnotě 400 Kč od salon ILLA v Prostějově si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní
tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do PÁTKU 2. ledna 2015, 10.00 hodin.
Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 5. ledna, získá POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč od lahůdek DAREXSHOP.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz

Přejeme
všem lidem,
kteří nám zachovávají
přízeň, či kteří si nás
v Novém roce vyberou
k jejich životnímu
kroku koupě,
prodeje, či pronájmu
nemovitosti, klidné
prožití Vánočních
svátků a úspěšný
Nový rok 2015 plný
zdraví a elánu.
Vaše
JH REALITY

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:

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

D+V Investing s. r. o.
Tel.: 582 330 058,
777 898 324,
e-mail:
avlk55@seznam.cz

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

Pronajmu byt 1+kk v centru. Volný od 1.2.2015, 5 000 Kč + elektrika. Volat po 15 hod. na tel.č.
739 315 208
Pronajmu 2+1, zvýšené přízemí, po celkové rekonstrukci. V klidné části města.
Možnost využití garáže. Cena 6.500 Kč
+ ink. RK nevolat. Tel.: 776 720 133
Koupím byt 3+1 na Sídlišti Svobody,
i v původním stavu. 728 318 836
Prodám garáž na ul. Brněnská, Prostějov. Tel.: 606 453 505
Koupím dům v okolí Prostějova do
10 km, RK nevolejte. 732 755 910

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe po rekonstrukci, 774 409 430

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

UZÁVĚRKA

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

pro nabídku

Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta

realitních kanceláří

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

pro následující číslo je

Prodej nově
budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

v pátek 22.. 1. 2015
do 10.00 HODIN

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

je v PÁTEK

Pronajmu 2+1, 5.000,- + inkaso,
nutná kauce. Volný ihned. Tel.:
603 503 366

Pronajmu novou garsonku v centru
33 m2, kuchyňská linka, krásná koupelna. Cena 5.000Kč/měsíc.
Tel.: 602 553 222.

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
a poskytneme vám jednu půjčku. Pracuji nutná praxe v oboru a samostatnost.
pro více věřitelů Volejte: 777 551 492
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy
na tel.: 731 114 501
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Firma se sídlem v Prostějově hledá
spolupracovníky/-ce (vyučen). Tel.:
606 031 220
Stavební firma přijme
p j
šikovné
pracovníky, zkušenosti a ŘP sk.B
výhodou. Volejte 777 943 299
Přijmeme obsluhu VLT,VHP do herny
v centru Prostějova. Tel.: 777 125 066

SEZNÁMENÍ

Pronajmu 2+1 v PV, Šmeralova ul.,
výtah. Tel: 724 316 633

Prodám dům v Kralicích a sháním
ke koupi byt 3+1 nebo 2+1 v PV.
722 539 880

PRÁCI NABÍZÍ

RŮZNÉ

pro další číslo

Prodám garáž, Prostějov Močidýlka.
Cena 55 000,- tel.: 723 36 45 76

FINANCE

H&D, a.s. přijme skladového manipulanta/-tku do skladu konfekce. Životopisy zasílejte na email: central@hdas.cz
nebo Olomoucká 37, Prostějov. Případné dotazy na tel.: 582 305 603,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra- pí Daněčková
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
STUDIO 365 hledá nové tváře pro mo!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
deling od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
Rychlá realizace – vyplácení z vlast- 9-12 h. www.studio365.eu
ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
Hledám pracovníka na řezání texti739 066 462
lu na pásové pile na příležitostnou
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle brigádu. Znalost této práce a praxe
až do domu, bez poplatku předem. Tel.: podmínkou. Tel.: 736 428 666
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Hledám elektrikáře.774 989 007
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji Bezpečnostní a úklidová agentura přijme od ledna 2015 do HPP invalidního
pro více věřitelů.
důchodce na pracovní pozici úklidoRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze vého pracovníka. Pracovní úvazek
20h/t, místo výkonu průmyslová zóna
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Prostějov, Kralický Háj. Podmínkou je
Hledám doučování matematiky pro Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se čistý trestní rejstřík. Bližší informace
střední školy. Tel.:777 885 852
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734. na tel.čísle: 602 786 692
Pracuji pro více věřitelů.
Přijmeme úklidové pracovnice na
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906 zkrácené úvazky i nepravidelné úklidy. Tel: 582 345 379, osobně ve firmě
56 letý, 182 cm by se rád seznámil Peníze pro všechny ihned při pod- VAMÍK,s.r.o., 8-15hod. Nástup od
s ženou, které chybí láska a péče. Tel.: pisu! Zvýhodněné podmínky, žádné ledna 2015.
776 623 604
poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Práce: www.prace-internet.eu
Poskytneme hotovostní půjčku 5000
- 50 000 Kč, výplata při podpisu
smlouvy, půjčíme skoro každému.
Tel.: 608 718 822 Pracuji pro jednoho věřitele.

Koupím byt v Prostějově a prodám pěknou stylovou chalupu-RD
v Plumlově. 732 388 718

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Plumlově. 722 539 880

Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových
RD 4+1 na klíč,
s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:

SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
města. 777 602 873
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
REALITNÍ KANCELÁŘ
Opravy deštníků
VNB REALITY
Vedle knihkupectví u radnice
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
702 870 751
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Provádíme také opravy plavek,
aktuálně NABÍZÍ:
spodního prádla a zcelování
BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč
BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
Čištění kanalizací a odpadů
BYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč
Odvoz fekálií
RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
Tel.: 774 368 343
RD 5+1, Určice
950.000 Kč
RD 2+1, Stařechovice
330.000 Kč Stěhování bez pomoci zákazníka
RD 4+1, Němčice n/H 2.890.000 Kč
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Pronájem obchodu 5.700 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 buRD 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 ANTÉNY - SATELITY JIŘÍČEK
Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč provádí montáž, prodej a servis. Více na
Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč tel.: 776 340 848, www.anteny.kvalitne.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově Nabízím služby pro starší spoluobčany: úklid, stříhání, hygiena, nákup
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
nebo mohu udělat jen společnost.
* Rodinné domy v PV a okolí
Tel.: 604 653 692
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
HLÍDÁNÍ DĚTÍ 1 - 6 ROKŮ Dopolední 8-12h, celodenní 8-16h, hoKoupím zahradu v okolí PV. Nejlépe dinové, přes noc, víkendy. Kdykoliv
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu dle vaší potřeby! To vše zodpovědrespektuji. Tel.: 734 481 013
ně v příjemném a čistém prostředí
RD 4 km od PV. Pro info pište na
Pronajmu prostory vhodné pro ka- hlidackaa@seznam.cz
deřnictví, kosmetiku, neht.modeláž
atd. Velmi pěkné. Tel.: 737 703 666

Pronajmu byt 2+kk, nově zrekonstruovaný, 68m2 v Kostelci na Hané. K nastěhování 1.1.2015. Tel: 737 112 123

Partyzánská 3,
Prostìjov
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. prosince 2014

2. ledna 2015
v 12.00 hodin

Máte
zájem
o předplatné?
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www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
JAK NA NOVÝ ROK,
TAK PO CELÝ ROK

PROVOZNÍ DOBA
nejen o Vánocích
pondělí29.12.

8:00 - 17:00

úterý 30.12.

8:00 - 14:00

středa 31.12.

ZAVŘENO

pátek 2.1.

8:00 - 17:00

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky, hokej

KOUPÍM

Příznivci Havířova rozpoutali bitvu o „zimák“,

VZPOMÍNÁME

DO AKCE MUSELI TĚŽKOODĚNCI

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
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

Dne 4. ledna 2015
uplyne 30 let od chvíle, kdy
nás opustila ve věku 65 let
paní Marie UJCOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Jan a dcera Drahomíra
s rodinami.

Dne 30. prosince 2014
si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí
paní
Anny KRATOCHVÍLOVÉ
ze Seloutek.
Stále vzpomínají
manžel a syn Miloš.

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.

Maminky nikdy neumírají,
ony jen usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Nedýchatelný vzduch plný
štiplavého dýmu z odpálených dělbuchů, světlic
i dýmovnic, spoušť v hostujícím sektoru včetně zdemolovaných toalet, rozházený
uskladněný materiál, který
posloužil jako další zbraň
pro skupinu osob, jež pravděpodobně není psychicky
zcela v pořádku. Stinná
stránka vypjatých sportovních střetnutí známá spíše
z některých domácích fotbalových stadionů či temperamentního zahraničí
se tentokrát nevyhnula ani
hokejovému stánku prostějovských Jestřábů. Stalo se
tak v předvánočním klání
v sobotu 20. prosince.
Prostějov/jim, mik

Dne 28. prosince 2014
uplynulo 15 let od úmrtí
paní Jany RUMPELOVÉ
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a dcera s rodinou.

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

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit
s panem
Miloslavem BOSÁKEM,
na jeho poslední cestě
8. prosince 2014.
Rovněž děkuji za květinové dary.
Manželka Ludmila Bosáková.

Maminko naše milá,
brzy si nás opustila.
Dlouhé roky tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který jsi rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.

Dne 21. prosince 2014
jsme si připomněli
9. výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky,
paní Marie NOVÁKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány
hojí, vzpomínky však stále bolí.

paní Ludmily PÁLENÍKOVÉ

!!!PODZIMNÍ AKCE!!!
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 500 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953

AUTO - MOTO
Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269

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

GRATULACE

Dne 26. prosince 2014
uplynuly dva smutné roky,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička
paní Jana FRANCOVÁ
z Prostějova.
Stále vzpomínají syn
a dcery s rodinami.

a dne 31. ledna 2015
uplynou 3 roky, co nás opustil
pan Horymír PÁLENÍK
z Konice.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

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

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo

je v PÁTEK
Dne 28. prosince 2014
oslavil 80. narozeniny náš táta
pan Miroslav KRAHULEC
z Vřesovic.
Do dalších let mu přeji zdraví
a hodně životního elánu.
Děti s rodinami.
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2. ledna 2015
v 12.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA
na přelomu roku
pondělí 29.12.

8:00 - 17:00

úterý 30.12.

8:00 - 14:00

středa 31.12.

ZAVŘENO

pátek 2.1.

8:00 - 17:00

Již dopředu bylo jasné, že Havířov
přijedou povzbudit zhruba tři stovky fanoušků ze Slezska a zápas
byl označen jako rizikový. To se
také nakonec potvrdilo. K hokejovým nadšencům, kteří slušně fandí
a podporují svůj tým i při venkovních zápasech, se totiž připojili i čeští a polští „pomocníci“, jimž nejde
o nic jiného, než se porvat a udělat
nepořádek.
„Se slušnými fanoušky havířovského AZetu přijela nemalá skupina
chuligánů, z nichž řada byla polsky mluvících. Pořadatelská služba byla připravena v případě nutnosti zasáhnout a také tak učinila,
ovšem 'válka', která se rozpoutala
v prostorech sektoru hostů, se dala
uklidnit jen zásahem těžkooděnců,“ hájí průběh zásahu ve své tiskové zprávě prostějovský klub.
Již během prvních dvou dějství došlo k několika odpáleným petardám
a pořadatelé upozorňovali diváky,
že něco takového je ve Víceúčelové hale-ZS v Prostějově zakázané.
Nic mimořádného se ovšem až do
konce druhé přestávky nedělo a většina osazenstva se tak mohla kochat
jedním z nejlepších výkonů Jestřábů v celé sezoně. Pak ovšem hosté
zaházeli led i okolí svého sektoru
světlicemi, některým se podařilo
proniknout až na protější tribunu do blízkosti prostějovského
kotle a ti ostatní začali ve velkém
odpalovat přinesenou pyrotechniku. K tomu navíc demolovali, co
jim přišlo pod ruku, a využívali
uskladněné desky pro boj s pořadateli.
Ti byli až do zásahu policie ve složité a nezáviděníhodné situaci, které
se postavili čelem a snažili se alespoň hájit pozici bez velkého ustupování. Čekalo se tak na příchod
těžkooděnců a příslušníků se psy,
kteří velice rychle udělali pořádek
a během pár okamžiků celý sektor
vyklidili.
„Pořadatelská služba byla během
utkání zajištěna dostatečně. S policií
jsme konzultovali jak počet jejich
členů, tak také jejich rozmístění pro
zajištění maximální bezpečnosti fanoušků uvnitř haly. Na tento zápas
jsme angažovali zkušené členy
bezpečnostní agentury, kteří jsou
na tyto situace trénovaní. Prostory
okolo zimního stadionu jistilo několik desítek policistů a těžkooděnců
se psy, kteří byli připravení k okamžitému zásahu i uvnitř zimního
stadionu,“ brání se vedení Jestřábů
jakémukoliv podcenění.
Vše se ale zřejmě neudálo zcela
podle představ, neboť se oddíl
podle informací marketingové
manažerky Terezy Vychodilové
rozhodl odvolat hlavního pořadatele Vladislava Skoupého.
Arbitři mezitím poslali hráče zpět do
kabin a poté po konzultaci s oběma
celky rozhodli o tom, že se poslední dvacetiminutovka hrát nebude.
Tím hlavním důvodem ale nebylo
ovzduší. „Platí pravidlo, že v případě vstupu těžkooděnců musí být
utkání ukončeno,“ osvětlil pravý
důvod sportovní manažer a asistent
u „A“-týmu Jestřábů Jiří Vykoukal.
Po uklidnění situace se tak alespoň
na led vrátili domácí hráči a poděkovali svým příznivcům, kteří se tentokrát sešli ve vysokém počtu a po
celé utkání bez ustání povzbuzovali.
K nevyžádané reklamě se vyjádřil
i hostující klub, jenž celý incident

Spoušť. Po řádění havířovských fandů zůstal sektor hostí jakoby se ním prohnalo samotné tornádo.
Foto: Lubomír Tesař
odsoudil. „Jsme rádi, že náš klub
patří mezi ty s největším počtem
fanoušků. A to jak na domácích
utkáních, tak i na venkovních. Toho,
co pro náš klub dělají, je opravdu
hodně a my jsme za to rádi. Události, které se udály během utkání
v Prostějově v hledišti i zázemí zimního stadionu, a kvůli kterým byl následně zápas předčasně ukončen, ale
v žádném případě na stadiony nepatří,“ neschvalují Slezané podobné
jednání a vyzývají k férovému povzbuzování.
Nicméně o konečném výsledku
pro domácí Jestřáby slibně rozehraného prvoligového střetnutí,
v němž po dvou třetinách vedli 3:0,
se rozhodne až u „zeleného stolu“.
„Takové problémy tu bývaly
s Kometou, některé nezajímá hokej
a jdou se vyřádit. Pokud to bude
hodnotit soudná osoba, tak bychom
měli vyhrát kontumačně. Na druhou
stranu nás ale zřejmě nemine další
finanční pokuta a disciplinární potrestání za toto chování, i když se asi
ne vše dalo ovlivnit. Dělbuchy a další věci si diváci do hlediště vždy nějak dostanou,“ věří v tříbodový zisk
hlavní trenér Jestřábů Petr Zachar.
A obdobně se vyjádřil i jeho protějšek z havířovské střídačky Jan Daneček. „Pro mě jako pro trenéra je to
velká ostuda. V sezoně hrajeme celkem slušně a toto je zbytečná kaňka.

Domácí vyhrají, zaslouženě vedli
3:0, byly odehrané dvě třetiny utkání, takže výsledek bude zachovaný.“
I vzhledem k nedávné desetitisícové pokutě na nedostatečnou pořadatelskou službu při domácím
souboji s Českými Budějovicemi
je nasnadě, že se prostějovský
klub tentokrát nevyhne vysoké
pokutě, ve vzduchu visí dokonce
také uzavření stadionu!
Oficiální stanovisko ČSLH však do
dnešního dne nepadlo, disciplinární
komise se doposud tomuto případu nevěnovala. Stát by se tak ale
mělo již v nejbližších dnech. V nich
také bude stanovena finanční újma
z pohledu majitele haly, kterým je
Domovní správa Prostějov. Její jednatel Vladimír Průša v těchto dnech
čerpá dovolenou. „Ještě to nemáme
sečteno, budeme to řešit po Novém
roce. Odhady hovoří o několika desítkách tisíc korun,“ napsal Večerníku SMS zprávu Vladimír Průša.
„Veškeré škody, které při této potyčce
vznikly, budeme požadovat po týmu
Havířova. Počítáme s tím, že buď bude
výsledek dosažený po dvou třetinách
na ledě zachován, s čímž souhlasí
i Havířov, nebo bude utkání kontumováno ve prospěch domácích,“ praví se
v prostějovské tiskové zprávě společně
s tím, že do konce základní části letošního ročníku již Jestřábi neočekávají
žádná podobně riziková utkání.

Řádění fanoušků Havířova:

JEN PŘESTUPEK!

Prostějov/mik - Zásah policejních těžkooděnců proti fanouškům Havířova, kteří při hokejovém utkání předminulou sobotu 20. prosince
způsobili desetitisícové škody a ohrožovali i životy mnoha návštěvníků prostějovské haly, byl kvitován s povděkem. O to méně už ale
běžný člověk může být spokojen s vyhodnocením celé situace...
Policie totiž žádného raubíře nezadržela, navíc celou věc posoudila pouze
jako přestupek! „V souvislosti s řáděním fanoušků při hokejovém utkání
mezi Prostějovem a Havířovem byly obviněny tři osoby ze spáchání přestupků. Ve dvou případech se jedná o přestupek proti občanskému soužití,
v jednom o přestupek proti veřejnému pořádku,“ informovala Večerník
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Běsnění havířovských fanoušků tak bude mít dohru pouze u správního
orgánu. Je otázkou, zda je incident na prostějovském zimním stadionu
vyhodnocen ze strany policie správně nebo se naopak jedná o naprosto
směšný postih.

Vybrané názory fanoušků
z diskusního fóra Jestřábů:
Ufo.nick2:
„Píše se, že klub se přiklání k názoru, že pořadatelská služba nepochybila.
Osobně jsem naprosto odlišného názoru: 1. Je zakázána pyrotechnika v prostoru zimního stadionu, proč se ihned nevyklidil sektor hostů? 2. Jak je možné, že
v prostoru pro hosty byl uskladněn materiál za chatrným plotem z desek, které
posloužily jako zbraně? O náhradní hokejové brance nemluvě! 3. Jak je možné,
že přes dvě zábrany u rolby pronikli hostující 'bezmozci' do prostor ZS? 4. Jak
je možné, že při přestávkách již nebyli hosté opět kontrolováni pořadatelskou
službou, zda nepronáší pyro? 5. Proč při vystupňovaném násilí nebyla ihned
povolána policie, když chování díky pyrotechnické vložce porušilo řády ZS?
6. Jak je možné, že hlavní pořadatel nechá pět minut zápasit svoje zaměstnance
'o boj o bránu', kde se mlátí deskami po vyholených hlavách?“
Signeur:
„Zápas, předem hodnocen jako rizikový a v sektoru pro ´zvěř´ je nějaká posypová sůl, náhradní branky, lavice s dřevěnými prkny. Vše jakoby nachystáno.
Přece každej, kdo občas byl na nějakým průserovým zápase, ví, že tohle všechno se uklízí pryč.“
eastman.pv:
„Je jasné, kdo má máslo na hlavě. Je to pan hlavní pořadatel. On jediný má
pravomoc a povinnost zabezpečit bezpečnost při zápase. Kdo sleduje jeho
dosavadní působení, tak pochopil, že hokejovému prostředí nerozumí. Borci
z ochranky si tentokrát za sobotní nálož zaslouží prémie. Naopak ´pan Hlavní´
si zaslouží minimálně poloviční podíl na pokutě a změnu pracovního zařazení.“
fanda22:
„Od jednoho známého, co dřív dělal v pořadatelské službě, jsem se dozvěděl,
že tak dlouho čekali na policii, protože ten zásah zaplatí ten, kterému byla zaplacena určitá suma, aby byl na stadionu pořádek. Pár korun rozdělí mezi svoje lidi
a zbytek má v kapse, tak přece se bude co nejdéle snažit zvládnout situaci, aby
nevolal policii a musel to pak zaplatit a zbylo mu nula nula hov...“

Tenis
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Kvitové podruhé v životě zpíval ZLATÝ KANÁR
Prostějovská tenistka brala prestižní ocenění

Přerov/lv - Podruhé v kariéře
ovládla tenistka Petra Kvitová prestižní anketu Zlatý
kanár. Stejně jako v roce
2011 jí k tomu pomohl triumf ve Wimbledonu a také
týmový úspěch ve Fed Cupu.
Prostějovská hráčka vyhrála
také kategorii o nejlepší
hráčku roku, mužům vládl
Tomáš Berdych. „Kanár je
hezká šance potkat lidi, kteří
se pohybují kolem tenisu.
Je to vždy příjemný večer,“
uvedla čtyřiadvacetiletá celková vítězka ankety, kterou
tradičně pořádá časopis Tenis ve spolupráci s Českým
tenisovým svazem.
Slavnostní vyhlášení výsledků
ankety Zlatý kanár 2014
o nejlepšího českého tenistu
letošního roku se konalo v sobotu 20. prosince v Přerově.
A Petra Kvitová z TK Agrofert Prostějov se stala jeho
vládkyní. Letošní rok přitom
nebyl pro tenistku úplně jednoduchý. Na jeho začátku Kvitové nevyšlo Australian Open,

kde vypadla hned v prvním
kole. Ve druhé části sezony
se ale situace otočila. Kromě
Wimbledonu vyhrála turnaj
v New Havenu a ve Wu-chanu, přidala i další dva postupy
do finále a rok zakončila na
čtvrtém místě žebříčku WTA,
když se opět probojovala do
Turnaje mistryň. „Začátek
nebyl dobrý, ale pak se to
rozjelo. Konečně jsem opět
vyhrála něco velkého. Kvůli
tomu jsme tři roky tvrdě trénovala. Vyhrát grandslamový
turnaj je něco krásného. Cením
si i úspěchu ve Fed Cupu, který
jsme vyhráli doma před vyprodanou halou,“ řekla přímo na
pódiu Petra Kvitová.
Čtyřiadvacetiletá členka prostějovského klubu se na vrchol
vrátila po vládnutí daviscupového týmu, který Zlatého
kanára vyhrál loni a předloni
vždy po zisku ´Salátové mísy´.
„Už jsem kanára jednou získala a taky jsem ten rok vyhrála
Wimbledon. Kanár je hezká
šance potkat lidi z branže,“

Fotoreportáž

řekla Kvitová v Přerově. Vedle
čtyřnásobné vítězky ankety
Jany Novotné je přitom Kvitová druhou ženou, která
kanára obdržela.
V kategorii hráčka roku dostala Kvitová všechny hlasy,
v hlasování 188 členné komise
o Zlatého kanára jich bylo 172.
Dvanáct hlasů dostal vítězný
tým Fed Cupu, dva Tomáš
Berdych a po jednom Kateřina
Siniaková a Marie Bouzková.
Cenu za postup na žebříčku
ATP si odnesl Lukáš Rosol a mezi ženami Karolína
Plíšková. Talentem roku se
stala semifinalistka juniorek ve
Wimbledonu a na French Open
Markéta Vondroušová, která
o sedmnáct hlasů porazila
první českou vítězku juniorky
na US Open Marii Bouzkovou.
Talentem roku mezi chlapci je
Tomáš Jiroušek.
Deblisty roku jsou zkušení
Radek Štěpánek a Květa Peschkeová. Týmem roku dle
očekávání se jasně stala fedcupová reprezentace.

ZLATÝ
Z
LATÝ K
KANÁR
ANÁR 2
2014
014
4
anketa o nejlepšího českého
tenistu a tenistku roku
Zlatý kanár 2014:
(TK Agrofert Prostějov)

Petra KVITOVÁ
Tomáš BERDYCH

Nejlepší hráčka:
(TK Agrofert Prostějov)

Petra KVITOVÁ
Lukáš ROSOL

Nejlepší hráč:
(TK Agrofert Prostějov)

Postup na žebříčku ATP:
(TK Agrofert Prostějov)

Postup na žebříčku WTA:
Karolína PLÍŠKOVÁ
(TK Sparta Praha)
Talent roku - chlapci:
Tomáš JIROUŠEK
Talent roku - dívky:
Markéta VONDROUŠOVÁ

(TK Neridé)
(I. ČLTK Praha)

Deblista roku:
Radek ŠTĚPÁNEK

(TK Sparta Praha)

Deblistka roku:
Květa PESCHKEOVÁ
Vítězka. Nejkvalitnějších výsledků dosahovala v roce 2014 z českých tenistů Petra Kvitová a po třech letech opět vyhrála slavnou
anketu.
Foto: Jiří Vojzola

jakk pprožila
rožilla vvečer
ečeer pe
petra
etraa kv
kvitová...
vitovvá....

3x foto: Jiří Vojzola

(TK Neridé)

Tým roku:
FEDCUPOVÝ TÝM ČR
(Kvitová, Šafářová, Hradecká, Hlaváčková,
Záhlavová-Strýcová, Koukalová - kapitán Pála)
Nejlepší tenista na vozíčku:
Michal STEFANU
(Centrum tenisu na vozíku Brno)
hlasovalo 188 osobností, funkcionářů,
trenérů, novinářů a zástupců sponzorů

jak hlasoval

Duo úspěšných. Nejlepší česká tenistka se nechala zvěč- Šťastný pár. Oporou mimo kurty je Petře Kvitové prostějov- Interview s legendou. Celým večerem provázel známý
nit i s koučem fotbalové reprezentace ČR Pavlem Vrbou. ský hokejista Radek Meidl, toho času zraněný.
sportovní komentátor České televize Petr Vichnar.

Zlatý kanár...................................................... Petra KVITOVÁ
Nejlepší český tenista.................................. Tomáš BERDYCH
Nejlepší česká tenistka................................... Petra KVITOVÁ
Kvalitativní postup na žebříčku ATP.................... Jiří VESELÝ
Kvalitativní postup na žebříčku WTA...... Tereza SMITKOVÁ
Talent roku - chlapci................................... Tomáš JIROUŠEK
Talent roku - dívky....................... Markéta VONDROUŠOVÁ
Deblista roku.............................................. Radek ŠTĚPÁNEK
Deblistka roku..................................... Květa PESCHKEOVÁ
Tým roku.............................................. fedcupový tým žen ČR
Petr KOZÁK, PROSTĚJOVSKÝ Večerník

Berdych našel nového Tomáš Berdych: „Věřím, že s novým
trenéra až ve Venezuele koučem přijde velký úspěch“

Prostějov/lv - Daniel Vallverdu, který čtyři roky spolupracoval s Andym Murraym, se
stal novým trenérem Tomáše
Berdycha a českou jedničku
povede v příštích sezonách.
Sedmý hráč světa současně
oznámil, že již nebude spolupracovat s dosavadními
trenéry Tomášem Krupou
a Davidem Vydrou.
„Patří jim velké díky za jejich práci. Strávili jsme spolu
velký kus sportovního života
a hodně toho spolu dokázali,“
ocenil práci dosavadních koučů
Berdych. „Nebylo to snadné
rozhodnutí. Je to pouze otázka
změny. Potřeboval jsem něco
udělat kvůli vývoji a posunu
dál,“ dodal Berdych.
Nejlepší domácí tenista již
v průběhu sezony uvažoval
o posílení trenérského týmu.
Nejdále došlo jednání s Ivanem Lendlem, který se nakonec omluvil kvůli nedostatku času. Nakonec se rozhodl
pro venezuelského kouče,
který byl od roku 2010 součástí
Murrayho trenérského týmu.

Prostějov - Pořádně nabitý závěr roku měl
Tomáš Berdych. V sestavě Singapuru absolvoval
premiérový ročník Asijské ligy, představil kolekci
svého oblečení pro příští sezony a stačil i odehrát
finále extraligy smíšených družstev za TK Agrofert
Prostějov. Stylově, protože k dalšímu titulu přispěl
rozhodujícím bodem. „Byla to pro mě příjemná
tečka za dobrou sezonou,“ usmíval se v rozhovoru pro Večerník Tomáš Berdych, sedmý hráč
světového žebříčku na konci roku 2014.

To je on. Nástupcem Tomáše Krupy s Davidem Vydrou se stal Jihoameričan Vallverde (na snímku uprostřed), který při angažmá u Andy
Murrayho spolupracoval s Ivanem Lendlem.
Foto: Jiří Vojzola
Plánoval tréninky, pomáhal
jako sparingpartner a sledoval
přednosti i nedostatky soupeřů.
Zažil i úspěšnou spolupráci
s Lendlem, během které Brit
vyhrál US Open, Wimbledon
a olympijské zlato.
„Za každého mluví výsledky.
Vidím, co má Dani za sebou.
Známe se z turnajů, a proto
jsem po něm sáhl. Reagoval
rychle. Jsem rád, že se to netáhlo. Shodli jsme se, že nám
půjde o co nejlepší výkon

a teď už se chceme koncentrovat výhradně na tenis,“ prohlásil devětadvacetiletý Berdych,
který je o rok starší, než jeho
nový kouč. „V tom není problém. Má výsledky s hráči z top
ten a to je rozhodující.“
V Berdychově týmu se změní
i obsazení kondičního trenéra.
Tenistu prostějovského Agrofertu bude připravovat Chorvat Azuz Simcich, bývalý atlet,
který již s několika tenisty
v podobné roli spolupracoval.

Ladislav Valný
Byl jste tím, kdo dal
razítko na sedmý mistrovský titul Prostějova
v řadě. Věděl jste, že pokud
vyhrajete, je konec celého zápasu s Přerovem?
„Ano, od kapitána. Už proto
jsem dal do zápasu co nejvíce sil.
V průběhu přípravy na novou
sezonu to bylo dobré utkání.“
V prosinci jste si
zápasů, byť spíše
exhibičních, docela užil. Jak
se vám líbil první ročník
nové Asijské ligy?

„Formát byl určitě zajímavý,
pořadatelům se soutěž povedla. Upravená pravidla měla
něco do sebe. Příjemné bylo
i složení týmů. Potkal jsem celou řadu zajímavých lidí.“
Třeba Peta Samprase.
Jaké to bylo setkání?
„Zajímavé. Na turnajích se
nepotkáváme. Všichni jsme
si byli hodně blízcí, současní
i bývalí tenisté. Vážně to bylo
příjemné.“
Řada hráčů si pochvalovala
atmosféru
v týmech. Měl jste podobné
pocity?

„Celý tým seděl na lavičce
u kurtu. Ten kontakt byl cítit. Šlo
o zábavu od začátku do konce.
Navíc ve zrychleném tempu,
kvůli upraveným pravidlům.
Jsem rád, že jsem byl u toho.“
Během letošního roku jste
vyhrál dva turnaje v Rotterdamu a Stockholmu a zahrál
si opět na Turnaji mistrů. Takže
to byl další dobrý rok?
„Hlavně hodně zajímavý.
Skvělý začátek, pak horší léto.
Dobrá forma přišla na konci
roku, kdy jsem se udržel ve
světové desítce. V závěru
přišly změny na postu trenérů.
Hodně nabitá sezona. (úsměv)“
Vaším novým koučem
je Venezuelan Dani
Vallverdu. Co vás přimělo ke
změně na trenérském postu?
„Změně předcházelo dlouhé
přemýšlení. Chci to dotáhnout
co nejvýš a tohle je jeden
ze způsobů, jak se to může
podařit. Nemohl jsem čekat, až
se mi přestane dařit.“
Jak rychlé bylo jednání s novým trenérem
o případné spolupráci?

Dozvěděl jsem se, že se Dani
rozešel s Andym Murraym
a bylo to více méně dané.
Od začátku se mi líbily jeho
postoje. Spolupracoval i s Ivanem Lendlem a nasbíral hodně
zkušeností. Půjde o profesionální spolupráci a věřím, že
přinese úspěch.“
Nejde však o superkouče,
o kterého jste měl
zájem…
„Ono není úplně jednoduché najít superkouče. Musíte
hledat člověka, se kterým si
budete sedět a je třeba, aby
se skloubila celá řada věcí.
Třeba časová náročnost. Dani
je mladý trenér, ale má spoustu zkušeností ze spolupráce
s Andym. Je to výborný klub,
myslím, že jsem se rozhodl
správně.“
Co čekáte od příští sezony?
„Že bude těžká, čeká nás
hodně práce. Ale i tak bych
rád opět skončil v první desítce
a chci se pokusit vyhrát jeden
z těch největších titulů. Tento
sen trvá.“

Do České republiky se po pěti letech vrátí Na Hopmanově poháru bude ČR
turnaj WTA a stojí za tím Miroslav Černošek zastupovat tým z Prostějova

Praha, Prostějov/lv - Špičkový
ženský tenis se bude hrát v příštím
roce na kurtech pražské Sparty, a to
od 27. dubna do 3. května. Světová
elita zde bude bojovat na turnaji WTA s dotací 250 tisíc dolarů.
Podobný podnik se v České republice konal naposledy v roce 2010.
Právě od tohoto roku se ve Stromovce
hrál ženský turnaj ITF s dotací 100 tisíc dolarů. O povýšení na okruh WTA
začali organizátoři jednat v polovině
roku i díky Lucii Šafářové, která
jako členka komise WTA za hráčky
věděla, že jsou volné termíny a do
Česka to dala vědět. Proto zástupci
České sportovní podali v říjnu žádost,
v polovině listopadu jim WTA sdělila,
že jsou v užším výběru a podepsanou

smlouvu dostali v závěru minulého
týdne. Za licenci turnaje WTA zaplatili milion dolarů. „Vedly nás k tomu
tři důvody. Řadu špičkových českých
hráček, které si podobný turnaj u nás
přály. Vědomí, že máme tým, který
organizaci takového podniku zvládne
a pak podpora tenisového svazu
i vedení pražské radnice,“ uvedl pro večerník majitel České
sportovní
Miroslav
Černošek,
jehož společnost bude jednat i na
ministerstvu
školství,
mládeže
a tělovýchovy o případné podpoře
státu. „Většinu financí ale máme
zajištěnu z privátních zdrojů,“ dodal
úspěšný manažer.
Pořádání špičkové akce vítá také
vedení Českého tenisového svazu,

které se bude na zajištění turnaje podílet. „Dozrála doba, kdy je pořádání
takového podniku prospěšné. Pro
naše hráčky je skvělé, že se můžou
představit vlastním fanouškům. Pro
ty mladé je to cesta, jak získat body
do světového žebříčku,“ poznamenal
prezident Českého tenisového svazu
Ivo Kaderka.
Na Spartě se představí téměř kompletní domácí špička. Chybět bude pouze
Petra Kvitová. Jako hráčka světové
desítky může podle pravidel WTA
každý půl rok odehrát jen jeden turnaj
kategorie International a před vznikem
turnaje na Spartě už se domluvila na
startu v čínském Šen-čenu. „S Petrou
ale máme napevno dohodu, že v roce
2016 bude hrát,“ řekla ředitelka tur-

naje Petra Černošková, podle níž do
Stromovky přijedou všechny ostatní
české hvězdy. „Šafářová, Plíšková,
Záhlavová-Strýcová,
Koukalová,
Cetkovská, Siniaková a Smitková
jsou pro českého diváka atraktivní,“ je
přesvědčena ředitelka turnaje.
V turnajovém pavouku může být
jedna hráčka ze světové stovky
a pořadatelé věří, že i díky dobrým
vztahům s některými hráčkami,
přijede do Prahy velká zahraniční
hvězda. „Už jsme některé tenistky
oslovili,“ řekla Černošková. Není
proto vyloučeno, že dorazí Polka
Agnieszka Radwaňská nebo Dánka
Caroline Wozniacká. Obě tenistky
totiž v minulosti hrály českou extraligu v barvách Prostějova.

Perth, Prostějov/lv - Dvacetiletý
tenista Adam Pavlásek, kterému ve
světovém žebříčku patří 240. místo bere tuto možnost jako velkou
výzvu.
„Této šance si hodně vážím. Bude to
pro mě velká záležitost a příležitost
ukázat se. Už se moc těším. S Luckou Šafářovou jsem ještě nikdy nehrál, ale už jsme se zkontaktovali
a začali si domlouvat společné tréninky
v Prostějově, až se vrátí z Ameriky,“
prohlásila česká tenisová naděje.

Štěpánka do Austrálie nepustí svalové
potíže, kvůli kterým absolvoval i prohlídku v londýnské Chelsea. Výsledky potvrdily, že pravá noha funguje na padesát
procent. „Byl by obrovský risk s tím
nastoupit. Mrzí mě to kvůli Lucce, ale
nedá se nic dělat,“ uvedl Štěpánek, který
věří, že bude v pořádku do březnového
zápasu Davis Cupu. „Také z toho důvodu
vypouštím Austrálii,“ dodal Štěpánek.
Změnu v nominaci na Hopmanův pohár, který se odehraje od 5. do 10. ledna
2015, musel udělat také tým Spojených
států amerických. Jacka Socka nahradí
John Isner a za francouzské obhájce
titulu zase nenastoupí zraněný Jo-Wilfried Tsonga, kterého nahradí Benoit
Paire.
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Nohejbalisté Prostějova hodnotili úspěšnou sezonu Mladí florbalisté zápolili
R. Beneš: „Máme za sebou úspěšný rok na všech frontách“

Prostějov/rb, jim - Oddíl nohejbalu TJ Sokol I Prostějov
na své výroční schůzi hodnotil
činnost a výsledky jednotlivých
družstev v právě končícím
roku 2014. Nohejbalisté dosáhli
v letošním roce celé řady úspěchů v jednotlivých kategoriích
a navázali tak na úspěšné předcházející sezony. K dlouhodobě úspěšným mládežníkům se
v tomto roce přidalo i druholigové družstvo mužů.
Žáci, které v soutěžích Českého
nohejbalového svazu úspěšně reprezentovali Jakub Ftačník, Lukáš
Kábrt, Jiří Spáčil, Tomáš Brenner
a Ondřej Pospíšil, obsadili v dlouhodobé bodované soutěži hrané
pod názvem „Pohár českého nohejbalového svazu žáků 2014“
celkové druhé místo a po loňském
prvenství v této soutěži udrželi i letos vysokou výkonnostní úroveň.
„Svou velkou kvalitu kluci potvrdili především na mistrovství
České republiky starších žáků, kde

ve dvojicích obsadili celkové třetí
místo a vybojovali tak bronzové
medaile. Na tomto šampionátu
navíc obhájili ve trojicích titul
z loňského roku a celkově byli vyhlášeni opět nejlepším žákovským
družstvem ČR 2014,“ shrnul spokojeně Richard Beneš, šéftrenér
a předseda prostějovského nohejbalového oddílu. Na Mistrovství ČR
starších žáků v singlu pak Jakub
Ftačník získalstříbrnou medaili.
Družstvo dorostenců Sokola I Prostějov reprezentovali v soutěžích
českého nohejbalového svazu
Jakub Ftačník, Jan Matkulčík,
Tomáš Roba, Marian Příhoda,
Martin Deutsch, Štěpán Karafiát,
Adam Pospíšil a Ondra Pospíšil.
„Tým Sokola I zvítězil v dlouhodobé soutěži o Pohár českého
nohejbalového svazu, což je po
loňském druhém místu opět posun
nahoru. Rovněž v dorostenecké
extralize se po loňském pátém
místu posunuli o jednu příčku nahoru,“ kvitoval Beneš.

Přímo skvělých výsledků dosáhli
ovšem dorostenci na republikových šampionátech této věkové
kategorie. Na Mistrovství ČR
dorostu ve trojicích obsadili nečekané čtvrté místo a ve dvojicích
vybojovali stříbrné medaile, když
těsně prohráli až ve finále soutěže. Na dalším tuzemském podniku v singlu vybojoval Tomáš
Roba svůj druhý mistrovský titul
v tomto nohejbalovém odvětví
a navíc ještě žák Ftačník obsadil
čtvrté místo.
„Podobně jako mládežníci se chtěli vytáhnout i muži a nutno říci, že
se jim to skvěle podařilo,“ usmál
se prostějovský lodivod při posunu
hodnocení sezóny k seniorské kategorii. Jeho družstvo hrálo „B“
skupinu druhé celostátní ligy
a cílem bylo hrát střed tabulky.
A bylo líp! Muži ve složení Tomáš Procházka, Radek Omelka, Jan Valenta, Tomáš Drobil,
Lukáš Pírek, Jan Matkulčík,
Jakub Klaudy, Jakub Ftačník,

Lukáš Wiesner, Marian Příhoda, Štěpán Karafiát nepoznali
v celé soutěži hořkost porážky
a pouze se dvěma remízami po
dvou letech vyhráli svou skupinu, postoupili do semifinále
a posléze až do finále play off
o postup do první nohejbalové
ligy. Zde sice těsně podlehli celku Čakovic s několika extraligovými fluktuanty, ale dokázali, že
kádr na první ligu mají již připraven a v budoucnu ji mohou
úspěšně hrát.
„Výborných výkonů mladých
nohejbalistů Sokola I Ftačníka
a Robu si všimli i trenéři juniorské reprezentace České republiky
a oba dva naši mladí hráči jsou
pozváni na prosincové soustředění juniorské reprezentace do
Nymburku. Pro oba je to velké
povzbuzení do dalších tréninků
a přípravy,“ prozradil Richard
Beneš, na němž v průběhu roku
leželo vedení tréninků všech kategorií a má tak největší podíl

na všech dosažených výsledcích
oddílu nohejbalu. „V průběhu sezony jsem se mohl opřít o svého
asistenta Petra Matkulčíka a výbor nohejbalového oddílu v čele
s předsedou oddílu Jaromírem
Faltýnkem, který byl ředitelem
soutěží všech mládežnických
a republikových šampionátů mládeže, které oddíl v roce 2014 pořádal,“ uvedl úspěšný kouč.
Nohejbalisté na své schůzi velmi ocenili i pomoc od partnerů
a sponzorů, kterými byli Olomoucký kraj, město Prostějov,
ČOS Praha, M.I.S Protivanov,
Auto-Rolný, DT Výhybkárna
a strojírna, agentura VENDI,
TOMI-REMONT, VAK Prostějov, Fedor Auto Prostějov,
Pohřební služba Makový a další drobní sponzoři oddílu. „Bez
jejich pomoci by nebylo možné
dosahovat výše uvedených výkonů a výsledků a je to i jejich
zásluha na dobré činnosti oddílu nohejbalu,“ vzkázal Beneš.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

o moravské finále
Trio nejlepších. Nejvíce se dařilo Gymnáziu Jiřího Wolkera (uprostřed) před
Reálným gymnáziem (vlevo) a SOŠPO.
Foto: David Vančík

Prostějov/jim - V pondělí 8. prosince se na Základní a mateřské škole Jana Železného
v Prostějově střetla pětice florbalových mužstev zastupujících
své střední školy z Prostějova.
V rámci městského kola florbalového turnaje Mladých konzervativců se proti sobě postavily výběry Střední zdravotnické školy,
Střední odborné školy podnikání
a obchodu, Gymnázia Jiřího Wolkera, Cyrilometodějského gymnázia a Reálného gymnázia.
Jednotlivé celky v průběhu deseti
zápasů, které byly leckdy velmi
vyrovnané, změřily své síly každý
s každým. O samotném vítězi se

rozhodlo až na samotném konci po
absolvování trestných střílení, ze
kterého nejlépe vyšel tým složený
ze studentů Gymnázia Jiřího Wolkera. Tento vítězný celek postupuje do moravského finále, které se
uskuteční v dubnu příštího roku
v Olomouci.
Druhé skončilo při stejné bilanci tří
výher a jedné remízy Reálné gymnázium, přesně uprostřed se díky dvěma vítězstvím a stejnému počtu porážek umístili zástupci Střední odborné
školy podnikání a obchodu, za nimiž
v závěsu dokončilo turnaj Cyrilometodějské gymnázium. Tabulku
uzavřela Střední zdravotnická škola,
které se výsledkově příliš nedařilo.

Výsledkový servis: Gymnázium Jiřího Wolkera (GJW) - Střední zdravotnická škola (SZŠ) 5:1, Cyrilometodějské gymnázium (CMG) - Reálné
gymnázium (RG) 1:6, GJW - Střední odborná škola podnikání a obchodu
(SOŠPO) 3:2, SZŠ – CMG 2:5, SOŠPO – RG 5:9, GJW - CMG 6:1,
SZŠ – SOŠPO 3:6, GJW - RG 2:2, CMG - SOŠPO 3:5, SZŠ - RG 5:9.

Konečné pořadí školského turnaje
1. GJW
4
3
1
0
16:6
10
2. RG
4
3
1
0
26:13
10
3. SOŠPO
4
2
0
2
18:18
6
4. CMG
4
1
0
3
10:19
3
5. SZŠ
4
0
0
4
11:25
0
Poznámka: O pořadí na prvním a druhém místě rozhodla při bodové
rovnosti i remíze ze vzájemného zápasu až trestná střílení.

Judista Roubík reprezentoval v nejvyšší soutěži Na Valašsku získali judisté první, druhé i třetí místo

Hranice, Prostějov/jim - Prostějovské judo prožilo v nedávné
době velký svátek. Mladý vyslanec Sokola I Prostějov Matyáš
Roubík se totiž zúčastnil nejvyšší domácí soutěže v kategorii
mladších žáků - Přeboru České
republiky. Judista z Hané se
dokázal v průběhu sezóny probojovat přes sérii kvalifikačních
turnajů a dosáhl tak cíle, o němž
snil každý z 1 564 mladších žáků
v celé republice.
„V naší zemi je registrováno celkem dvě stě dvacet klubů, které
provozují judo, a pro každý z nich
byla účast mezi elitní dvacítkou
startujících v každé z kategorií velice prestižní záležitostí,“ radoval
se z mimořádného úspěchu prostějovský trenér Zdeněk Gottwald.
Přebor České republiky se konal
v hranickém sportovním centru
NAPARIA. Zahajovací ceremoniál odpovídal významu akce,
nechyběly státní vlajky a hymna.
Samotné vystoupení Matyáše

Roubíka ve váze do 42 kg zapůsobilo výborným dojmem. „Dřel,
bojoval, podal výkon hodný mistrovské soutěže. Tentokrát mu
bohužel chybělo více sportovního
štěstí a závěrečné zápasy o medaile už byly bez Matyášovy účasti,“
popisoval Gottwald výkony svého
svěřence.
I přesto ale zářil spokojeností, sezona byla úspěšná. „Matyáš se
letos moc zlepšil technicky a začal
v zápasech užívat hlavu, už není
žádné bezhlavé trdlo. Za letošní
výkony si vedle svého mladšího
kolegy Jakuba Vejmoly, kterému
se letos výsledkově ohromně dařilo, zaslouží nominaci na nejlepšího
okresního sportovce roku ve své
věkové kategorii,“ upozornil společně s tím, že pomáhá i publikace
článků v Prostějovském Večerníku.
„Každá mediální akce sport hodně
popularizuje a odráží se to na zvýšeném počtu cvičících nejen mezi
judisty, ale i v dalších sokolských
oddílech. V Sokole I Prostějov už

máme okolo šesti set členů a touto
cestou bych rád ocenil spolupráci
i s Večerníkem,“ dodal.
O výkonu na vrcholném republikovém turnaji se trochu rozhovořil i sympatický a skromný
judista. „Přes kvalifikační závody
se na závěrečnou soutěž dalo probojovat hodně těžko. Jsem rád, že
jsem se do ní dostal za Prostějováky alespoň já, náš klub ale sklízí
úspěchy po celé republice,“ zmínil
se Matyáš Roubík, který poho-

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
- Celkem osm zástupců vyslal kušistický oddíl Savana Kostelec na
Hané do opavské haly na druhý
díl Českého halového poháru.
A početná hanácká ekipa se ve
Slezsku neztratila, domů se jako
již tradičně vrátila ověnčena medailemi. Výsledkem totiž byla tři
první, jedno druhé, dvě třetí, jedno čtvrté a jedno páté místo.
Nejhodnotnějšího výkonu celého
dne dosáhla Jaroslava Nedělníková.
Kostelecké závodnici se tak podařilo navázat na výhru z úvodního dílu
uspořádaného v domácí hale, navíc
dokázala porazit i všechny muže.
A na stupně vítězů nevystoupala
sama, na bronzovém postu ji doplnila její dcera Hana.
Mezi duo Savany se dokázala
vměstnat Sabina Kubesová ze
Suchých Lazců, jež dokonce po
polovině soutěže vedla. Zbývajících třicet šípů ale zvládla konečná
vítězka na výbornou. A do soutěže
se zapojila rovněž Irena Hynková,
ta při svém druhém závodě v kariéře
nevstoupila do soutěže ideálně, postupně se ale zlepšovala a podařilo
se jí překonat 450bodovou hranici.
Zcela nejvýše se mohl při vyhlašování vydat i mužský zástupce Kos-

telce mezi dospělými. Do Opavy
sice neodcestoval Jan Nedělník,
jeho otec Josef ho ale dokázal napodobit na jedničku. Vedl již po prvních deseti sériích a ve druhé polovině dějství svůj náskok ještě navýšil.
A největší hegemonie Savany nastala mezi kadety. Stalo se to již pravidlem během předchozích měsíců
a platilo to i při posledním závodě
roku 2014, nejmladší věková kategorie skončila naprostým triumfem
regionálních sportovců, když na
první tři místa nikoho jiného nepustila.
Pozici české jedničky potvrdil
Lukáš Andrés, který si o jedenáct

bodů vylepšil osobní maximum této
halové sezony, pořadí pod ním se
prohodilo. Druhá nejlepší totiž byla
Karolína Hynková, jíž se jen těsně
nepodařilo dosáhnout na pětisetbodovou hranici. S odstupem skončil
na třetí příčce Dominik Fifka, svou
pozici před Natálií Měchovou ze
Suchých Lazců ale uhájil bez větších potíží.
Kalendář kušistických závodů pro
rok 2014 se tímto podnikem završil,
nyní nastal čas pro krátkou přestávku.
Dalším dílem halové sezony bude
ten, který v sobotu 24. ledna hostí
opět kostelecká sportovní hala.

Neztratil se. Matyáš Roubík (třetí zleva) se propracoval až mezi
českou špičku.
Foto: TJ Sokol I Prostějov
vořil i o tom, jak se dostal právě
k tomuto sportu. „Judo mi přijde
atraktivní a líbí se mi na něm také
to, že není tak komerční jako třeba
fotbal. Musím s povděkem vzpomenout na svou sestřenici a vynikající judistku Adélu Žákovou,
která mne k tomuto sportu přivedla,“ usmíval se od ucha k uchu.
A stejně tak se mohou tvářit i příznivci prostějovského juda, rok
2014 jim pravidelně přinášel dobré zprávy.

Vsetín, Prostějov/jim - Vsetín je
v povědomí sportovních fanoušků známý především nedávnými úspěchy v ledním hokeji. Ale
pod valašskými vrchy se daří
i atraktivnímu sportu tvrdých,
odolných sportovců - judu.
A právě judo ovládlo nedávno
sportovní dění v tomto okresním městě. Vsetínský turnaj
přilákal mládežníky z desítek
oddílů České republiky, poprat
se o vavříny přijela i trojice Sokola I Prostějov. Přes výtečnou
konkurenci si v dramatických
bojích vedli výborně.
Mezi mladšími žáky se ve váze
do 42 kilogramů podařilo zvítězit
Matyáši Roubíkovi, svým výkonem i výsledkem opět potvrdil
skvělou výkonnost mezi mláďaty
ve váze do 24 kilogramů Jakub
Vejmola. Odměnou za to mu bylo
druhé místo v soutěži. Dobře se
pral v hmotnosti do 29 kilogramů
i Pavel Burget. „Nezklamal, bojoval s elánem a jeho třetí místo je

Medailisté. Na stupně vítězů vystoupali ve Vsetíně Jakub Vejmola,
Matyáš Roubík i Pavel Burget (zleva).
Foto: TJ Sokol I Prostějov
dalším potěšitelným výsledkem.
Jeho bronz tak doplnil medailovou sbírku prostějovských judistů
na kompletní sadu,“ usmíval se
kouč prostějovských judistů Zdeněk Gottwald.
Ze svěžího vzduchu od vsetínských vrchů se mladí Prostějováci vrátili tak, jako se vrací

z většiny soutěží po republice –
s radostí a s medailemi. „Vzhledem k podmínkám, v nichž oddíl
juda pracuje, se nám v letošním
roce daří významně prosazovat
mezi největšími kluby tohoto
sportu v republice,“ vzpomněl
na velkou spoustu předešlých
úspěchů.

Kušisté z Kostelce excelovali v Opavě Gymnasta Ponížil se stal mistrem republiky

Výsledky Českého halového poháru v Opavě:
Muži: 1. Josef Nedělník 572 b. (284+288), 2. Dalibor Lhotský
(Opava) 568 b. (282+286), 3. Karel Hyjánek (Otrokovice) 533 b.
(265+268).
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Savana Kostelec) 573 b.
(284+289), 2. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 571 b. (285+286), 3.
Hana Nedělníková 563 b. (282+281), 5. Irena Hynková (obě Savana Kostelec) 451 b. (199+252).
Senioři: 1. Václav Losert 570 (285+285), 2. Zdeněk Janda (Otrokovice) 548 b. (278+270), 3. Jana Slováková (Opava) 527 b. (255+272),
4. František Sedláček (Savana Kostelec) 498 b. (251+247).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 541 b. (268+273), 2. Karolína Hynková
498 b. (248+250), 3. Dominik Fifka (všichni Savana Kostelec) 464
b. (226+238).

Už ne tak levněji,
jen
ale pořád výhodněji! 820 Kč

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

a
ledn
do 2.
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Praha, Prostějov/pp, jim - Velmi dobře dopadlo nedávné Mistrovství republiky ve
sportovní gymnastice pro oddíl TJ Prostějov. Tento klub měl zastoupení ve dvou kategoriích, mezi jedenáctiletými a dvanáctiletými soutěžil Filip Petrásek, mezi staršími
do patnácti let se představili Šimon Marcin,
Jindřich Šafrán a Daniel Ponížil. Právě
tomu se nakonec podařilo vystoupat až na
nejvyšší stupínek.
Marcin dosáhl na jednadvacáté místo, Petrásek
na čtrnácté, Šafránovi se podařilo vměstnat do
nejlepší desítky a nejlépe si z celého kvarteta
vedl Ponížil. Ten původně kvůli vymknutému
kotníku neměl nastoupit na prostná a přeskok.
Závodní atmosféra, podpora trenéra a zatejpovaný kotník ho ale vyburcovaly natolik, že
i přes zranění nastoupil na všechna nářadí a republikový závod vyhrál. V této kategorii se stal
mistrem republiky již potřetí.
Následovalo druhé kolo soutěže - Liga
mládeže družstev. Tým TJ Prostějov ve

složení Šimon Marcin, Jindřich Šafrán
a Daniel Ponížil stanul po obou kolech na třetím místě za prvním Sokolem
Brno I. a druhým SK Hradčany Praha.
Podzimní sezonu mužské gymnastiky uzavřel
mezinárodní závod v rakouském Linci. Na
něj odjel Daniel Ponížil s výpravou zlínských
gymnastů a kvůli přetrvávajícímu zranění
kotníku musel zjednodušit sestavu na prostných. To mu ale nezabránilo předvést velmi
slušný výkon a ve své kategorii se umístil na
pěkném osmém místě. Stalo se tak ve velmi
vysoké konkurenci Japonců, Rakušanů či třeba Italů, od čtvrtého místa dělilo prostějovského zástupce jen půl bodu.
V souvislosti se svými gymnastickými výko- Šampion. Daniel Ponížil ovládl domány se Daniel Ponížil rovněž dočkal ocenění cí šampionát a mezi nejlepší se prosadil
v soutěži Talent Olomouckého kraje. V katego- i v rakouském Linci.
Foto: Pavel Ponížil
rii sport se umístil na prvním místě, k čemuž
mu dopomohla výborná reprezentace nejen na Nezahálely ani dívky, na konci listopadu jich
celostátních soutěžích, ale i na zahraničních hned devět zápolilo na Memoriálu Petra Poly
v Chropyni. A do Prostějova si dovezly domů
podnicích včetně mistrovství Evropy.
pět kovů. V kategorii začínajících zvítězila Karolína Hepnarová a hned za ní na druhém místě
stanula Nikola Cibulcová. Těsně pod bednou
na čtvrtém místě skončila Nela Borská a šestá
pozice připadla Nicol Melzerové.
V kategorii předzávodnic holky na stupně vítězů nedosáhly, ale i tak získaly pěkné čtvrté
místo Ema Crhonková a pátou příčku Vendula
Pivoňková. Mezi mladšími žákyněmi si pro
prvenství dokráčela Zuzana Mazalová a třetí
místo Patricie Müllerová. Z vítězství se radovala rovněž Darina Dvorská v kategorii starších
žákyň.
Dívky ukončily podzimní sezónu Mistrovstvím České republiky, na němž závodily
v I. lize družstev bez rozdílu věku ve složení
Veronika Pluskalová, Eva Mičková, Magdaléna Holcová, Dominika Ponížilová a Zuzana
Mazalová. Bojovaly, co mohly, ale neobešlo
se to bez drobných chyb a tak jejich výkon
stačil na třetí místo za prvním Sokolem Brno
I. a druhým Bohemians Praha. V jednotlivkyních si dvanáctiletá Dominika Ponížilová
Bronzové dívky. V dolní řadě zleva Veronika Pluskalová, Magdaléna Holcová, Dominika Po- připsala také krásné třetí místo za první Marií
nížilová, Magdaléna Holcová, Zuzana Mazalová, nahoře trenéři Veronika Lukášová, Miloslav Nevrklovou a druhou Janou Weisserovou ze
Musil.
Foto: Pavel Ponížil Sokola Brno I.

Tenis

TITUL ZŮSTAL NA HANÉ,

prostějovské kralování pokračuje

Předvánoční klání nejvyšší soutěže smíšených družstev:

TENISOVÁ NADVLÁDA PROSTĚJOVA V EXTRALIZE TRVÁ JIŽ SEDM LET

Prostějov/lv - Karla Gotta
z pohledu počtu získaných Zlatých
slavíků zřejmě nedoženou, přesto
tenisté TK Agrofert Prostějov
pokračují ve sbírání titulů v extralize smíšených družstev jako
diví. V domácím prostředí opět
potvrdili svoji tuzemskou nadvládu a získali již sedmé zlato
v řadě. V novodobé historii se pak
jednalo už o jedenáctý triumf.
Drobné problémy měl tým pouze
v prvním zápase, pak už ale neměl
Zlatá selfie. Favorit opět nezklamal a hráči se mohli radovat. konkurenci. Dokonce i finále bylo
Foto: Jiří Vojzola rozhodnuto po dvouhrách. „Je to
Prostějov/lv - Další úspěšnou se- blu. „Norbert nám hodně pomohl, opravdu skvělé. Uspěli jsme i přes
zonu stvrdili tenisté Prostějova podal skvělé výkony. Na nováčka zranění několika našich hráčů.
v poslední týmové soutěži v našem týmu to bylo obdivuhod- Potvrdili jsme, že jsme nejlepším
letošního roku. Na své půdě né,“ ocenila přínos slovenského týmem v České republice a toho si
opět získali pohár pro nejlepší tenisty Černošková. „A Jarkko? cením,“ prohlásil nehrající kapiextraligový tým, když vyhráli Toho nebereme jako cizince. Je to tán Prostějova Jaroslav Navrátil.
O první extraligové výhře
všechny tři zápasy. Navíc v om- kluk z našeho klubu a vždy udělá
lazené sestavě, která je pro TK maximum pro společný úspěch,“
rozhodovaly až debly
AGROFERT velkým příslibem dodala s úsměvem.
Tenisté Prostějova se na úvodní
do budoucnosti.
Vedení prostějovského klubu se vítězství v extralize smíšených
„O to víc si tohoto titulu vážíme, současně mohlo spolehnout i na své družstev pořádně nadřeli. Proti
neboť z velké míry k němu přispěli největší hvězdy. Petra Kvitová se 1. ČLTK rozhodli o úspěchu až
naši mladí hráči. Ve dvouhrách bo- představila ve všech zápasech, když v závěrečných čtyřhrách a radovali
dovala Tereza Smitková i Adam překonala únavu z náročné přípravy se s těsné výhry v poměru 5:4.
Pavlásek, všechny zápasy odehrál a dala všechny své síly ve prospěch Úvod utkání přitom domácí sestavě
Jirka Veselý. Od nastupující gen- týmu. Bodovala tak proti 1. ČLTK, vyšel podle plánu. Svými body
erace si hodně slibujeme. Jednou Liberci i Přerovu. Svůj vztah přispěl Jarkko Nimeminen po
z nich budou opory našeho klubu k Prostějovu ukázal i Tomáš vítězství nad Adrianem Sikorou,
a věříme, že se prosadí také ve Fed Berdych. Po Asijské lize přijel a nas- Norbert Gomboš, který porazil
Cupu a Davisově poháru,“ prohlási- toupil alespoň ve finále.
Marka Routu a také Klára Koula pro Večerník Petra Černošková, „Máme radost, že si uvědomují, kalová. Ta si poradila s Kateřinou
ředitelka prostějovských tenisových co pro ně Prostějov v minu- Kramperovou. Na kurtu se po
projektů.
losti udělal. Hrají o čest a slávu. náročné přípravě představila také
Ve vítězné sestavě se tentokrát Nikdy za start v extralize nedos- Petra Kvitová. Česká jednička
představily pouze dvě zahraniční tali ani korunu. Jasně ukazují, co narazila na Lucii Hradeckou
akvizice. Norbert Gomboš i Jarkko k našemu klubu cítí,“ okomentoval a v průběhu utkání ztratila pouhé
Nieminen prokázali oprávněnost přístup světových hvězd Miroslav tři hry. „Nebylo to tak jednoduché,
své nominace. K titulu přispěli Černošek, jehož marketingová jak naznačuje výsledek. S Luckshodně třemi výhrami ve dvouhře, společnost TK PLUS stojí za ou musíte vždy hodně bojovat,
společně přidali i jeden bod v de- prostějovským tenisem.
protože v hale hraje výborně. Z mé
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strany to byl ale povedený zápas,“
pochvalovala si Kvitová.
Pak se prostějovský nápor zastavil. První bod Pražanů získal po
vítězství nad Lukášem Rosolem
Miloslav Mečíř a naději na obrat posílil Jan Mertl, když přetlačil Jiřího
Veselého. „Vedl jsem 1:0 a měl brejk
ve druhé sadě. Škoda, že se vedení
nepodařilo udržet. Honza hrál ale
opravdu skvěle,“ uznal Veselý. Na
rozdíl jediného bodu vzápětí snížila
dvojice Hradecká - Malečková, pak
už se ale favorit radoval z rozhodujícího bodu, který získal pár Nieminen - Gomboš.

Do finále družstvo spěchalo
v tempu kvapíku

Žádné komplikace nepřipustili
ve druhém utkání semifinálové
skupiny extraligoví favorité z Prostějova. Nad Libercem vyhráli
naprosto jednoznačně 5:1. Jediný
bod získali zástupci severních Čech
až za rozhodnutého stavu.
Na úvod Norbert Gomboš porazil
Dominika Süče a vyhrál i druhý
singl v barvách hanáckého týmu.
„Zvykl jsem si rychle na povrch
kurtu a snažil se útočit i při servisu soupeře. Všechno vycházelo
parádně,“ pochvaloval si Gomboš.
Vzápětí Petra Kvitová přehrála
Katarzynu Piterovou. Domácí dominovali také ve druhé rundě. Tereza
Smitková udolala Petru Krejsovou.
„Hlavně na začátku hrála Petra
opravdu dobře. Naštěstí mě podržel
servis. Nebylo to rozhodně snadné
a jsem ráda, že se mi podařilo získat
bod,“ radovala se Smitková. Adam
Pavlásek pak zvládl tří setovou bitvu
s Lubomírem Majšajdrem. „Nebylo
to úplně podle mých představ, ale
vítězství se počítá,“ komentoval

svůj výkon Pavlásek. Vítězný bod
pak zařídil Jarkko Nieminen po
snadném vítězství nad Michalem
Schmidem. „Neponechali jsme
nic náhodě. Je příjemné, že jsme
nemuseli hrát čtyřhry. Alespoň
budeme na finále odpočinutí,“
těšilo nehrajícího kapitána Jaroslava
Navrátila.
Za rozhodnutého stavu se nedohrálo
střetnutí mezi Jiřím Veselým a Lukaszem Kubotem bylo ukončeno
za stavu 7:5, 3:6, protože již nemělo
smysl pokračovat.

Domácí prostředí využili
i hráči z Přerova

Ve druhé semifinálové skupině
dominovali tenisté Prechezy Přerov. V úvodním duelu si nečekaně snadno poradili s
pražskou Spartou, kterou porazili
5:1. Překvapivé bylo především
vítězství Barbory Krejčíkové nad
Karolínou Plíškovou. Až 168.
hráčka žebříčku WTA zdolala
světovou třiadvacítku 4:6, 6:4,
6:3. Neuspěla ani Kateřina Siniaková proti Renátě Voráčové
a mírný favorit utkání se musel
smířit s porážkou. Domácí družstvo
si pak hladce poradilo i s Miltenem. Po vítězství 5:1 si Přerov
zajistil postup do finále. „Konečné
výsledky vypadají jednoznačně, ale
v obou případech šlo o vyrovnané
zápasy. Hned čtyři dvouhry se
hrály na tři sety a mohly dopadnout
opačně. Vyhrát skupinu nebylo lehké,“ konstatoval nehrající kapitán
Přerova Petr Huťka mladší.
Druhé místo v přerovské skupině
získala po vítězství nad Miltenem v poměru 5:2 Sparta Praha,
v Prostějově se z dělené třetí
příčky v extralize radovali zástupci

Vítězové. Družstvo TK Agrofert Prostějov ani jednou neprohrálo
a navázalo na sérii trvající od roku 2007. Na snímku i se svým bossem Miroslavem Černoškem (zcela vpravo).
Foto: Jiří Vojzola
sadu, pak ale triumfovala Ni1. ČLTK Praha, kteří si poradili
eminenova bojovnost a větší nasas Libercem v poměru 5:3 na zápasy.
zení. „Extraligu za Prostějov hraji
už několikátý rok. Cítím se jako člen
K titulu přispěla i světová
klubu a mám radost, že jsem mohl
sedmička Berdych
pomoci k dalšímu titulu,“ těšilo
O držiteli zlatých medailí rozhodo- finského hráče. Další body přidala
valo stejně jako před rokem derby Tereza Smitková a také nejlepší
s Přerovem. Hráči Prechezy podali česká tenista Petra Kvitová. Dvosnaživé výkony a ve dvou případech jnásobná wimbledonská vítězka
dotáhli zápasy do třetího setu, jediný musela s Barborou Krejčíkovou
bod přesto získali díky zranění hlavně v prvním setu hodně bojoJiřího Veselého, který s Mariusem vat a set získala ve zkrácené hře.
Copíkem vzdal hned na začátku „Během úvodní sady jsem trochu
prvního gamu. Sedmé zlato v řadě polevila a měla problémy. V dalším
pokračování zápasu se to zlepšilo,“
Prostějov získal po výsledku 5:1.
V sestavě šampionů se opět dařilo oddechla si Kvitová. Za stavu
zahraničním posilám. Norbert 0:4 Přerov snížil, když Jiří Veselý
Gomboš nedal šanci Dušanu odstoupil ze svého duelu s Copíkem,
Lojdovi a vyhrál i svůj třetí ex- pak už se ale domácí mohli radovat.
traligový zápas. „Měl jsem slušnou Tomáš Berdych v souboji se Strufformu. V Prostějově se mi zkrátka fem ukázal své kvality a ve dvou
daří,“ usmíval se slovenský hráč, setech zajistil rozhodující bod.
který letos na Hané postoupil „V posledních dnech jsem toho měl
i do semifinále UniCredit Czech docela hodně. Jsem rád, že jsem
Open. Fin Jarkko Nieminen zase mohl nastoupit alespoň ve finále
otočil střetnutí s Timem Puetzem. a užít si náladu v prostějovském
Přerovský zástupce získal první týmu,“ radoval se Berdych.

jakk šl
šla
la ccesta
estaa k pro
prostějovskému
ostějoovsském
mu ttitulu...
ituulu....

5x foto: Jiří Vojzola

Takhle ne. První finálový set se Finu Nieminenovi nepo- Hvězda v publiku. Tenisové bitvy Pod drobnohledem. Výkony svého nového svěřen- Nezklamal. Tomáš Berdych nastoupil do finále proti Autogramiáda. O podpis od Tomáše Berdycha byl
vedl, pak ale zaúřadovaly rady od trenéra Jiřího Nováka.. si nenechal ujít Marek Jankulovski. ce bedlivě sledoval venezuelský kouč Valverde.
Přerovu a porazil Němce Struffa.
mezi fanoušky velký zájem, dočkali se....

pohledem šéfa
„Musím přiznat, že jsme k letošnímu ročníku přehodnotili původní záměr a do extraligy šli opět naplno s jediným
sijské
cílem získat titul. Osobně mě překvapil vstřícný přístup našich hvězd. I Tomáš Berdych, který se zúčastnil Asijské
il, že
ligy, která skončila necelý týden před finále a on přesto přijel. Ba co víc, zavolal mi z vlastní iniciativy a slíbil,
v případě potřeby odehraje minimálně finálový duel. Tak se i stalo. Proto jsem i já přístup k extralize překlopil
klopil
a jsem rád, že tady tyto hráče a hráčky mám. Chceme, aby v budoucnu mezi stabilní opory týmu patřil nejen Jirka
rka
Veselý, ale také Adam Pavlásek či Tereza Smitková. Ze zahraničních hráčů jsme využili jen mladého Slováka
ka
Gomboše a Fina Nieminena. Jarkka přitom už snad nebereme ani jako cizího. (úsměv) Hraje za nás asi jižž
popáté, účastní se pravidelně i challengeru UniCredit Czech Open. Sám projevil zájem za Prostějov hrát a to
o
za velice přijatelných podmínek.“
Jestli jsem myslel na finále Prostějov - Sparta? Byl bych rád, ale papírově to nevypadalo reálně. Tentokrát jsmee
totiž se Spartou nepomýšleli tak vysoko a do jeho kádru nebyly kooptovány žádné zahraniční posily. Soutěžž
budou kmenové hráčky, zatímco favorizovaný Přerov koupil tři zahraniční hráče, kteří nebyli laciní, tudíž jeho
ho
ambice byly od počátku jasné. Nakonec to tak i dopadlo.
Celý projekt extraligy neprožívá zrovna slastné období. Odstoupil generální partner, Český tenisový svaz nemá prostředky na její podporu a společnost
Bonver se rozhodla více upřednostnit Rallye Dakar. Je to tedy spíše o vztahu hráčů k danému klubu. V tomto směru se mi v dobrém vrací ta moje idea,
že se snažím od babytenisu až po dorostence budovat vztah a lásku k oddílu, aby se účastnili týmových soutěží. Svaz nevěnuje soutěži mimořádnou
pozornost, je to něco, co se svým způsobem přežilo.
Extraliga nehraje z pohledu našich projektů nijak důležitou roli, ale připadá mi smysluplné, aby se hráči v přípravě na novou sezónu ukázali také doma.“
Miroslav ČERNOŠEK, předseda prostějovského tenisového klubu

TENISOVÁ EXTRALIGA SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2014
13.-19. prosince; Milovice, Liberec, Prostějov, Přerov
Skupina Milovice: Milten - TJ SPARTAK Jihlava 5:3 (Minář - Slanař 6:7, 7:6, 6:4;
Lustig - Bulant 6:2, 6:0; Diatchenková - Feursteinová 6:2, 1:6, 6:0; Panová - Foretzová
2:6, 3:6; Petzschner - Darcis 6:1, 6:4; Oswald - Čermák 6:3, 6:3; Panová/Kulhánková Feursteinová/Roučková 3:6; Oswald/Škoch - Čermák/Friedl 3:6)
Skupina Liberec: LTK Liberec - TCF Purum Mar. Lázně 9:0, LTK Pardubice - TCF Purum
Mar.Lázně 6:0, LTK Liberec - LTK Pardubice 5:1 (Kubot - Ignatik 4:6, 6:3, 5:7; Przysiezny Lustyk 6:1, 6:2; Schmid - Kowalczyk 6:4, 7:6; Jebavý - Novák 4:6, 7:5, 7:6; Piter - Mitu 6:3, 6:1;
Krejsová - Skočdopolová 6:2, 6:2)

Finálová skupina Prostějov

TK AGROFERT Prostějov - I.ČLTK Praha 5:4 (Rosol - Mečíř 2:6, 3:6; Veselý - Mertl 6:3,
5:7, 2:6; Kvitová - Hradecká 6:1, 6:2; Koukalová - Kramperová 6:1, 6:3; Nieminen - Sikora
6:4, 6:1; Gomboš - Routa 6:2, 7:6; Kvitová/Koukalová - Hradecká/Malečková 4:6, 1:6; Nieminen/Gomboš - Hernych/Šátral 6:7, 6:3, 10:8; Veselý/Pavlásek - Mertl/Sikora 4:6, 6:3, 9:11).
I.ČLTK Praha - LTK Liberec 5:3 (Mečíř - Kubot 6:2, 3:6, 6:7; Hernych - Schmid 6:3, 6:2;
Hradecká - Piterová 1:6, 6:3, 6:4; Malečková - Krejsová 3:6, 7:6, 2:6; Mertl - Jebavý 6:1,
3:3 scr.; Sikora - Suč 6:7, 6:0, 6:4; Hradecká/Kramperová - Piterová/Stuchlá 1:6, 7:5, 10:8;
Hernych/Šátral - Kubot/Majšajdr 3:6, 4:6)
TK AGROFERT Prostějov - LTK Liberec 5:1 (Veselý - Kubot 7:5, 3:6 scr.; Nieminen - Schmid
6:3, 6:0; Kvitová - Piterová 6:2, 6:4; Smitková - Krejsová 7:6, 6:1; Gomboš - Suč 6:3, 6:2; Pavlásek
- Majšajdr 7:6, 6:7, 6:4).

Finálová skupina Přerov

TK PRECHEZA Přerov - TK Sparta Praha 6:1 (Peutz - Dlouhý 6:1, 7:6; Krejčíková - Plíšková
4:6, 6:4, 6:3; Voráčová - Siniaková 6:3, 3:6, 6:3; Lojda - Krstev 6:2, 6:2; Struff - Michalička 6:7,
7:5, 6:7; Copil - Štaubert 7:6, 6:0; Lojda/Copil - Dlouhý/Štaubert 7:6, 6:4).
TK PRECHEZA Přerov - Milten 5:1 (Peutz - Lustig 6:4, 7:6; Krejčíková - Diatchenková
6:7, 6:1, 6:4; Voráčová - Panová 6:1, 6:0; Lojda - Minář 7:5, 7:6; Struff - Petzschner
7:6, 6:2; Copil - Oswald 6:4, 6:7, 0:1 scr.).
TK Sparta Praha - Milten 5:2 (Dlouhý - Lustig 7:6, 4:6, 7:5; Plíšková - Diatchenková 6:4,
6:3; Siniaková - Panová 6:2, 6:3; Krstev - Minář 6:7, 0:6; Michalička - Petzschner 7:5,
6:4; Štaubert - Oswald 4:6, 2:6; Plíšková/Vaňková - Diatchenková/Panová 7:5, 1:6, 1:0).

Finále EXTRALIGY

TK AGROFERT Prostějov - TK PRECHEZA Přerov 5:1 (Berdych - Struff 6:4, 6:2; Veselý
- Copil 0:1 scr. ; Kvitová - Krejčíková 7:6, 6:1; Smitková - Voráčová 4:6, 6:4, 6:2; Nieminen Puetz 4:6, 6:0, 6:3; Gomboš - Lojda 6:4, 6:3)

Baráž o Extraligu 2015

TK Spartak Jihlava - LTC Modřany 2005 5:1 (Poláček - Darcis 1:6, 2:6; Jedlička - Čermák
2:6, 2:6; Hašlerová - Feurteinová 2:6, 1:6; Krausová - Foretzová 1:6, 1:6; Adámek - Bulant
7:6, 4:6, 1:6; Pultr - Slanař 6:4, 6:4).

Fotbal Extra - 5. díl
Půl druhé desítky fotbalových víkendů včetně několika vložených střed se podařilo s minimem komplikací
odehrát, hráči, trenéři, funkcionáři i fanoušci tak již prožívají několikaměsíční pauzu, než se okresní, krajské
či v případě Určic a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové
soutěže opět rozjedou. Zimní přestávku si mohou vyplnit 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, následném připomenutí určického boje o únik z divizního
dna se o svůj prostor přihlásil krajský přebor. V minulém, předvánočním vydání jsme naservírovali 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, nyní je ta správná chvíle i na
krajský přebor v podání Konice a Klenovic na Hané.
Za tradičního účastníka minimálně „župyL pohovořili hrající asistent Radek Řehák a gólmanská opora
Miroslav Rec, u nováčka soutěže dostali slovo trenér
Petr Navrátil s kapitánem Tomášem Rozehnalem.
Po krátké pauze, která nastane příští týden, se dočkají rovněž fanoušci Lipové, Čechovic a Mostkovic
v I.A třídě a posléze i osmička regionálních zástupců
v I.B třídě. Podrobnějšímu rozboru také podrobíme
zástupce v soutěžích pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov a fotbalistky Kostelce na Hané
i Mostkovic.
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

TJ Sokol Klenovice na Hané
– hráčské statistiky za podzim 2014
Bronislav PODEŠVA
Jakub POLÁK
Tomáš CETKOVSKÝ
Tomáš KRČ
Tomáš LAKOMÝ
Marek LIŠKA
Lubomír SMÉKAL
Matěj HATLE
Miroslav KOMÁREK
David PEKAŘ
Tomáš ROZEHNAL
Jan SIGMUND
Jakub ŠLÉZAR
Jan VŠIANSKÝ
Marek BOROVSKÝ
Radek CETKOVSKÝ
Luděk JAHL
Richard KLIMEŠ
Martin PYTELA

Brankaři:
3
17
Obránci:
12
6
16
13
16
Záložníci:
14
14
17
16
1
17
16
Útočníci:
10
8
14
8
5

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. prosince 2014
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1080
420
1423
1007
1366

1
0
0
0
3

3
0
4
3
3

0
0
1
0
0

1181
557
1369
1425
5
1392
1374

2
0
3
1
0
2
2

4
3
4
3
0
3
3

2
0
0
0
0
0
1

663
127
1002
548
285

4
0
3
0
1

1
0
3
1
1

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr NAVRÁTIL
Asistenti: Vladimír KRČ, Pavel KUBÍČEK ml.
Vedoucí mužstva: Jiří JAROŠ
Masér, kustod: Filip LANÍK
Manažer klubu: Jan KUBALÁK
Předseda klubu: Stanislav CETKOVSKÝ
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a další...

ohlédnutí za fotbalovým podzimem z pohledu vyslanců prostějovského regionu


Konice se trápila doma, Klenovice na Hané zase venku...

Po jednoroční odmlce mělo
Prostějovsko v nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů opět trojnásobné zastoupení. Ke Kralicím na
Hané a Konici totiž díky historické
sezoně v I.A třídě Olomouckého KFS přibyly také Klenovice
na Hané. Kralicím jako nejlépe
umístěnému z celého tria jsme se
věnovali před týdnem, nyní nastala
chvíle pro zbylé duo regionu.
Mnohem lépe vstoupili do podzimní části hráči Konice. Los si s nimi
trochu zalaškoval a do cesty jim
v úvodních třech kolech postavil
tři postupující z nižší soutěže. Ač
se mladý výběr představil hned

dvakrát na cizím hřišti, ve všech
případech si poradil za tři body, což
ho katapultovalo do čela celého
župního přeboru. Od tohoto momentu už to ale tak zářivé nebylo
a zbývajících čtrnáct duelů vyústilo v zisk pouhých devíti bodů.
Nedařilo se hlavně doma, devět
bodů za dvě výhry a tři remízy je
druhý nejslabší počet. Nezachránil
to tak ani stejně bohatý přísun
z venku, na lepší pozici než bod
od předposledního Šternberku to
nestačilo.
Jedním z podstatných elementů
byla vedle zranění, či vložených
střed nedisciplinovanost. Hráči

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

sbírali karty jako o závod
a přineslo to hned tři vyloučené,
což se podepsalo na slibně rozehraných střetnutích i následně při
vynucených zásazích do základní
sestavy.

Komentář
Podobný nešvar postihl také Klenovice. Dokumentovalo to hned
první kolo a očekávané derby
s Kralicemi, v něm padla nejen
jedna branka, ale i červená karta.
Dostal ji Matěj Hatle, jenž svůj
prohřešek zopakoval i o pár týdnů
později a zaujímá v této statistice
vedoucí pozici. Také klenovickou
starostí byla střelba branek, když
hůře v celé soutěži jsou na tom jen
Konice, Chválkovice a Hněvotín,
ještě více to ale platilo pro obranu.
Porce pětačtyřiceti obdržených
branek je jasně nejvyšší, všichni
ostatní dostali alespoň o deset
branek méně.
Nováček soutěže navíc několik utkání prohrál těsně o jednu branku,
byť třeba vedl, a jeho pozice

Velká neřest. Jak Konici, tak i Klenovice provázela v podzimní části
spousta karetních trestů.
nevypadala vůbec růžově. Skvělé
zvládnutý závěr v podobě devíti
bodů z posledních čtyř zápasů ale
přinesl velký optimismus. Klenovický bodový zisk se totiž rázem
zdvojnásobil, navíc se jim výhrami
nad oběma regionálními rivaly
podařilo vydobýt lepší vzájemnou
bilanci při bodové rovnosti.
Jediné mužstvo, které ještě
v průběhu ročníku neremizovalo,
má ale stále co vylepšovat. A platí
to hlavně pro zápasy na hřištích

soupeře, z osmi případů se jim totiž
podařilo jen jednou vyhrát, stalo se
tak až na poslední podzimní pokus
proti Kralicím.
Třináct jarních kol však slibuje
napínavou podívanou, vždyť i šesté
Želatovice mají na předposlední
Šternberk náskok jen šesti bodů.
Lze očekávat, že právě Šternberk
a také Konice půjdou nahoru,
hlavní souboj o udržení tak svedou
nováčci Chválkovice, Klenovice
na Hané a Mohelnice „B“.

„Téměř celý kádr dosud hrál jen I.A třídu, někteří pak pouze I.B třídu,“

očekával klenovický kouč Petr Navrátil více porážek než vítězství

V průběhu podzimní části uvažoval Petr Navrátil
(na snímku) o tom, že by na klenovické lavičce skončil,
nakonec u nováčka krajského přeboru setrval celou první polovinu soutěže a po několika těsných
a následně i vysokých porážkách se v závěru dočkal
i větší úspěšné série. V posledních čtyřech kolech se
totiž jeho svěřencům podařilo třikrát zvítězit a z původně
téměř beznadějné pozice je rázem čtrnácté místo, které
by po kompletní porci třiceti kol znamenalo udržení
mezi krajskou elitou. To je také hlavním cílem Klenovic
a Navrátil se těší na to, že jaro bude pokračovat
v podobném duchu, v jakém skončil podzim.
Máte za sebou první
půlrok v pozici nováčka,
dopadl podle přání?
„Výsledky pro nás byly spíše
zklamáním, ale s předvedenou
hrou jsem byl spokojen. Téměř
celý kádr dosud hrál jen I.A třídu,
někteří tam naskočili z I.B třídy
a neměli žádnou zkušenost
s župním přeborem. Byla to pro
nás jiná soutěž a podle očekávání
nám dělala problémy. Říkali jsme
si, že budeme rádi, když budeme
hrát do třináctého místa, soutěž
je úplně někde jinde. Kluci si to
zkouší a hrajeme, na co máme.“
Předpokládal jste tedy, že
sžívání bude chvíli trvat?
„Ano. Já sám jsem hrával divizi
a připravoval jsem kluky psychicky
na to, že bude více proher než
vítězství a nepřejedeme všechny
tak suverénně jako v I.A třídě. Ke
konci podzimu se již ukázalo, že
jsme na tom dobře. Nastartovali
jsme se a škoda, že jsme pak kvůli
konci podzimu nemohli v této sérii
pokračovat, věřili jsme si, že bychom z dalších tří zápasů udělali
alespoň šest bodů.“

Předpokládáte, že se
v tomto vzestupném duchu
ponese i jarní část?
„Přesně tak. Navážeme na naši
koncepci hry a uděláme vše pro
to, abychom kádr posílili, odrazili
se ode dna tabulky a skončili tak
do desátého místa. S hráči, které tu
máme na hostování, jsme v kontaktu, všichni se vyjádřili tak, že
by tu chtěli odehrát i jarní část krajského přeboru. Partie je tu výborná
a nemají žádný důvod odejít.“
Máte již jasno o zimní
přípravě?
„Domluvili jsme se, že začne 21.
ledna. Někteří chodí hrát sálovou
kopanou, takže objíždí turnaje, jsou
pořád v pohybu a toho odpočinku
až tolik nemají. Budeme trénovat
třikrát týdně, úterý, středa a pátek.
A potom bychom měli 27. února
odjet na soustředění. Osvědčily se
nám Mutěnice, máme tam s nimi
také odehrát přátelské utkání. Oni
hrají divizi, takže to bude kvalitní
p a zpestření pro nás.“
soupeř
Co pro vás znamená mít
lepší vzájemnou bilanci
s Kralicemi i Konicí?

„Je to povzbuzení, nakopli jsme se
na konci sezony. Vyšlo to zrovna
na derby, že jsme se tak vyšvihli, já
jsem ale hráčům nutil, že se musí
na každý zápas vyhecovat, pak
přijdou i body. Pokud neodmakají
celých devadesát minut a budou
jich hrát třeba jen pětačtyřicet, tak
v krajském přeboru neuspějí.
Musí si to v hlavách ujasnit, že je
třeba hrát naplno celých devadesát
minut.“
Právě takový přístup
chyběl v těch zápasech,
kdy jste prohráli?
„Přesně tak. Kluci odjezdili padesát
minut, pak odešli ani ne tak fyzicky,
jako psychicky. A mezi padesátou
a sedmdesátou minutou jsme dostali dva tři zbytečné góly. To už jdete
do kolen a špatně se hraje.“
Máte
nejvíce
vyloučených a dostali jste
i spoustu žlutých karet, jak
velký je to problém?
„To jsme také probírali, je to
o přístupu jednotlivců... Neřeknu
za zákrok, ale nervičky ujely třeba
Honzovi Všianskému, který dostal tři žluté a dvě z toho za kecání,
to je úplně zbytečné. Vše budeme
muset řešit tím, že za zbytečnou
žlutou budeme něco vybírat do
p
pokladny...“
Tomáš Rozehnal se před
zimní přestávkou vzdal
kapitánské pásky, máte už
v hlavě, kdo ho nahradí?
„Zatím jsme to nějak neřešili.
V posledním zápase byl kapitánem Kuba Polák, nabídli jsme to
pak Tomáši Rozehnalovi, ten to
odmítl. Buď jím zůstane Kuba,
nebo si hráči zvolí někoho jiného.“

Potěšilo vás, kolik lidí si
nacházelo cestu do klenovického areálu?
„Divácká kulisa byla někdy
dostatečně velká, třeba na derby
s Kralicemi a Konicí přišlo dost
lidí. Když ale bylo horší počasí,
přišlo jich trochu méně. Mohlo by
se to ještě trochu zlepšit, chodí ti
stálí fanoušci, kteří nás povzbuzují
pořád. Je vidět, že i klukům se pak
lépe hraje, než když je hrobové
ticho.“
Byl pro vás podzim něčím
překvapivý?
„Pro mě jsou překvapením výsledky Medlova, čekal jsem, že budou
hrát o záchranu, a stejně tak i Velké
Losiny, že hrají na špici tabulky.
Jinak je pořadí seřazeno, jak jsem

„Pokud hráči neodmakají celých devadesát
minut a budou jich hrát třeba jen pětačtyřicet,
tak v krajském přeboru bohužel neuspějí.
Musí si to v hlavách sami ujasnit a urovnat.“
trenér Klenovic na Hané PETR NAVRÁTIL
o vyrovnávání se s kvalitou vyšší soutěže
očekával, říkal jsem, že čtyři pět
mančaftů bude hrát o záchranu.“
Jak by vše mohlo v dolních
patrech vypadat v jarních
odvetách?
„Šternberk určitě bude posilovat z Olomouce a budou se chtít
udržet. Obecně to budou zápasy
o proměňování šancí. Pokud nedáte
branku, můžete hrát dobře, dostanete ale hloupý gól z rohu, prohra-

jete 1:0 a máte tři body pryč. Musíte
odjezdit devadesát minut, a pokud
si budou hráči plnit své povinnosti,
nemám strach o to, abychom se
zachránili v krajském přeboru.
Divákům v Klenovicích i v celém
prostějovském regionu bych chtěl
vzkázat, že se připravíme na jarní
část, abychom i další tým zachovali
v krajském přeboru a hrála se od
nové sezony další derby.“

Tomáš Rozehnal: „Krajský přebor zachráníme a v létě se uvidí“

Až do první jarní předehrávky
zastával
pozici
kapitána
v klenovickém „áčku“ Tomáš
Rozehnal (na snímku). Během
šestnácti střetnutí, do nichž zasáhl, odehrál více než čtrnáct set
minut a ze středu pole se i jednou zapsal do střelecké listiny.
Po vítězném derby s Kralicemi
ovšem nepodepsal zápis o utkání,

následovala důtka od fotbalového svazu a jeho dobrovolné
zřeknutí se pásky...
„Právě na tento zápas jsme se
nejvíce těšili. Chtěli jsme jim
oplatit těsnou porážku, což se nám
podařilo. Byli jsme spokojeni
a možná až moc, já jako kapitán
mám povinnost podepsat zápis, ale
v té euforii jsem na to zapomněl.
Delegát se mnou soucítil a nikomu
neřekl, abych přišel. Od svazu jsme
dostali pokutu a já důtku,“ popisoval situaci s tím, že na poslední
zápas předal „žezlo“ gólmanovi
Jakubu Polákovi. A pro něj bude
hlasovat i před jarní částí.
Po podzimní části jsou Klenovice s osmnácti body čtrnácté,
i tak je ale Rozehnal spokojen.
„Nečekali jsme, že bychom hráli
v horních příčkách, a očekávali, že

to nebude žádný zázrak. Nakonec
to bodově vyšlo ještě celkem dobře,
na nováčka je to celkem úspěch.
Měl jsem strach z toho, že budou
soupeři ještě silnější a nebudeme
jim vůbec stačit. Ale technicky jsme
na všechny kromě Nových Sadů
a Šumperku měli,“ zmínil Tomáš
Rozehnal s tím, že krajský přebor
je spíše o síle a běhání než o fotbalovosti.
Právě to a nováčkovské štěstí scházelo jarnímu vítězi I.A třídy Olomouckého KFS. „S Kralicemi jsme
první zápas prohráli o gól, v Konici
jsme 2:0 vedli a prohráli jsme 3:2.
A už se to trochu vezlo. Pak přišlo
pár zápasů, které skončily o pět gólů,
to byla také smůla. Čekal jsem ale
od krajského přeboru více a myslel
jsem, že to bude fotbalovější,“
poukázal dnes již někdejší kapitán.

Velké příděly se snažil rychle
házet za hlavu a opakoval si, že
je to jen fotbal a chleba stejně
levnější nebude. „Člověk musí
přijít na trénink a zkusit to změnit.
Ale když se prostě nedaří, tak se
nedaří. Atmosféra ale byla pořád
stejná, nemyslím, že by byly velké
problémy. Jenže v prvních dvou
minutách jsme dostali góly a už se
pak těžko hrálo. Co první střela na
branku, to gól,“ vybavoval si těžké
chvíle Tomáš Rozehnal.
Teprve závěr půlsezony přinesl
více radosti. „Asi už z nás spadla
ta nováčkovská zátěž, už se hrálo
trochu lehčeji a měli jsme i štěstí.
Minimálně s Konicí, v Kralicích už
jsme měli převahu. Naopak první
zápas proti Kralicím jsme štěstí
neměli. Dvacet minut jsme hráli
proti větru a dešti, dvacet minut

v oslabení,“ zapátral pětadvacetiletý
záložník v paměti.
Zimní přestávku si stejně
jako mnoho jeho spoluhráčů
zpestřuje sálovkou, konkrétně
nejvyšší okresní soutěží za Ariston. „Příprava na jaro bude kvalitní,
vúnorunavícjedemenanašetradiční
soustředění do vinných sklípků
v Mutěnicích. Něco poběháme
a bude to dobré,“ pousmál se.
Do zbytku soutěže jde s optimismem a věří, že se týmu podaří
potěšit fanoušky, kteří u mužstva
stáli při výhrách i porážkách.
„Myslím si, že krajský přebor zachráníme, a pak se v létě uvidí, co bude
dál s krajským přeborem. Na sestup
bych tipoval Chválkovice, dál se
uvidí. Záleží, kdo v zimě posílí
a kdo ne,“ věří Tomáš Rozehnal
vminimálněudrženíčtrnáctépozice.
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Ke spokojenosti chybí asistentovi Konice Radku Řehákovi šest bodů:

„Všichni jsme se namlsali úvodem, kdy nám tam spadlo všechno“
Ze své tradiční pozice stopera režíroval Radek Řehák
sis(na snímku) hru konické obrany, z role hrajícího asisech
tenta dirigoval celé mužstvo. Po prvních čtyřech kolech
ařilo
mohl být navýsost spokojen, když se Konici podařilo
získat deset bodů. Pak se ale stroj trochu zadrhl a ve
ízy.
zbytku podzimu již přišly pouze dvě výhry i dvě remízy.
ž do
Výsledkem tak je šest mínusových bodů a pokles až
holispodních pater tabulky. Čtyřiatřicetiletý někdejší druholigista ale věří, že kádr zůstane pohromadě a jarní částt se
mavydaří podobně jako letos, takže se mužstvo brzy vymaoru
ní ze záchranářských starostí. Současně si v rozhovoru
avil
pro Večerník Radek Řehák přál, aby hráče fotbal bavil
a zůstali u něj do velice pokročilého věku.
Sezonu jste začali třemi
výhrami, jak tedy hodnotíte aktuální dvanácté místo?
„Převažuje spíše zklamání, protože si myslím, že jsme měli na
to, abychom udrželi nulu v tabulce pravdy, což v našem případě
znamená mít o šest bodů víc.
Bylo v našich možnostech být
v popředí tabulky, některé zápasy
jsme ale pokazili. Dali jsme si cíl
hrát na nule, takže určité zklamání tady je. Sám za sebe hodnotím
podzimní sezonu jako trochu nepovedenou. Na čtvrté místo přitom stačilo i pětadvacet bodů.“
Proč se nepodařilo slibně rozehranou podzimní
část dobře dokončit?
„Bohužel se nám už tolik nevedlo v útočné a vlastně ani obranné
fázi. První tři zápasy jsme hráli
s nováčky, i když ty mančafty
předváděly, že jsou schopny porážet i další mužstva. Dali jim vždy
více než dva góly, což nás potom
trápilo. Hlavně jsme si ale vytvářeli šance, což jsme v závěru podzimu už ani neměli, i když se nám
zápasy herně povedly. Druhá věc
byla, že po čtyřech utkáních jsme
museli hodně měnit sestavu, vždy
tam byly dvě tři změny způsobené zraněním, vyloučením, a jak

ko
opakovaně kritizuji, my jako
me
první amatérská soutěž jsme
a.
hráli hned dvě vložená kola.
Za podzim jsme měli nejvícee
zápasů, tolik jich neměla druháá
m
liga, třetí liga ani divize. Jenom
emy, což je pro mě trošku překvapující, když kluci chodí do
školy či práce...“
Pak to ale ve vašem podání opět vypadalo, že
nastal vzestup...
„Paradoxně jsme se trochu zvedvedli proti nejsilnějším soupeřům.
řům.
Sehráli jsme vyrovnané zápasy
ppasyy
se Šumperkem, Velkými Losinami i Novými Sady, kterým
rým
jsme byli více než vyrovnaným
ným
soupeřem a mysleli si, že jsme
sme
se odrazili. Ten závěr, jak
k už
bylo řečeno, nám ale nevyšel.
yšel.
Navíc jsme jako obrana dostáostávali hloupé góly. Všichni jsme
sme
se asi namlsali úvodem, kdy nám
tam spadlo všechno. Vymykal se
z toho jen zápas v Kralicích,
který nám vyšel, byly to krásné
vypracované akce a ze čtyř šancí
jsme dali tři góly.“
Je tedy vaše aktuální
situace přibližně stejná
jako ta loňská?
„Nemyslím si. Vyvíjí se to tak, jak
jsem očekával před sezonou, pou-

ze mě překvapily Velké Losiny.
Kádr jim zůstal pohromadě a hrají
v první trojce. Čtvrtý má pětadvacet bodů a poslední šestnáct, to je

„Celá zimní příprava se bude
směřovat k tomu, že první zápas
hraje
hrajeme s Chválkovicemi a druhý v Litovli. Tyto duely budeme
chtít zvládnout, abychom se jako
loni cco nejdříve dostali výš, opět
se to uklidnilo a mladí kluci dostali vvíce psychického klidu, aby
se jarní
jar část dohrála. Tréninky by
měly začít na konci ledna zhruba
dva měsíce
před začátkem jara,
m
které startuje třiadvacátého března. Máme
tam už domluvených
M
pět přátelských
zápasů a vše prop
běhne
běhn v konických podmínkách,
které jsou nadstandardní. K dispozici
pozic máme posilovnu a hřiště
s umělým
povrchem, krásné výum
běhové
běho trasy v lese.“

může všechno. U nás to také není
růžové, každý má problémy, ale
nastolila se pravidla, která se drží.
Budeme se tedy snažit co nejvíce
utéci, jsou tam týmy, které mají
daleko větší problémy než my.
Rozhodující je parta kluků, kteří
to chtějí hrát. Jsou mladí, poctiví.
Samozřejmě bychom chtěli na
některých postech posílit, to tak
ale asi má každý.“
Lze již nyní odhadnout,
jak moc se kádr změní?
„Co mám poslední zprávy, tak
tým by měl zůstat po kupě, jen
Roman Kamený si vyzkouší
přípravu s Prostějovem. Máme
od něj příslib, že když se nechytne ve vyšší soutěži, tak by měl

„My jsme amatéři a fotbal hrajeme pro radost.
Když vám ho ale kazí někteří páni, co mají jako
první nataženou ruku, protože jsou placeni,
dostávají ‚cesťáky‘ i jídlo, a pak tam předvedou
takový paskvil, tak se kolikrát i já musím držet.“
hrající konický asistent RADEK ŘEHÁK
o jedné z příčin velkého počtu karet

rozdíl devíti bodů. Loni to bylo jen
o pěti mančaftech, pak to trochu
rozhodlo odstoupení Zlatých Hor.
Je to podobné v tom, že jsme i nyní
třetí čtvrtí od konce a máme zhruba stejný počet bodů, ale příslibem
hráčů i tím, že nás žádný mančaft
nepřehrál, je situace lepší.“
S čím tedy můžete vstupovat do jara?

Může hrát roli, že máte
s Klenovicemi i Mohelnicí „B
„B“ horší bilanci?
„Soutěž
je natolik dlouhá, že
„Sou
tomu nevěřím. Nemyslím si, že
by rozhodovalo skóre či vzájemné zápasy. Rozhodne, kdo bude
mít víc a kdo míň bodů. Důležité
bude, jak to dopadne ve vyšších
soutěžích, kdo a kam bude padat,
jsou tu i takové zvěsti, že by se
některé týmy už ani nechtěly přihlašovat. To také bude hrát velkou roli. Zatím jsem sice neslyšel, že by to mělo dojít tak daleko
jako loni Zlaté Hory, ale stát se

pokračovat v Konici, líbilo se
mu tam. Ještě Laďa Bílý kvůli škole toho moc neodehraje,
bude se muset hlavně věnovat
studiu. Následovat bude jednání
s našimi hráči v jiných týmech,
máme zájem o dva tři, ale nikoho lámat přes koleno nebudeme.
Chceme tým doplnit, ale velké
změny by nastat neměly.“
Je právě Roman Kamený tím kanonýrem,
kterého jste poslední dobou
hledali?
„Věděli jsme o něm, že je to mladý rychlostní hráč, který gól umí

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

„Konice je bezkonkurenčně NEJLEPŠÍM KLUBEM,

kde jsem zatím byl,“ pochvaluje si gólman Miroslav Rec

S fotbalem začínal Miroslav
Rec (na snímku) v Sigmě Olomouc, kde se dostal až do mladšího dorostu. Poté přestoupil
do 1.HFK Olomouc, odkud
začala jeho dlouhá šňůra hostování - vše začalo v Plumlově,
pokračovalo ve Velkém Týnci,
Majetíně, Slavonínu, Nových
Sadech, Bouzově, Tovačově,
Troubkách a Klenovicích, kam
také přestoupil. Loňský rok
musel vinou zranění vynechat
a přišel o post gólmanské jedničky, i proto uvítal možnost
hostovat v Konici. Odměnou
mu byla celkem čtyři čistá konta, pomoc při jarní záchraně
a pozice jasné jedničky.
„Mezi hostováními jsem ještě
stihl stáž v Itálii, kde jsem byl tři
měsíce pod trenérem Valachovičem v Rimini Calcio. Pak už
jsem se i díky škole vracel zpátky
do Olomouce. Dále jsem s Tovačovem postoupil do I.A třídy
a s Troubkami do krajského přeboru,“ připomněl Rec některé
zásadní momenty ze své kariéry.
Ani krajský přebor mužů tak pro
něj nebyl zcela neznámou. „Je
to pro mě soutěž, kterou jsem si
vyzkoušel již v 1.HFK Olomouc,
kde jsem pár zápasů odchytal za
juniorku. Nicméně teď pro mě
adaptace byla díky konickému

mimořádně adaptovali a věřím,
že pokud kádr zůstane pohromadě a doplní se vhodnými typy, tak
nebude problém v tom, abychom
atakovali přední příčky,“ je Miroslav Rec velkým optimistou.
Tomu odpovídá i jeho představa, jak by to po třicátém kole
mohlo vypadat. „Můj osobní cíl
a přání je, abychom skončili do
čtvrtého místa. Co by bylo pod
něj, to by pro mě osobně bylo
zklamáním. Pár zápasů může
rozhodnout o tom, že se ze
spodku tabulky vyhoupnete až
na vršek. Je to o tom, jak moc
si udržíme výkonnost a jestli
doplníme kádr nějakými zkušenějšími hráči,“ upozornil Rec
na skutečnost, že již na podzim
zvládla Konice vyrovnané bitvy
s Velkými Losinami, Šumperkem i Novými Sady.
V krátkosti se vrátil i k tomu, jak
se vlastně udál jeho přesun mezi
dvěma regionálními účastníky nejvyšší krajské soutěže. „Od mého
přesunu z 1.HFK do Klenovic
jsem byl jasná jednička, pak jsem
se ale zranil a oznámil trenérovi,
Horší než čtvrté místo
že už nemohu pokračovat. Měl
jsem zánět kyčelního kloubu,
bude už zklamáním
který mě na půl roku vyřadil i ze
Z druhé poloviny sezony ale školy. Museli si na hostování stáhstrach nemá a těší se na spoustu nout Kubu Poláka z Prostějova
jarních vítězství. „Mladí hráči se a nastal zlom v naší komunikaci.

kolektivu o hodně snazší. Parta
a kluci byli neskuteční, charakter
týmu je velký,“ užívá si. I proto
je ve svém současném působišti
zcela spokojen a nebránil by se
ani přestupu. „Konice je bezkonkurenčně nejlepším klubem,
kde jsem zatím byl, a s největším
potenciálem. Musím poděkovat Romanu Jedličkovi i Radku
Řehákovi, že mi tu šanci dali.
Doufám, že jsem je nezklamal
a moje výkonnost půjde ještě
nahoru,“ těší se Miroslav Rec na
další úspěšné mače.
Zejména úvod podzimu dělal
čtyřiadvacetiletému gólmanovi
radost. Pak už to ovšem taková
radost nebyla. „Možná nastalo
nějaké uspokojení. Někteří hráči
včetně mě nepodávali tak dobré
výkony a začalo se to vést. Byli
jsme málo bojovní a málo jsme
chtěli, navíc se na nás nalepila
střelecká smůla. Měli jsme celkem
dobře našlápnuto, ale nedokázali
jsme naši výkonnost udržet po
celou podzimní sezonu,“ ohlížel
se za půlsezónou konický gólman.

Chtěl jsem se co nejdříve vrátit, pan
Navrátil mě ale nechal odchytat
pouze jeden zápas v Lipníku, kde
jsme vyhráli 2:0. Potom mi řekl, že
dokud bude on v Klenovicích, budu
pod ním pouze dvojka,“ připomněl
události z loňského podzimu.

Po skončení kariéry
trenérem brankářů
Souboje s Klenovicemi tak pro
Rece byly hodně specifické. „Co
se týče kádru, tak s nikým jsem problémy neměl. Byla tam dobrá parta
a byly to pro mě peprnější zápasy.
Každý se chtěl ukázat, i já jsem chtěl
ukázat trenéru Navrátilovi. Před zápasem probíhalo hecování, vítězství
pro nás bylo o to cennější. Teď
v závěrečném kole v Klenovicích
jsme měli smůlu v zakončení,“
ohlédl se za oběma duely.
Kvůli zdravotním potížím musel
ovšem Rec vynechat i několik
podzimních utkání, jednalo se ale
jen o drobnější šrámy. „Měl jsem
nějaké infekční onemocnění, kdy
jsem musel čtrnáct dní strávit
v prostějovské nemocnici a do
branky se dostal Peťa Machač.
Je to mladý a velice perspektivní brankář, který je v případě mé
nepřítomnosti schopen za mě zaskočit,“ pochvaluje si vzájemnou
spolupráci.

Osobně není moc zastáncem
futsalu ani malé kopané, ani tak
ale přes zimu zahálet nebude.
„Připravuji se klasicky a také
sám zkouším na sobě pracovat.
Přes Vánoce člověk cukrovím
a dalšími věcmi trošku nabere
a o to hůře se to potom shazuje.
Snažím se ale udržovat po celou
dobu. I díky škole je to pro mě
snazší, protože mé fyzické vytížení je větší,“ zmínil se brankář
Konice.
Dokončuje totiž bakalářský program na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého, obor trenérství a sport. „Po skončení kariéry bych chtěl u sportu zůstat
a směřovat se na trénování brankářů,“ představil Miroslav Rec
své plány do budoucna.

dát. Ale přicházel k nám s tím, že
kvůli zranění i jinému hernímu
stylu neměl poslední půlsezonu
v prostějovském dorostu dobrou.
Nebrali jsme ho tedy jako kanonýra, ale coby typ hráče, který
nám chyběl. Že mu začátek takto vyšel, bylo jen dobře pro něj
i pro nás. Upozornil na sebe, měl
lví podíl na tom, že jsme udělali
deset bodů v prvních čtyřech zápasech. Čekal jsem, že přijdou
i zápasy, kdy se neprosadí, a pak
se do toho zase dostane.“
Je sedm branek po půlsezoně dost na nejlepšího střelce?
„Říkal jsem mu, že má osmnáct
let a kdyby dal všechny šance, tak má na kontě patnáct až
osmnáct gólů a nehraje krajský
přebor. Je to ale poctivý kluk,
zápasy odmakal, snad se mu to
podaří zlomit. Mrzí mě, že na
něj nikdo nenavázal. Třeba Petr
Vydržel dal loni čtyři góly, od něj
jsme také čekali větší příspěvek.
Stejně tak Milan Čižmar, Tomáš Sedláček, Kuba Kořenovský. Ani ze standardek jsme se
moc neprosazovali, na jaře jsme
z nich dali snad sedm gólů, teď
maximálně jeden.“
Dostali jste přes čtyřicet
žlutých a tři červené karty. Čím je dáno tolik trestů?
„Fotbal je emotivní sport.. Pravdou ale je, že na tomto faktu bychom chtěli něco změnit. Nemá
ale příliš cenu vyjadřovat se
k pánům rozhodčím, kteří řídí
tuto soutěž. Polovina karet totiž
nepadá jen na vrub hráčů. Příkladem byl třeba domácí zápas, kdy
rozhodčí nechal rozehrát o třicet
metrů dál, než se stal přestupek.
Kapitán se ho chtěl jen zeptat,
a by´t možná mohl volit mírnější
slova, dostal zbytečnou a druhou
žlutou kartu, čímž ho vyloučil již
v prvním poločase. K této situaci
ale vůbec nemělo dojít. Nebo poslední zápas v Klenovicích. My

jsme amatéři a fotbal hrajeme pro
radost. Když vám ho kazí někteří
páni, co mají jako první nataženou ruku, protože jsou placeni,
dostávají ‚cesťáky‘ i jídlo, a pak
tam předvedou takový paskvil,
tak se kolikrát i já musím držet.
Jak jsou dobří a špatní hráči, tak
jsou i dobří a špatní rozhodčí
a soutěž tím celkem trpí.“
A jak hodnotíte vlastní
výkony?
„Já sám sebe nikdy nehodnotím, nemůže to být objektivní.
(úsměv) I můj gólový příspěvek
ale nebyl takový, většinou dávám dva tři góly za půlsezonu,
teď jsem dal jen jeden. Hraju
obránce a počet obdržených
branek patří k těm vyšším, na
tom mám také podíl. Sám sebe
ale nechci hodnotit. Už je mi
pětatřicet let a honím se na hřišti
i s o polovinu mladšími kluky.
Pro ně je daleko lepší zážitek popasovat se se mnou než s někým
mladším. To mi dává jistotu, že
mě soupeři berou. Sezona byla
ovlivněna pár zápasy, kdy mě
trápilo lýtko, bylo to horší než na
jaře, kdy jsem se zranil v přípravě a pak jsem bez zranění vydržel celé jaro.“
Co byste si do zbytku sezony přál?
„Důležité je, aby kluci měli
k fotbalu vztah, aby je bavilo trénování a vše bylo v rovnováze,
protože bez trénování to nejde
odehrát. Aby kluci, jimž je dvaadvacet let, chodili na tréninky
a zápasy s tím, že to mají rádi, ne
z donucení. Věřím tomu, že když
budou mít fotbal rádi, tak přijdou
i výsledky. Když totiž někoho
něco baví a kvalita tam je, tak
se to projeví. Zpočátku budeme
muset hrát trochu jiným stylem,
protože body sbírat potřebujeme.
Musíme si ale také uvědomit, že
důležitá je i práce, osobní život
a toto je jen zábava... (úsměv)“

Sokol Konice
– hráčské statistiky za podzim 2014
Petr MACHAČ
Miroslav REC

Brankaři:
5
13

361
1169

0
0

0
1

0
0

Ladislav BÍLÝ
Jan BURGET
Filip DREŠR
Michal JURNÍK
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK

Obránci:
15
12
16
3
15
17

1275
519
1341
45
1350
1421

0
0
0
0
4
1

0
0
4
0
6
4

0
0
1
0
0
0

Milan ČIŽMAR
Michal DREŠR
Michal GOTTWALD
Jakub KOŘENOVSKÝ
Lukáš OLEJNÍČEK
Tomáš ŘEHÁK
Tomáš SEDLÁČEK
Lukáš VÁCLAVEK
Jan VOGL

Záložníci:
14
10
11
13
2
7
17
7
1

1194
452
316
1081
24
103
1515
602
80

2
1
0
0
0
0
2
0
0

7
3
1
3
0
1
1
2
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0

Petr ANTL
Ladislav BLAHA
Roman KAMENÝ
Martin KOVÁČ
Jan MOHELNÍK
Petr VYDRŽEL

Útočníci:
14
13
16
1
1
5

1166
789
1383
45
12
440

3
0
7
0
0
1

3
0
6
0
0
2

0
0
1
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Roman Jedlička
Asistent: Radek Řehák
Vedoucí mužstva: Vojtěch Nehanský
Jednatelé: Jiří Kučera, Rostislav Přikryl a Jaroslav Mazur
Poznámka:

Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut,
vstřelených branek (u brankářů vychytaných nul),
žlutých a červených karet

Lední hokej

2
7

0:2

Hokejisté neodpočívali ani přes Vánoce, třikrát prohráli a jednou nedohráli
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BENÁTKY NAD JIZEROU

1:1

1:4

Branky a nahrávky: 27. Cienciala (Franek), 60. Roupec (Husák) – 3. Miškovský
(Plutnar), 20. Vlach (Ulrych, Špaček), 30. Havlín (Říha, Miškovský), 45. Plodek (Víšek,
Hrníčko), 46. Mikyska (Plutnar, Vlach), 48. Pabiška (Plodek, Plutnar), 53. Skořepa (Kica,
Jandejsek). Rozhodčí: Čech, Mrkva – Adamec, Poruba. Vyloučení: 13:8. Využití: 0:4.
V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 28:45. Diváků: 925.

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

Kajaba, V. Meidl, Kovařík
Franek, Kindl, Cienciala
Moučka, Ferebauer, Indra
Sršeň, Duba, Kuchta.

Sestava BENÁTEK n/J:
Schwarz – Havlín, Plutnar, Pabiška, Pálek, Ulrych, Jandejsek, Říha,
Kica, Skořepa, Miškovský, Víšek, Plodek, Hrníčko, Vlach, Mikiska,
Dlouhý, Ordoš, Špaček, Psota, Jonák. Trenér: Filip Pešán.

8
5

HC SLOVAN USTÍ NAD LABEM
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Branky a nahrávky: 17. Rod (Tůma, Kolafa), 22. Merta (Brož), 24. Tůma (Roubík), 32. Roubík (Holomek), 39. Suchan (Brož, Rod), 45. Kloz (Budínský, Merta), 50. Rod (Roubík, Kolafa),
60. Roubík (Rod, Tůma) – 9. Meidl (Husák), 13. Moučka (Jedlička, Meidl), 37. Franek (Kajaba,
Jedlička), 48. Franek (Hawlík, Kindl), 59. Indra (Matuš). Rozhodčí: Jílek – Maštalíř, Svoboda.
Vyloučení: 6:8. Využití: 4:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 47:27. Diváků: 841.

Sestava ÚSTÍ n/L:

Petrásek – Kolafa, Holomek, Brož, Vágner, Černý, Smetana,
Zdvořáček – Tůma, Roubík, Rod – Budínský, Kloz, Merta – Suchan, Baránek, Vávra – Navarra. Trenér: Miroslav Mach.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Roupec, Hertl, Husák, Hawlík,
Doudera, Matyáš, Jedlička, Řezáč
Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

3
0

2:0

Moučka, V. Meidl, Kovařík
Franek, Kindl, Indra
Cienciala, Luňák, Matuš
Kajaba, Duba.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
AZ HAVÍŘOV

NEDOHRÁNO

1:0

Branky a nahrávky: 3. Duba (Indra), 24. Luňák (V. Meidl, Roupec), 36. Krejčík (Matyáš,
Kindl). Rozhodčí: Pražák – Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
Střely na bránu: 22:22. Diváků: 1045.

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

Moučka, V. Meidl, Jedlička
Krejčík, Franek, Luňák
Kindl, Matuš, Cienciala
Kajaba, Duba, Indra.

Sestava HAVÍŘOVA:
L. Daneček – Bezuška, Bahounek, Lenďák, Ostrčil, Graca, Horák,
Foltýn – Matuna, Pechanec, Sztefek, Tomi, Klimša, Jakúbek,
Bednář, Fořt, Šlahař, Šedivý, Loskot, Matějek. Trenér: Jan Daneček.

5
2

1:0
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ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

3:2

1:0

Branky a nahrávky: 11. Pajič (Mucha, Straka), 24. Bárta (Pajič, Švihálek), 36. Rob (Vaniš,
Prokeš), 40. Boháč (Pajič), 60. Vráblík (Nouza) – 23. Franek (Kindl), 38. Duba (Indra, Niko).
Rozhodčí: Kopeček – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 5:6, navíc Meidl (P) 10 minut osobní trest.
Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na bránu: 39:19. Diváků: 5561.

Sestava ČESKÝCH BUDĚJOVIC:
Bláha – Vráblík, Škopek, Mucha, Suchánek, Chmelíř, Semrád,
Žovinec – Bárta, Pajič, Švihálek – Nouza, Straka, Heřman – Vaniš,
Rob, Prokeš – Trummer, Přibyl, Boháč. Trenér: Petr Rosol.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Roupec, Hertl, Niko, Husák,
Matyáš, Hawlík, Malý, Kaluža
Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Moučka, V. Meidl, Jedlička
Krejčík, Venkrbec, Luňák
Kajaba, Duba, Indra
Kindl, Franek, Sršeň.

JESTŘÁBI NAČALI V TOMTO ROČNÍKU JIŽ ŠESTOU DESÍTKU JMEN
Nováčky Ferebauer, Niko a Krejčík, obránce Jedlička se usadil na levém křídle

Pouhé čtyři body dělí aktuálně předposlední
Prostějov a poslední Havlíčkův Brod. Hráčům
Rebelu skvěle vyšlo předvánoční období, během
něhož vyhráli za tři body nad Kadaní a za dva nad
Šumperkem a Mostem, díky čemuž výrazně snížili
své manko na třinácté místo. Jestřábi naopak padli
s Benátkami, Ústím i Českými Budějovicemi a až do
vyřešení souboje s Havířovem si nemohou být zcela
jisti třemi body, k nimž po dvou třetinách směřovali...
Prostějov/jim
Trio prostějovských porážek spojuje vysoký počet inkasovaných
branek. Proti Motoru jich bylo pět,
proti Benátkám sedm a proti Ústí
dokonce osm. Vyjímá se z toho
pouze duel se Slezany, kdy bojovný a téměř bezchybný výkon vedl
k vymazání všech ofenzivních
snah soupeře. A právě jeho kopie
bude základem pro úspěch v následujících soubojích s Chomutovem
a Litvínovem.
„Škoda, že to skončilo takhle, s podobným koncem jsem se ještě nesetkal. Zrovna jsme sehráli dobrý
zápas, kdy si všichni plnili, co měli.
Konečně jsem si to mohl na střídačce užít,“ chválil hráče sportovní
manažer a asistent u „A“-mužstva
Jestřábů Jiří Vykoukal, kterého mrzelo, co hostující diváci předvedli...

Vše podstatné si můžete přečíst
na straně 20 dnešního vydání.
Pod výsledkově nepovedené období se podepsala i pokračující marodka kádru. Vrátili se sice Indra,
Sršeň, Luňák a nakonec i Venkrbec, po odpykání trestu byl k dispozici rovněž Kaluža, přesto zůstává
zástup zraněných početný. „Během krátké doby nám vypadlo asi
šest útočníků, nejhůře jsou na tom
Radek Meidl se 'Stejskim', naopak
Coufal by už mohl naskočit. Přejeme si hlavně, aby se už nikomu nic
nestalo,“ doufá v přízeň štěstěny.
I proto se v mužstvu objevili další
tři nováčci. Proti Benátkám to byl
útočník Jiří Ferebauer, jenž bude
vypomáhat až do 15. ledna nového
roku, proti Havířovu si odbyli premiéru obránce Ján Niko a útočník
Lukáš Krejčík. Oba patří Liberci
a sezonu trávili v Benátkách nad

Jizerou, nyní jsou na Hané na
měsíční hostování. Celkem tak
v ročníku 2014/2015 naskočilo
do hry v jestřábím dresu už trio
brankářů, osmnáct obránců
a rovná třicítka útočníků. To znamená celkem jednapadesát jmen.
„Odehráli s námi již dva zápasy
a mají věk i něco odehrané, aby
nám pomohli,“ zmínil na adresu
hokejistů, jimž je pětadvacet a dvakrát čtyřiadvacet let.
A nebyl to jediný zásah do sestavy, na pozici levého křídla první
formace se přesunul obránce Robert Jedlička. „Klasických levých
křídel moc nemáme, všichni jsou
spíše útočně ladění a neplní si totiž
povinnosti a pak inkasujeme góly
z dorážek a předbrankového prostoru. My ale potřebujeme někoho,
kdo se bude poctivě vracet. Robert
nám pomohl, hraje zodpovědně,“
objasnil taktický tah s prostějovským odchovancem Jiří Vykoukal.
I vzhledem k současným těžkostem se skládáním sestavy by tak
uvítal kratší pauzy, jako je tomu
v extralize. „Soutěž je tu specifická
nejen tabulkami a tím, že na rozdíl od extraligy se tu trestá vyhození puku na střídačku, ale i tím,
že tu není žádná přestávka. Není
to dobře, začnete v polovině září

Pojistka. Lukáš Luňák (zcela vlevo) právě využil přesilovku a zvýšil
náskok Jestřábů nad havířovským celkem na 2:0.
Foto: Jiří Možný
a skončíte základní část čtvrtého
února. To je strašně brzy,“ sdělil Večerníku svůj názor asistent trenéra
a sportovní manažer Jestřábů.
První liga totiž oproti minulým letům pokračuje i přes Vánoce, ještě
před nimi se navíc hrálo v rychlém sledu s několika vloženými
pondělky. A některé výběry si zápasy předehrály, Jestřábi o ničem
podobném neuvažovali a drží se
stanoveného herního plánu. I proto se hned po vánočních svátcích
představili na ledě Českých Budějovic, kde nakonec trochu smolně
prohráli. „Chtěli jsme to odehrát
jako předešlý zápas, tedy vycházet ze zajištěné obrany, čekat na
přesilové hry a dobře atakovat

v oslabení. Jenže za deset minut
jsme dostali čtyři tresty, dva z nich
za hlouposti, které nás sráží,“ těžce se smiřoval s faulem při vlastní
přesilovce a vyhozením puku, které poslalo Jestřáby dokonce do tří.
Ani tak ale ještě nebylo vše ztraceno, hosté se totiž dokázali vrátit
do utkání. „Dali jsme si pak vlastní
gól a bylo to i 3:1, pak jsme snížili
a na konci druhé třetiny nám rozhodčí neuznali regulérní branku.
Podle našeho videa byl puk deset
centimetrů za brankovou čarou!
Škoda že v první lize není video
a nebyl tam poctivý brankový
rozhodčí,“ připomněl Vykoukal
Meidlovo obkroužení branky
z devětatřicáté minuty.

Dnes přijedou Piráti, po Novém roce čekají Litoměřice

Prostějov/jim - Soubojem s vedoucím Chomutovem ukončí
již dnes odpoledne prostějovští
hokejisté třetí čtvrtinu základní
části. Oba týmy dělí gigantických
sedmapadesát bodů a při obou
letošních soubojích měl navrch
jarní extraligista, o pět dnů později zahájí závěrečnou sérii třinácti zápasů na ledě Litoměřic.
Ty aktuálně poklesly na pátou
pozici prvoligové tabulky.
Jasným favoritem duelů jsou Chomutovští, za posledních patnáct
duelů prohráli jen dvakrát. A sice
v polovině prosince 2:4 v Chomutově a na počátku prosince 2:3
v prodloužení na ledě Benátek nad
Jizerou. Jinak z toho bylo jedenáct
vítězství v normální hrací době,

v prodloužení nad Kladnem a na
nájezdy v Českých Budějovicích.
Výsledkem je tak již dvanáctibodové vedení před Budějovicemi, další
dva body ztrácí třetí Třebíč a ještě
o bod zpět jsou čtvrté Kladno a páté
Litoměřice. Piráti sice nemají nejnebezpečnější útok, když ještě více
branek nasázel budějovický Motor,
v obraně ale nemá konkurenci.
Čtyřiasedmdesát gólů znamená
průměr jen lehce nad dvě obdržené
branky.
Jedničkou mužstva je Miroslav
Kopřiva, jenž má průměr pod 1,9
branky na zápas a úspěšnost nad 93
procent, navíc vychytal již tři čistá
konta. Nulu dokázal udržet ještě
Miroslav Hanuljak, nejlepší čísla
ale zatím zaznamenal Jan Strmeň,

jenž se rozchytal v Kadani. Za pět
duelů za Piráty má totiž průměr
přesně 1,6 branky na zápas a úspěšnost rovných 95 procent.
Hráči týmu toužícího po návratu zpět do nejvyšší domácí
soutěže se sice musejí obejít bez
mládežníků Ondřeje Kašeho
a Davida Kašeho, kteří v Kanadě reprezentují na světovém
šampionátu do dvaceti let, i tak
jde z jejich útočných řad respekt.
Marek Hovorka je s devatenácti brankami nejlepším střelcem
a s jednačtyřiceti body nejproduktivnějším hráčem, nejlepším
nahrávačem je s šestadvaceti
asistencemi Nikola Gajovský.
A body poctivě sbírají rovněž
Vladimír Růžička mladší, Bryan

krát, hned na čtyřicet gólů přihrál
jeho někdejší kladenský spoluhráč
Jaroslav Kalla. Přes dvacet bodů se
ještě dostali útočníci David Švagrovský, Martin Novák a Jiří Rys,
tuto hranici atakují forvard Martin
Procházka a zadáci Jakub Šulc
s Radkem Míkou. Součástí kádru
jsou rovněž mistr světa do dvaceti let Angel Krstev či extraligový
šampion se Slavií Praha Lukáš
Špelda, do celkem devatenácti
střetnutí naskočil Šimon Antončík.
Spolutvůrce jarního postupu Jestřábů z druhé ligy dvakrát asistoval
a inkasoval k tomu dvanáct trestných minut.
Pondělní duel s Chomutovem
startuje v 18.00 hodin, sobotní na
ledě Litoměřic o hodinu dříve.

McGregor, Štěpán Hřebejk či
Antonín Dušek, v obraně se již
přes dvacítku dostali Brett Skinner
s Jiřím Drtinou.
A v sobotu dojde již na čtvrtý souboj s litoměřickým Stadionem, ve
všech třech dosavadních bitvách se
radovali Středočeši. Na Hané vyhráli 4:1 a 8:3, doma zvítězili 5:2.
Nyní ale až v takové pohodě nejsou. Z posledních jedenácti utkání
totiž pouze pětkrát bodovali naplno, jednou na nájezdy, ve zbývajících pěti zápasech ale vyšli bodově
zcela naprázdno. I proto nastal
pokles pod průběžné stupně vítězů.
Při cestě za výhrami se mohou Litoměřičtí spolehnout na kanonýrské schopnosti Vítězslava Bílka,
jenž se prosadil již sedmadvacet-

Přehled výsledků 1. ligy ČR
35. kolo: HC Dukla Jihlava – SK
Kadaň 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Branky: 19.
Matai (Čachotský, Zeman), 41. Diviš
(Dundáček, Štebih) – 41. Šagát (Kůs,
Opalek). Diváci: 1084. * ČEZ Motor
České Budějovice – HC Slovan Ústí
n/L 6:5 po prdl. (3:1, 2:1, 0:3 - 1:0).
Branky: 3. Pajič (Rob, Švihálek), 5. Prokeš (Semrád, Rob), 7. Punčochář (Pajič),
24. Heřman (Nouza, Mucha), 27. Pajič
(Kuchejda, Punčochář), 61. Nouza
(Straka, Mucha) – 20. Baránek (Černý,
Vávra), 40. Vávra (Smetana, Baránek),
43. Vávra (Černý, Suchan), 46. Merta
(Brož), 52. Merta (Brož, Budínský). Diváci: 3079 * Rytíři Kladno – SK HS
Třebíč 3:2 po s.n. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0).
Branky: 22. Hořava (Růžička, Tenkrát),
36. Pitule (Hořava, Tenkrát), rozh. náj.
Hořava – 6. Dočekal (Malena), 25. Dolníček (Pekr, Bartoň) . Diváci: 1467 * AZ
Havířov – Piráti Chomutov 4:2 (2:0,
1:2, 1:0). Branky: 5. Maruna (Horák,
Ostrčil), 15. Jiránek (Šedivý, Fořt), 31.
Šlahař (Jakúbek, Ostrčil), 60. Hlinka
(Šedivý) – 27. Gajovský (Skinner), 33.
Gajovský (Skinner, Hovorka). Diváci:
1956 * HC Stadion Litoměřice – HC
Most 5:3 (0:1, 5:1, 0:1). Branky: 23.
Bílek (Kalla, Procházka), 27. Novák
(Ondráček, Švagrovský), 31. Kalla
(Dvořáček, Bílek), 31. Švagrovský
(Novák), 40. Ondráček (Míka) – 8.
Havlíček (Nedrda), 36. Grin (Alinč),
60. Petruška (Havlíček, Tauš). Diváci:
800 * HC Rebel Havlíčkův Brod –
Salith Šumperk 6:5 po s.n. (3:0, 2:1,
0:4 - 0:0). Branky: . Milfait (Minárik,
Boček), 14. Zohorna (Babka, Tomek),
18. Štindl (Rousek, Maliník), 30. Melka (Rousek, Maliník), 33. Boček (Milfait, Minárik), rozh. náj. Zohorna – 28.
Brunec (Drtil), 43. Vachutka (Rimmel),
44. R. Haas (Holík), 44. Staněk (Žálčík,
Moskal), 59. Žálčík (Staněk). Diváci:
341 * LHK Jestřábi Prostějov – HC
Benátky nad Jizerou 2:7 (0:2, 1:1,
1:4). Branky: 27. Cienciala (Franek),
60. Roupec (Husák) – 3. Miškovský
(Plutnar), 20. Vlach (Ulrych, Špaček),
30. Havlín (Říha, Miškovský), 45. Plodek (Víšek, Říha), 46. Ordoš (Plutnar,
Vlach), 48. Pabiška (Plutnar, Plodek),
53. Skořepa (Kica, Jandejsek). Diváci:
927.
36. kolo: SK Kadaň – SK HS Třebíč
3:4 (0:1, 2:3, 1:0). Branky: 21. Šulák
(Ton), 31. Hejcman (Hlava, Chrpa),
46. Račuk (Trefný, Šulák) – 13. Wasserbauer (Pekr, Holec), 21. Holec
(Pekr, Zdráhal), 36. Bilčík (Dolníček,
Wassrbauer), 36. Pekr (Holec). Diváci:

250 * HC Most – HC Dukla Jihlava
3:4 po s.n. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0). Branky: 34. Slavíček, 35. Smolka (Tauš),
56. Nedrda (Havlíček, Petruška) – 14.
Štebih (Zeman), 15. Mikeš (Březina),
45. Dobrovolný (Zeman), rozh. náj.
Čachotský. Diváci: 133 * HC Benátky n/J – HC Stadion Litoměřice 1:0
(0:0, 1:0, 0:0). Branky: 25. Skořepa
(Říha). Diváci: 263 * Piráti Chomutov – Salith Šumperk 5:0 (2:0, 1:0,
2:0). Branky: 12. L. Květoň (McGregor), 16. Kadlec (Veselý), 31. Hovorka (Hřebejk, Gajovský), 43. Chlouba
(Koma, Toman), 59. McGregor (D.
Květoň, Růžička). Diváci: 2440 * Rytíři Kladno – HC Rebel Havlíčkův
Brod 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Branky: 7.
Bahenský (Rudovský, Dragoun), 19.
Eberle (Kaberle, Pitule), 39. Horna
(Tenkrát, Stach), 40. Eberle (Kaberle,
Pitule), 53. Bahenský (Dragoun), 55.
Diváci: 1388 * HC Slovan Ústí nad
Labem – LHK Jestřábi Prostějov
8:5 (1:2, 4:1, 3:2). Branky: 17. Rod
(Tůma, Kolafa), 22. Merta (Brož),
24. Tůma (Roubík), 32. Roubík (Holomek), 39. Suchan (Brož), 45. Kloz
(Budínský, Merta), 50. Rod (Roubík,
Kolafa), 60. Roubík (Rod) – 9. Meidl
(Husák), 13. Moučka (Jedlička, Meidl), 37. Franek (Kajaba, Jedlička), 48.
Franek (Hawlík), 59. Indra (Matuš) .
Diváci: 831 * AZ Havířov – ČEZ
Motor České Budějovice 1:2 po
s.n. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0). Branky: 48.
Loskot (Jiránek, Fořt) – 54. Heřman
(Mucha, Vráblík), rozh. náj. Straka.
Diváci: 2104.
37. kolo: ČEZ Motor České Budějovice – Piráti Chomutov 2:3 po s.n.
(0:1, 1:1, 1:0 - 0:0). Branky: 39. Rob
(Nouza, Heřman), 60. Prokeš (Rob,
Vráblík) – 4. Hřebejk (D. Květoň), 24.
Hřebejk (Gajovský, Hovorka), rozh.
náj. Hovorka. Diváci: 6079 * HC
Stadion Litoměřice – HC Slovan
Ústí n/L 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Branky:
33. Švagrovský (Novák, Míka), 38.
Švagrovský (Ondráček, Šulc), 60.
Novák (Míka) – 9. Budínský (Volke).
Diváci: 1580 * LHK Jestřábi Prostějov – AZ Havířov 3:0 přeruš. (1:0,
2:0, -:-). Branky: 3. Duba (Indra), 24.
Luňák (Meidl, Roupec), 36. Krejčík
(Meidl, Kindl). Diváci: 1045 * HC
Rebel Havlíčkův Brod – SK Kadaň
4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Branky: 15. Troliga
(Platil, Zohorna), 18. Štindl (Heřman),
44. Tomek (Rousek, Melka), 60. Parýzek – 34. Šulák (Hejcman, Chrpa), 36.
Račuk. Diváci: 370 * Salith Šumperk

– Rytíři Kladno 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
Branky: 4. Staněk (Moskal, Sedlák),
32. Holík (Sedlák, Plášek), 57. Moskal
(Žálčík, Sedlák) – 17. Hořava (Kaberle,
Eberle), 30. Eberle (Hořava, Pitule).
Diváci: 1939 * SK HS Třebíč – HC
Most 7:3 (5:1, 1:1, 1:1). Branky: 6.
Erat (Dolníček), 8. Holec (Havel), 12.
Dolníček (Erat, Přibyl), 17. Dočekal
(Zdráhal, Erat), 19. Dočekal (Erat,
Malena), 30. Pekr (Bartoň), 44. Wasserbauer (Holec) – 13. Grin (Kousalík,
Alinč), 36. Bojer (Hora), 47. Čmolík
(TS). Diváci: 1610.
38. kolo: AZ Havířov – HC Stadion
Litoměřice 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Branky: 34. Kalla (Bílek V.), 60. Bílek V.
(Rys, Kalla). Diváci: 2504 * ČEZ
Motor České Budějovice – LHK
Jestřábi Prostějov 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).
Branky: 11. Pajič (Mucha, Straka),
24. Bárta (Pajič, Švihálek), 36. Rob
(Vaniš, Prokeš), 40. Boháč (Pajič), 60.
Vráblík (Nouza) – 23. Franek (Kindl),
38. Duba (Indra, Niko). Diváci: 5561 *
HC Benátky n/J – SK HS Třebíč 2:1
po prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0). Branky:
16. Dlouhý (Mikyska, Kolmann), 64.
Dlouhý (Kica) – 37. Pekr (Řípa, Bartoň). Diváci: 429 * SK Kadaň – Salith
Šumperk 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Branky:
18. Novák (Szathmáry), 23. Šagát
(Szathmáry, Novák), 46. Trefný (Šagát,
Novák), 56. Charousek (Jíra, Pavlas) –
11. Žalčík (Sedlák). Diváci: 380 * HC
Most - HC Rebel Havlíčkův Brod
2:3 po s.n. (0:1 - 1:0 - 1:1 - 0:0 - 0:1).
Branky: 33. Slavíček (Kousalík, Gerhát), 52. Slavíček (Alinč) – 20. Tomek
(Rousek, Sedlák), 54. Rousek, rozh.
náj. Rousek. Diváci: 213.
Předehrávka 39. kola: Rytíři Kladno - SK Kadaň 7:3 (3:0 - 2:1 - 2:2).
Branky: 8. Hořava (Lukáč), 14. Kaberle (Strnad, Redlich), 20. Stach (Růžička, Pitule), 23. Stach (Tenkrát), 30.
Tenkrát (Jaroměřský), 46. Horna (Dragoun, Kaberle), 48. Lukáč (Růžička)
– 22. Kůs (Račuk, Müller), 44. Novák
(Šulák), 50. Šagát (Charousek). Diváci: 1852 * HC Dukla Jihlava - AZ
Havířov 1:4 (1:2 - 0:1 - 0:1). Branky:
14. Půhoný (Čachotský, Maliník) – 4.
Loskot (Foltýn, Jiránek), 12. Loskot
(Jiránek, Bezuška), 29. Fořt (Jiránek,
Ostrčil), 52. Pechanec (Sztefek). Diváci: 1539 * HC Most - Salith Šumperk
2:3 po s.n. (0:1 - 1:1 - 1:0 - 0:0 - 0:1).
Branky: 23. Bojer (Alinč), 60. Petruška
(Smolka, Slavíček) – 11. Plášek (Moskal, M. Haas), 30. Moskal (Brunec,
Holík), rozh. náj. Vrdlovec Diváci: 308.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 38. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

38
38
38
39
38
38
39
38
38
38
38
39
37
38

23
20
21
20
21
19
18
16
13
14
15
7
5
4

5
5
1
3
2
3
1
5
7
3
1
5
5
5

5
2
5
3
2
3
7
4
1
4
3
9
2
1

5
11
11
13
13
13
13
13
17
17
19
18
25
28

135:74
141:102
101:84
137:90
115:89
119:100
105:95
123:111
84:95
118:134
108:123
86:145
85:152
80:143

84
72
70
69
69
66
63
62
54
52
50
40
27
23

Kam příště....
39. kolo, pondělí 29. prosince: HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Benátky n/J,
SK HS Třebíč - HC Slovan Ústí n/L, LHK Jestřábi Prostějov - Piráti Chomutov, HC Stadion Litoměřice - ČEZ Motor České Budějovice, zbývající zápasy
se již odehrály (viz. výsledkový servis).
40. kolo, sobota 3. ledna: Rytíři Kladno - HC Most, Salith Šumperk - HC
Benátky nad Jizerou, HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Slovan Ústí n/L, HC
Stadion Litoměřice - LHK Jestřábi Prostějov, SK HS Třebíč - HC AZ Havířov 2010, HC Dukla Jihlava - ČEZ Motor České Budějovice, Piráti Chomutov
- SK Kadaň (odloženo na 19.1.).

Lední hokej

Proti Benátkám to nejde, Jestřábi i potřetí prohráli
Prostějov/jim - Druhou nejtěžší domácí porážku v sezoně museli devět
dní před Vánocemi strávit hokejisté Prostějova. V zádech sice měli
vítězství proti Kadani i v Mostu
a do utkání mohli jít také s vědomím, že poslední tři domácí duely
dokázali zvrátit na svou stranu,
proti farmě extraligového Liberce
se ale z nouze složené sestavě nevedlo. Početnou marodkou stižený
tým nedokázal navázat na disciplinovanost proti Mostu a doplácel na velké množství vyloučení,
i díky tomu si Středočeši dokráčeli
k jednoznačné výhře.
Do sestavy Jestřábů se vrátili uzdravení Marek Indra s Tomášem Sršněm a k dispozici bylo
i třinecké trio Franek, Kindl, Cienciala, svou premiéru si na Hané odbyl
uprostřed třetí formace Jiří Ferebauer.
A v bráně dostal stejně jako při předešlých domácích střetnutích přednost Juraj Šimboch, ani tento fakt ale
k prodloužení úspěšné série z vlastního ledu nepomohl.
Domácí začali aktivně a hned ve
druhé minutě se dočkali první přesilovky, tím ale jejich radost na dlouho
skončila. O větší část početní výhody
se připravili vyhozením puku mimo
kluziště a při hře čtyři na čtyři se na-

jednou objevil sám před Šimbochem
Miškovský. Mladý útočník nezaváhal a po sto dvaatřiceti sekundách hry
šli hosté do vedení - 0:1. Po většinu
první třetiny se oba výběry předháněly v bruslařských dovednostech
a hra se rychle přesouvala ze strany
na stranu, vyložených příležitostí ale
bylo poskrovnu. A to i přesto, že hosté
byli střelecky aktivní. Jestřábi se již
tradičně nechali výrazně přestřílet, v
první a třetí části čelili vždy šestnácti
pokusům, v té prostřední a poměrově nejvyrovnanější celkem třinácti.
Odměnou za velkou aktivitu byla
Středočechům až dvacátá minuta, při
níž Vlach gólem do šatny zvýšil - 0:2.
Hostům se poprvé v utkání podařilo
využít přesilovku a navíc ještě o chvíli
později unikli snížení, když Moučkův
blafák při samostatném úniku nebyl
zcela přesný.
Ve druhé části se Prostějovu podařilo zabrat a zdálo se, že by se
mohl opakovat podobný obrat
jako proti Kadani, kdy ani stav 0:3
nebyl ztracený. Šanci nabídl samotný soupeř, když se hned zkraje třetiny nechal dvakrát vyloučit
a před domácími byla minutu a devět
sekund dlouhá přesilovka pěti proti
třem. Žel nic z toho nebylo. Až při
hře pět na pět se po Frankově vybídnutí trefil David Cienciala a snížil na
1:2. Tento stav platil necelé tři minuty, než hosté opětovně odskočili na
dvě branky. Jestřábům se sice podařilo překonat oslabení čtyř proti pěti
i tří proti čtyřem, při hře ve čtyřech
na obou stranách se ale tečí Ří-

JIŘÍ VYKOUKAL – asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„S Benátkami jsme měli letos dva špatné zápasy. Připravovali jsme se na
to, ale v sestavě, kterou nyní máme, to bylo těžké dát dohromady. Věděli
jsme, že se musíme poučit z chyb, které jsme dělali, ale první gól jim
nabijeme, druhý a třetí také. Hra se nesla i pod vlivem toho, co tu rozhodčí
nastavili, ve finále odvolávali výroky. Rozhodly ovšem naše individuální
chyby. Ty byly opravdu obrovské a v kombinaci s vyloučeními nás to
úplně srazilo.“

V následné přesilovce Jestřábů navíc
mohlo být srovnáno, Kloz však při
vlastním oslabení trefil tyčku. Ihned
nato Jestřábům nepomohla k uklidnění ani osmatřicetisekundová výhoda
pěti proti třem a po závěru první části
nevyšel Jestřábům ani úvod té prostřední. Nejprve fauloval Luňák a jen
o tři čtvrtě minuty později využil početní výhodu Merta, jenž od modré
čáry prostřelil úplně vše – 2:2. A o necelé dvě minuty nato dokonal obrat
nad lapačku střílející Tůma - 3:2.
Na přelomu první a druhé poloviny
utkání se do další šance hnal Baránek,
jako čtvrtý z ústecké strany se ale
prosadil až Roubík. Hlavní kanonýr
týmu využil Holomkovy nahrávky
zpoza brány a navýšil vedení Slovanu – 4:2. Na to okamžitě zareagovala
prostějovská střídačka oddechovým
časem. Hostům se po tomto momentu podařilo vrátit zpátky do utkání
a dotáhnout na jednu branku, poprvé
v prostějovském dresu po přihrávkách Kajaby s Jedličkou skóroval Tomáš Franek – 4:3. Jenže Ústí vyhrálo
tuto dvacetiminutovku 21:5 na střely
a svou dominanci prezentovalo pátou trefou. O tu se přibližně minutu
a půl před pauzou postaral Suchan,
jenž projel přes polovinu kluziště
jako nůž máslem, překonal všechny
hráče Prostějova a svůj výlet zakončil
střelou mezi Kociánovy betony – 5:3.
Za domácí se prosadilo hned šest
střelců, tím posledním se při Jedličkově trestu stal Jan Kloz, který využil
nebezpečných přihrávek před prostějovskou bránu – 6:3. Hostům se ještě

„Čekali jsme od soupeře větší odpor. Myslím si, že kdyby domácí měli
všechny hráče, kteří zde hrají na střídavé starty, i do tréninku, byli by silnější. Bohužel se tady asi ti kluci sjedou a ta kvalita asi není taková, jaká
by měla být. Naopak naši hráči již od minulého zápasu plní to, co si řekneme. Dnes se nám k tomu podařilo vstřelit ještě nějaké góly, takže z naší
strany velká spokojenost s výsledkem.“
hovy střely prosadil Hevlín – 1:3.
K další změně skóre se schylovalo
v závěru třetiny při Víškově trestu,
domácí z toho ale vytěžili pouze
šance Meidla s Frankem, již při vyrovnaném počtu se hosté osvobodili
jen za cenu zakázaného uvolnění.
A jejich trenér si takticky vybral
oddechový čas, aby unavené pětici
dopřál trochu odpočinku.
Po dvou třetinách tak stále nebylo
nic rozhodnuto, jenže první desetiminutovka závěrečné části byla
z domácí strany tragická. Čtyři tresty
v rozmezí dvou a půl minut znamenaly, že ze stavu 1:3 to rázem bylo 1:6.
Nejprve potrestal sekání vracejícího se
Ferebauera po Víškově pobídce Plodek, poté vrátil Franka do hry Mikyska

a přesilovku
ř il k pět
ě na tři
ři po faulech
f l h
Kovaříka s Kindlem využil Pabiška.
Sedm minut před koncem se navíc
trefil i Skořepa, čímž překonal účet
z úvodního setkání na Hané, které
skončilo výhrou Benátek 6:2. To ale
stále ještě nebylo vše. Před slabými
devíti stovkami diváků vyslal tradiční
závěrečnou střelu téměř přes celé hřiště
Roupec a jeho rána překvapivě skončila až za nekoncentrovaným Schwarzem. Díky této brance sekundu před
koncem tak domácí zkorigovali na 2:7
a z Třince hostující obránce si upevnil
pozici nejproduktivnějšího hráče Jestřábů. Tou horší zprávou bylo, že se
Havlíčkovu Brodu podařilo v nájezdech vyzrát na Šumperk a snížil svůj
odstup na Prostějov o dva body.

MIROSLAV MACH – HC Slovan Ústí nad Labem:

„První třetinu jsme odehráli hodně špatně, nebruslili jsme, nechtěli jsme bránit. O přestávce jsme si v kabině promluvili a začali jsme hrát jinak. Hlas jsem
nezvyšoval, hráči si sami řekli, co je potřeba, a od druhé části jsme byli lepší.
Začali jsme více napadat Prostějov, ten dělal chyby, které jsme dokázali využít. Přesilové hry včetně signálů jsme trénovali, jsme rádi, že jsme využili
čtyři. Kluky jsme nabádali k tomu, abychom ve středu vyhráli a rozloučili se
s fanoušky v roce 2014. Doufám, že budou chodit i nadále.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„První dějství jsme odehráli dobře, následovaly ale dvě inkasované branky
v oslabení. Špatně jsme nastoupili do druhé části, kde se soupeř chytil, a my
začali kupit chybu za chybou. Věřili jsme do poslední chvíle, naděje vždy
umírá poslední, Ústí nás ale přehrávalo. Za stavu 4:2 jsem chtěl mužstvo
uklidnit, proto jsem si vybral oddechový čas. Povedlo se nám snížit na 4:3, ale
vzápětí jsme obdrželi gól na 5:3, to byl rozhodující moment utkání. Teď nás
čeká Havířov, který je momentálně ve výborné formě. Bude to pro nás derby, očekávám těžký zápas. Musíme se trochu naštvat a dát do hry více srdce
a odpovědnost. To si říkáme stále dokola. Umístění je pro nás velké zklamání,
očekávali jsme lepší výsledky.“
d il mírně korigovat,
k i
d h
podařilo
podruhé
v utkání se trefil Franek, jehož pokus
z pravého kruhu propadl Petráskovi
až za brankovou čáru – 6:4. O pár desítek sekund později ale hosté dopřáli
svému soupeři hned dvojnásobnou
přesilovku a domácí nepohrdli. Nejprve dostal Husák za potyčku dvakrát
dvě minuty a jen třicet sekund po něm
fauloval Jedlička. Využil toho Tomáš
Rod – 7:4.
Před pouhými osmi stovkami lidí
se výhody pěti proti třem dočkali
i Jestřábi a také oni byli úspěšní. Při
současném trestu pro Budínského

d
k vypálil
lil Matuš a vyražei Zdvořáčka
ný puk dostal nad Petráskův beton
Marek Indra – 7:5. Poslední slovo si
ale vzali Ústečtí. Roubík si nabruslil
až před Kociána a blafákem na něj
vyzrál – 8:5.
V posledních dvou bitvách tak Jestřábi dostali celkem patnáct branek.
Neodvrátil to návrat Matyáše ani premiéra teprve šestnáctiletého Lukáše
Doudery, jenž má za sebou již sedm
extraligových startů mezi dospělými.
Odchovanec Kladna a nynější hráč
Třince byl vyhlášen nejlepším hráčem Prostějova.

Havířov na kolenou, leč utkání se ale NEDOHRÁLO
Prostějov/jim - Jeden z nejlepších výkonů v celé prvoligové
sezoně předvedli v posledním
předvánočním zápase prostějovští hokejisté. Proti Havířovu
se jim díky velké chuti, nasazení, padání do střel i dobrému
přehledu a nezmatkování dařila
oslabení, při přesilovkách a hře
pět na pět k tomu přidali i kreativitu, střeleckou aktivitu a také
nezbytnou produktivitu. Disciplinovaný výkon navíc jistil spolehlivý brankář, Juraj Šimboch
si stejně jako po většinu utkání,
do nichž nastoupil, vedl na jedničku. Domácí tak dokázali svého soupeře zatlačit a vytvořit si
tříbrankový náskok, šanci k dotažení tříbodového vítězství ale
nedostali... O ukončení zápasu
sedmatřicátého kola se postaralo řádění havířovských fans. Co
bude s jeho osudem, tak musí
rozhodnout Sportovně-technická komise ČSLH.
Za Prostějov předminulou sobotu poprvé nastoupili liberecký
obránce Ján Niko a útočník Bílých Tygrů Lukáš Krejčík, naopak
v hostující bráně se neobjevil Peter
Hamerlík, jehož Havířov nedávno
získal z Třince. A vše sledovala
jen v civilu pětice marodů Kolibár, Venkrbec, Coufal, Kovařík,
Sršeň. I proto se stal Robert Jedlička levým křídlem Meidlova
útoku a dokonce si během zápasu
vyzkoušel i pozici na vhazování.

Domácí začali velice dobře a již ve
třetí minutě poprvé rozjásal slušně
zaplněné hlediště (ačkoliv oficiální čísla uvádějí pouze tisícovku
diváků) kapitán Lukáš Duba, jenž
se po Indrově přihrávce ocitl na
pravé straně sám před Danečkem a
zkušeně si vychutnal zakončení do
bližšího horního růžku – 1:0. Poté
sehráli Jestřábi za hlasité podpory
fanoušků dvě vydařené přesilovky,
v nichž pouze netahali kotouče po
rozích, ale dokázali zahrozit pokusy od modré, dobrému dojmu
chyběla jen třešnička v podobě
branky. Postupně se osmělovali
i zakřiknutí hosté, obráncům se ale
dařilo vyvarovat tradičních chyb
a se všemi nezblokovanými střelami si poradil brankář. Do největší
možnosti se v osmnácté minutě
dostával Fořt, jenž dostal na levém
kruhu puk před poloprázdnou bránu, vypálil ale nepřesně.
Vedení se podařilo navýšit uzdravenému Lukáši Luňákovi, jenž se
při přesilovce nenechal odtlačit
od brankoviště a nakonec s pomocí brusle dostal puk za čáru – 2:0.
Pro domácí „dvanáctku“ to bylo
snad nejpovedenější vystoupení
v aktuální sezoně, byla na něm vidět
velká chuť i odpočatost, uvolněnost
a pozitivní energie. Hosté ještě reklamovali, že se jednalo o kopnutí,
spíše se ale jednalo o správné a šťastně postavení nohy. Krátce poté dostali Havířovští výbornou příležitost
ke snížení, když byl nejprve potrestán Duba za to, že hostujícímu brankáři spadla maska, následně lehce
zaháčkoval Jedlička svého protihráče, jenž se ochotně skácel k ledu. Jenže prvotnímu náporu hostů
dokázali domácí odolat a pak už
měli to nejhorší za sebou. Po mnoha

Proti Motoru hosté téměř
nestříleli a po Vánocích neuspěli
RADEK BĚLOHLAV – asistent ČEZ Motor Č. Budějovice:

VLADIMÍR ČERMÁK – asistent HC Benátky nad Jizerou:

V Ústí padlo třináct branek, více do brány Prostějova
Ústí nad Labem, Prostějov/jim Pět branek v jednom utkání se prostějovským hokejistům podařilo
v tomto ročníku vstřelit pouze
doma proti Jihlavě. Tentokrát
ovšem ani tento kousek na body
nestačil. A to ani přesto, že hned
po třinácti minutách vedli Jestřábi
2:0. Na ledě Ústí nad Labem hosté
opět doplatili na nízkou úspěšnost
při oslabení, nepomohl jim ani návrat uzdraveného Lukáše Luňáka,
ani premiéra teprve šestnáctiletého
Lukáše Doudery.
Zpět do známého prostředí se vrátil
Václav Meidl, jenž právě na severozápadě Čech zahájil letošní sezonu.
A připomněl se náramně. V deváté
minutě využil nepřehledné situace
před domácím gólmanem a otevřel
skóre - 0:1, o čtyři minuty později se
zapojil do akce, která vyústila v úspěšnou Moučkovou dorážku. Rázem
to tak bylo již 0:2. Až do přestávky
ovšem Prostějovu tento nadějný dvoubrankový náskok nevydržel. Měl sice
mírnou střeleckou převahu, jenže
za sekání putoval na trestnou lavici
Patrik Husák, načež ho do hry vrátil
Tomáš Rod. Šestadvacetiletý útočník
se nejlépe zorientoval a poslal puk
za Kociánova záda, jenž dostal opět
přednost při venkovním střetnutí – 1:2.
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PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Hodnotí se mi to špatně. Vedli jsme tři nula, hráli jsme dobrý hokej,
měli jsme tam hromadu dalších šancí a je jen škoda, že se to nedohrálo
a skončilo to takovým způsobem. Mě osobně to mrzí a myslím si, že i
kluky. Kdyby to skončilo jakýmkoliv vítězstvím v normální hrací době,
tak by to dalo týmu mnohem víc než takové ukončení. Odehráli jsme
perfektně i úvod zápasu v Ústí, ale jen do té doby, než jsme dostali gól
na dva dva, pak se to najednou sesypalo. Možná je to v hlavách kluků,
opět se ale přesvědčili, že to jsou schopni hrát a je potřeba to přenést do
dalších zápasů.“

JAN DANEČEK – HC AZ Havířov 2010:

„Pro mě jako pro trenéra je to velká ostuda. V sezoně hrajeme celkem slušně a toto je zbytečná kaňka. Domácí vyhrají, zaslouženě vedli tři nula a byly
odehrané dvě třetiny utkání, takže výsledek zůstane zachovaný. Měli jsme
dva silné soupeře za sebou, hráli jsme s Chomutovem i Českými Budějovicemi a získali s nimi čtyři body. To na nás udělalo trochu stopu, protože
si hráči mysleli, že s papírově slabším soupeřem to bude jednoduchá záležitost. K tomuto zápasu jsme přistoupili od první třetiny špatně a domácím
se podařilo dát druhý gól, to rozhodlo. Nebyli jsme schopni dostat se do
hry. Prostějovští to měli pod kontrolou a myslím si, že bychom s tím asi už
nic neudělali.“
nezdarech v předchozích zápasech
se totiž tentokrát Jestřábům při hře
v menším počtu hráčů vedlo náramně, což dokazovali i tím, že dokázali
držet puk za bránou soupeře a s přehledem se bránili mimo vlastní třetinu. Při početní výhodě na druhé
straně z mezikruží promáchl, poté
ještě Hertl nahazoval od modré na
teč a zámek pokračoval ještě chvíli
při hře pět na pět. A o třetí uklidnění
se pět minut před druhou pauzou
postaral novic Krejčík. Čtyřiadvacetiletý forvard strávil dosavadní
část sezony v Benátkách a celkově již za tento tým odehrál téměř
sedmdesát utkání, ke dvěma brankám za Středočechy přidal trefu

z šestatřicáté minuty, kdy se prosadil
pokusem pod břevno – 3:0. Následně se Jestřábi ze hry hodně vytratili
a neprožívali vydařená střetnutí, zlomilo se to až minutu před koncem
Gracovým faulem na Luňáka.
Do závěrečné části tak měli domácí vstupovat s více než minutovou početní výhodou, na třetí
třetinu již ale nedošlo. Do té
doby sice hlučně, ale slušně fandící hosté totiž vytvořili ze svého
sektoru bojovou zónu a do akce
musela policie. Nepomohla ani
výzva havířovského kapitána
Michala Sztefka, aby toho výtržníci nechali, a rozhodčí zápas
předčasně ukončeni.

České Budějovice, Prostějov/
jim - Vinou poruchy autobusu
dorazili prostějovští fanoušci na
jih Čech až v polovině sobotního zápasu, přičemž v té době již
hosté prohrávali 1:2. Jestřábům
se totiž na rozdíl od předešlého
zápasu s Havířovem nedařilo
zpočátku hrát čistě a za prvních
deset minut se dopustili čtyř
nedovolených zákroků, díky čemuž pustili domácí do snadného
vedení. Prostějovu se sice ještě
podařilo srovnat, ovšem okamžitě přišla budějovická odpověď. Stejný scénář se opakoval
i na konci druhé třetiny, takže
všechny body zůstaly i potřetí
v sezoně hráčům Motoru.
Potíže Jestřábů v utkání osmatřicátého kola první ligy načal hned ve
druhé minutě Niko, o přesilovku
při vyloučení domácího Suchánka
připravil Prostějov faulující Luňák
a poté v desáté minutě putovali
v rychlém sledu „za katr“ Niko
s Venkrbcem. A před kamerami
České televize, jejíž pracovníci
připravovali reportáž do hlavní relace Branek, bodů a vteřin, využil
dvojnásobnou výhodu Rok Pajič, k
němuž se od zadního mantinelu odrazila nepřesná Muchova rána - 1:0.
Bod za nahrávku si připsal i Josef
Straka.
Tento stav vydržel v platnosti až do
třiadvacáté minuty. V jejím samotném závěru vyslal Kindl do sóla
svého třineckého kolegu z útoku

„Kvůli zdravotnímu stavu některých našich hráčů i vánočním svátkům
to byl těžký zápas. Naštěstí jsme dokázali po gólech soupeře kontrovat,
což společně s vedoucím gólem ve dvojnásobné přesilovce určilo ráz
utkání.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Do zápasu jsme vstoupili špatně, v první třetině jsme se kvůli několika
vyloučením nedostali do tempa. Pokaždé, když se nám povedlo snížit,
přišel rychlý kontr Budějovic. To nás srazilo na kolena a domácí vyhráli
zaslouženě.“
Franka
k a ddvacetiletý
il ý fforvard
d se při
ři
svém pátém startu za Jestřáby dočkal již třetí branky, když si položil
gólmana a nekompromisně zavěsil
- 1:1. Už za sedmnáct sekund ale
bylo vše jinak. Juraj Šimboch, jenž
tentokrát dostal i při venkovním
utkání přednost před Ondřejem
Kociánem, podruhé inkasoval,
bekhendem si na něj přišel Jiří
Bárta - 2:1.
Ještě před polovinou duelu se Jihočechům podařilo dostat puk do
brány potřetí, kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti ale neplatil.
Dočkal se tak až Lukáš Rob mladší,
jemuž zpoza brány přihrál Vaniš –
3:1. To se psala šestatřicátá minuta.
Zpět na dostřel vrátil hosty do hry
Lukáš Duba, necelou minutu a půl
po domácím zvýšení ho totiž našel
Marek Indra a prostějovský kapitán
přesnou tečí snížil - 3:2. A nechybělo ani moc k tomu, aby bylo vyrovnáno. To Meidl obkroužil bránu
a zasouval kotouč za Bláhu, chyběly mu ale centimetry. Místo
gólového příspěvku tak dokončil
utkání jen se třemi mínusovými
body. A Českobudějovičtí doká-

zali
li jještě
š ě do
d druhé
d hé pauzy opět
ě odd
skočit na dvě branky. Stalo se tak
jednatřicet sekund před sirénou
a o branku do šatny se postaral
Daniel Boháč, jemuž se podařilo
to, co staršímu z bratrské dvojice
o kousek ne – 4:2.
Hokej na jihu Čech táhne a diváci obou týmů vytvořili pro hráče
extraligové prostředí, na zápas si
totiž našlo cestu více než pět a půl
tisíce návštěvníků. V této kulise
byl blízko úspěchu i Lukáš Luňák,
gólman domácích se proti němu ale
vytáhl. A podobně skvěle si vedl
i Šimboch proti sólu Vaniše. Hosté
se ani tak nevzdávali a na počátku
předposlední minuty si vzali oddechový čas, po němž to zkusili
v šesti. Pak si time out vybrali ještě domácí, jenže se dopustili faulu
a Jestřábi měli možnost dvojnásobné přesilovky. Riziko však využil
Roman Vráblík, jenž za přispění Tomáše Nouzy uklidil puk do
prázdné brány a pojistil domácím
druhou příčku – 5:2. Naopak Prostějovští zůstali předposlední, do
vyřešení utkání s Havířovem o čtyři
body před Havlíčkovým Brodem.

„Hlavně ať zůstaneme v první lize,“
přeje si do roku 2015 Lukáš Luňák
Prostějov - Zřejmě nejpovedenější utkání za poslední měsíce prožil v posledním předvánočním duelu
proti Havířovu Lukáš Luňák (na snímku J. Možného).
Pětadvacetiletý útočník s extraligovými zkušenostmi se prostějovským fanouškům předvedl poprvé
od vyléčení zraněného zápěstí a byla na něm vidět
obrovská chuť do hokeje. Rázem z něj vyzařovala
uvolněnost i herní pohoda. Také díky těmto atributům se dočkal vstřelené branky po důrazu na brankovišti, nedopouštěl se zbytečných faulů a naopak
sám dokázal získat přesilovku, a hodně tak přispěl
k tomu, že na ledě byli Jestřábi lepší než Slezané...
Jiří Možný
Zápas proti Havířovu vám
vyšel velmi dobře, jste sám
se sebou spokojen?
„Cítil jsem se dobře. Zhruba tři
a půl týdne jsem marodil se zápěstím
a s Jirkou Vykoukalem jsem každý
trénink pracoval na kondici. Bruslařsky jsem se cítil dobře a výborně
se mi hrálo s Lukášem Krejčíkem,
který právě přišel. Věřím, že to pro
nás bude velká posila.“
Celkově to bylo výborné
utkání, dokud ho neukončili hostující diváci. Souhlasíte?
„Po našem kolapsu v Ústí nad Labem viděl každý, kdo se byl podívat na našich trénincích, že jsme
předchozí dva dny prožívali muka.
Jirka naordinoval, že pokud tam
nebude bojovnost a srdce, tak předvede takové tréninky, jaké jsme ještě
nezažili. Do zblbnutí jsme jezdili
střední pásmo, obranné pásmo, pak
celý trénink oslabení. A najednou to
bylo hodně dobré. Až dosud jsme
hodně branek dostávali v oslabení,
nyní jsme se v nich ale drželi dobře,
navíc jich nebylo tolik jako v jiných
zápasech.“
Lze říci, že to byl jeden z nejlepších výkonů v sezoně?
„Odehráli jsme i jiné dobré zápasy,
ale tentokrát bylo cítit z týmu, že
skutečně hodně chtěl. Chtěli jsme
odčinit Ústí a věděli, že tu bude
dobrá divácká atmosféra. Navíc to
byl poslední zápas před Vánocemi,
který také vždy ovlivní vánoční
svátky. I trénování je lepší po vyhraném než po prohraném souboji...“
Pojďme k vám. Každé zranění je nepříjemné, mohlo
vám ale pomoci k psychickému
oddechu a pročištění hlavy?
„Určitě. Já vše strašně prožívám
a tlak na mě je velký. Vím, že moje
výkony byly špatné, ale snažím se,
co můžu. Vždy bych měl hledat příčinu u sebe, ale po roce stráveném v
druhé lize jsem se s tím přechodem
do první ligy pral jako ostatní kluci.
Teď po třech týdnech jsem se na
zápas strašně těšil.“
Mohlo vám svazovat ruce
i to, že jste kromě hráče
současně spolumajitelem klubu?

„Všechno prožívám dvakrát tolik co kluci... Prostějov je pro mě
v tuto chvíli domovskou hokejovou adresou a spousta hráčů sem
přišla na moje doporučení, nebo že
mě znali a důvěřovali mi. O to více
pak prožívám výkony ostatních
hráčů, aby byli přínosem. A když
je to špatné, tak se tím také zaobírám. Ale to je můj problém, s tím
se musím popasovat sám. Věřím,
že to už bude jen lepší a lepší, snažím se na tu zodpovědnost až tolik
nemyslet. Je to ale opravdu tím, že
jsem zde v trochu jiné pozici než
ostatní a každá prohra mi vadí dvakrát tolik..“
Měl jste tak vůbec možnost
odpočinout si od hokeje?
„Jo, to se snažím. Jak mě učil Jirka
Vykoukal, když se nedaří, tak se to
musí přemoci právě tím tréninkem.
Když to prostě nejde, tak se musí
dát o to víc tréninku, a pak se to
zlomí.“
Věříte, že se to už
zlomilo?
„Doufám, že jo.
Sezona už dlouhá
nebude, teď už je
to jen mezi námi
a Brodem. Věřím, že
první ligu tu uvidíme
i příští rok.“
Uvažujete
již nyní
i o tom, jak by
mohl vypadat
kádr pro příští sezonu?
„Co se týče
skládání
týmu, to je

v kompetenci táty a pana Vykoukala, do toho nezasahuji. Jen když
se mě Jirka Vykoukal, jaký je to
člověk, když jde o hráče, který se mnou hrál, tak řeknu svůj
názor. O to jsme se snažili už
minulý rok, aby tady charakterově byli dobří hráči, kteří chtějí
v hokeji něco dokázat.“
Jak hodnotíte současný
kádr právě z hlediska charakteru?
„Charakterově jsme na tom možná
až moc dobře a problém je, že se
rozhoduje na ledě. (úsměv) Děláme ale pokroky, ale někdy je mi až
líto Jirky, který nám donekonečna
vysvětluje určité věci...“
První liga nemá letos přes
Vánoce přestávku, jak to
snášíte?
„Je to krutá daň, kterou někteří
třeba nevidí. Po krátkém volnu
už pětadvacátého i šestadvacátého trénink a sedmadvacátého
prosince zápas, Bohužel musíme hrát stále, ať je svátek, nebo
ne.“
Blíží se Silvestr a příchod
nového letopočtu, co si přejete do roku 2015?
„Hlavně ať zůstaneme v první
lize, to je moje největší přání.
Myslím si, že současný kádr na
to určitě má, za poslední měsíc
se hodně zkvalitnil. Věřím tak, že
v Prostějově budou fanoušci
v příštím roce
chodit pořád na
tuto soutěž.“

„Všechno prožívám dvakrát tolik.
Prostějov je pro mě v tuto chvíli
domovskou adresou a spousta hráčů
sem přišla na moje doporučení.“
útočník a spolumajitel Jestřábů LUKÁŠ LUŇÁK
o svém pocitu zodpovědnosti za výsledky

Basketbal

Prostějovští basketbalisté si udělali předvánoční radost dvěma výhrami
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ÚSTÍ NAD LABEM

poločas: 42:40

čtvrtiny: 18:18, 24:22, 22:23, 28:23
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

38/26:57/32
10:4
16/10:14/10
26:29

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:14
16:19
4:10
18:14

Rozhodčí: Paulík, Kapl, Večeřa
Diváci: 300.

Sestava a body Prostějova:
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e
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maan
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28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. prosince 2014
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Mrrviv š Tomá
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Nová
No
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Pouze týdenní pauzu si mohli dovolit basketbalisté
Ariete Prostějov. Štedrý den si užili po sérii tří výher
v řadě, už v sobotu 27. prosince se ale hlásili v hale
Sportcentra DDM na tréninku. Důvodem je nabitý
program Kooperativa NBL. Ta pokračuje již zítra,
tj. v úterý 30. prosince. Orly čeká tradiční moravské
derby na palubovce Brna.
Prostějov/lv

Trenér: Zbyněk Choleva

8
7
5
0

Po krátké pauze čekají hráče Ariete další mistrovské zápasy

Peterka Ondřej
Kouřil Radovan

0
0

Sestava a body ÚSTÍ NAD LABEM:
Pecka 24, Laroche 18, Barber 16, Alič 15, Rahon 7, Čarnecký 6, Hejl 0,
Žampach 0, Vette 0, Crowder 0.
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USK PRAHA

„Delší přestávka není možná.
Ještě den před Silvestrem hostujeme v Brně a potřebujeme
toto utkání zvládnout. Venku se
nám příliš nedaří, musíme být
pořádně připraveni,“ objasnil
tréninkovou náročnost Zbyněk
Choleva, lodivod Prostějova.

Brno je sice na samotném
chvostu tabulky, poslední
domácí utkání proti Pardubicím ale ukázalo, že není
žádným snadným soupeřem.
„Po třiceti minutách Pardubice vedly jenom o šest bodů.
Nakonec vyhrály o osm a pořádně se nadřely. Nemůžeme
spoléhat, že se Brno porazí

samo,“ upozorňuje Choleva.
Na basketbalisty nečekají ani
žádné bujaré oslavy příchodu nového roku. Už 4. ledna na ně čeká další soupeř
v podobě Lvů z Jindřichova Hradce. Utkání se hraje
v Městské hale od 17.00 hodin. „Volna opravdu moc není.
Soutěž je hodně náročná. Zápasy jsou rychle za sebou. Je
to ale pro všechny stejné. Doufám, že se s tím vypořádáme.
V předcházejících měsících
jsme zbytečně prohráli některé zápasy a musíme se pokusit
tyto výpadky nahradit v dalších zápasech základní části
soutěže,“ uvědomuje si trenér
Prostějova.

Prosadili se. Basketbalisté Prostějova i přes úpornou obranu našli recept na
dobře organizovanou obranu ústecké Slunety. Foto: www.orliprostejov.cz

poločas: 50:28

čtvrtiny: 30:10, 20:18, 19:15, 18:15
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

37/21:38/17
8:5
26/21:12/9
24:30

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:7
19:28
12:4
10:27

Rozhodčí: Matějek, Vondráček, Jedlička
Diváci: 350.

Sestava a body Prostějova:
Maarko Rooman
Tom
manec Jaan
Sleez
Sl
ezákk Pavvel
ezák
el
Mrrviiš Toomá
mš
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Trenér: Zbyněk Choleva

Kouřil Radovan
Sehnal Marek

6
0

Sestava a body USK Praha:
Peterka 11, Mareš 11, šafarčík 10, Křivánek 7, Slavík 6, Feštr 6, Sehnal 3,
Hájek 2, Krusič 2, Mareš 0, Štšrba 0, Grunt 0.

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 21. kolo: Jindřichův Hradec - NH Ostrava 76:61 (24:13, 42:34, 61:44). Nejvíce
bodů: Robinson 21, Autrey 16, Zuzák 14 - Dougherty 21, Číž 10, Zbránek 8. Fauly: 24:17.
Trestné hody: 9/8 - 21/15. Trojky: 6:4. Doskoky: 42:38.
22. kolo: NH Ostrava - Opava 59:66 (14:22, 32:29, 48:47). Nejvíce bodů: Rohde 15, Beaumont
9, Číž, Dougherty a Muirhead po 8 - Šiřina 19, Blažek 16, Gniadek 13. Fauly: 16:19. Trestné
hody: 10/8 - 15/12. Trojky: 5:6. Doskoky: 25:31 * Prostějov - Ústí nad Labem 92:86 (18:18,
42:40, 64:63). Nejvíce bodů: Marko a Slezák po 22, Talley 17, Tomanec 11 - Pecka 24, Laroche
18, Barber 16, Alič 15. Fauly: 16:19. Trestné hody: 16/10 - 14/10. Trojky: 10:4. Doskoky: 26:29
* USK Praha - Svitavy 86:66 (26:17, 49:29, 70:54). Nejvíce bodů: Mareš 19, Feštr a Krušič
po 16, Šafarčík 14, Slavík 12 - Abercrombie 21, Votroubek 13, Macela a Šotnar po 10. Fauly:
21:23. Trestné hody: 19/15 - 12/9. Trojky: 7:7. Doskoky: 26:22 * Pardubice - Jindřichův Hradec
101:84 (23:26, 57:46, 73:60). Nejvíce bodů: Wall 16, Šoukal a Sanders po 14, Půlpán 13, Pandula
a Příhonský po 12, Hezekiah 11 - Novák 21, Robinson 12, Autrey a Zuzák po 11, Aušprunk 10.
Trestné hody: 17/14 - 7/5. Trojky: 7:5. Doskoky: 44:39.
23. kolo: Prostějov - USK Praha 87:58 (30:10, 50:28, 69:43). Nejvíce bodů: Marko 13, Tomanec
12, Slezák 11, Mrviš a Nečas po 10 - Mareš Michal a Peterka po 11, Šafarčík 10. Fauly: 19:28.
Trestné hody: 26/21 - 12/9. Trojky: 8:5. Doskoky: 24:30 * Děčín - Jindřichův Hradec 86:83
(20:27, 39:37, 61:50). Nejvíce bodů: Tucker 32, Vyoral 16, Bažant 13 - Robinson 21, Vošlajer
13, Zuzák 11, White a Melski po 10. Fauly: 20:26. Trestné hody: 23/15 - 11/7. Trojky: 13:10.
Doskoky: 43:28 * Opava - Kolín 85:74 (17:22, 46:39, 63:58). Nejvíce bodů: Blažek 25, Šiřina 16,
Cvek, Gniadek a Kramný po 8 - Ličartovský 19, Field 15, Chán 11, Machač a Bryant po 10. Fauly: 20:22. Trestné hody: 27/21 - 12/9. Trojky: 8:7. Doskoky: 21:31. Pardubice - Ostrava 89:73
(21:16, 38:42, 60:54). Nejvíce bodů: Wall 23, Pandula 18, Škranc 11 - Dougherty 16, Muirhead
14, Beaumont 13, Zbránek 11, Číž 10. Fauly: 17:22. Trestné hody: 16/13 - 10/10. Trojky: 8:7.
Doskoky: 37:29.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 23. 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
21
22
22
22
22
21
21
21
21
21
20

7
17
16
15
13
11
10
9
8
6
6
3

1
4
6
7
9
11
11
12
13
15
15
17

726:603
1695:1547
1907:1785
1937:1782
1754:1676
1862:1885
1726:1767
1613:1690
1572:1594
1517:1608
1541:1650
1442:1705

87.5
81.0
72.7
68.2
59.1
50.0
47.6
42.9
38.1
28.6
28.6
15.0

KAM PŘÍŠTĚ
Dohrávka 13. kola, úterý 30. prosince 2014, 18:30:
Nymburk - USK Praha
24. kolo, úterý 30. prosince 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - GEOSAN Kolín (17:00), SLUNETA Ústí nad Labem - BK
Opava, MMCITÉ Brno - Ariete Prostějov (18:30), Lions J. Hradec - QANTO
Tuři Svitavy (17:00), BK JIP Pardubice - BK Děčín.
25. kolo, sobota 3. ledna 2015, 18:00 hodin:
BK Děčín - NH Ostrava, QANTO Tuři Svitavy - BK JIP Pardubice, Ariete
Prostějov - Lions J. Hradec (neděle 4.1., 17:00), BK Opava - USK Praha,
GEOSAN Kolín - SLUNETA Ústí nad Labem (17:45).

Ústí poslal do kolen až Tomanec v poslední minutě
BK Pv 92
BK ÚnL 86
Prostějov/lv - Až do poslední
minuty museli basketbalisté Ariete Prostějov bojovat
o úspěšný výsledek v utkání
proti Ústí nad Labem. Nepříjemného soupeře zlomili
v samotném závěru a po vítězství 92:86 zapsali do tabulky Kooperativa NBL čtrnáctý
triumf.
Už první čtvrtina naznačila, že
Orly nečeká žádné lehké střetnutí. Domácí se sice dostali do
vedení, už ve 4. minutě však
prohrávali 5:9 a nedokázali se

dostat do tempa. Po Markově
trojce se jim alespoň podařilo
svoji ztrátu dorovnat a následující body Tomance a Talleyho stanovili vyrovnané skóre
18:18 po první části.
Trápení prostějovské sestavy
pokračovalo i v dalším průběhu. Orli se během celého zápasu dopustili osmnácti ztrát a během prvního poločasu nezískali
ani jeden útočný doskok. Hosté
z toho vytěžili vyrovnané skóre.
Několikrát se dokonce dostali
do vedení. V poslední minutě
před odchodem do kabiny se
však střelecky prosadil Marko,
další body přidal Nečas a Prostějov vedl těsně 42:40.
Po návratu na palubovku Severočeši rychle překlopili vedení

na svoji stranu a naznačili své
ambice. Až v polovině třetí
čtvrtiny se z trojkové vzdálenosti připomenul Slezák a Marko, s jejichž pomocí Orli drželi
minimální náskok. Po třiceti
minutách to bylo o jediný bod
- 64:63.
V závěrečné pasáži se Ariete
propracovalo až k šestibodovému náskoku, ani to ale ústecké
Pandy neskolilo. Chyby v obraně potrestal Laroche s Čarneckým a bylo opět vyrovnáno.
Rozhodující útok si sestava Ariete připravila na poslední minutu. Několik rychlých přihrávek rozklížilo hostující obranu
a Tomancova trojka z rohu hřiště přinesla vedení 89:86 a srazila soupeře do kolen.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Hlavně v prvním poločase to nebylo z naší strany dobré ani na
jedné polovině hřiště. V útoku jsme si pořádně nepřihráli, pod vlastním košem nás soupeř přeskákal. Za první poločas jsme neměli
ani jeden útočný doskok. To jasně ukazuje, že nám chyběla vůle.
Asi jsme si mysleli, že bez Vetteho bude Ústí snadným soustem.
Výkon nebyl podle našich představ. Definitivně nás zachránila až
poslední střela.“

Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:

„Ještě čtyřicet sekund před koncem bylo skóre nerozhodné. Z toho
je zřejmé, že o výsledku rozhodovaly naprosté maličkosti. Třeba
naše nedotažené přesilové situace v první půli, které jsme nedokázali využít. Mohlo to skončit všechno jinak. Když to Prostějov
potřeboval, mohl se spolehnout na jejich střelbu z dálky. Především
Slezáka a Marka jsme v rozhodujících okamžicích nedokázali
ubránit.“

ORLI NADĚLOVALI. Hráči USK si odvezli těžkou porážku
BK Pv 87
USK Prh 58

Prostějov/lv - Předčasný dárek
pod stromeček dali svým příznivcům basketbalisté Ariete
Prostějov. Proti USK Praha
podali skvělý výkon a ani jednou nepustili svého soupeře do
vedení. Vysokoškoláci pod tlakem ztráceli míče a usnadnili
domácí sestavě jednoznačné
vítězství 87:58.
Do utkání nastoupila česká sestava doplněná Slovákem Tomášem Mrvišem a od začátku

rozebrala defenzivu USK. Ve
4. minutě vedla 10:0 a o chvíli
později dokonce 21:2. nápor
Orlů nezastavil ani oddechový
čas. Po deseti minutách bylo
o vítězi rozhodnuto, když domácí tým vedl rozdílem dvaceti
bodů - 30:10.
Ofenzivní choutky měli domácí i ve druhé desetiminutovce.
A vůbec nevadilo, že se zahajovací pětka obměnila. Už
v 15. minutě se do střelecké
listiny zapsalo osm hráčů, ke
konečnému výsledku nakonec
přispěla celá sestava. Průběžný
náskok Prostějova o pětadvacet
bodů v závěru půle hosté pouze mírně upravili a domácí si

šli odpočinout za stavu 50:28.
Ve třetí desetiminutovce se basketbalisté z hlavního města na
chvíli zvedli. Obrana domácího
mužstva už nebyla tak pevná
a rozdíl ve výsledku se ztenčil
až na osmnáct bodů ve 28. minutě. Závěr čtvrtiny ale opět Orli
ovládli a po trojce Peterky, který
se trefil současně s klaksonem,
natáhli svůj náskok na 69:43.
Proto ani nevadilo, že v závěrečné pasáži dali domácí pouhé dva
body za první čtyři minuty. Malý
ofenzivní výpadek nahradili pod
vlastním košem, kde se hráči
USK nedokázali prosadit a museli se smířit s těžkou porážkou
o devětadvacet bodů.

Exkluzivní rozhovor s rozehrávačem Ariete

„Někdy si koledujeme o průšvih,“ uvědomuje si Marko
Prostějov - Tradičním motorem prostějovského
basketbalového stroje je rozehrávač Roman Marko.
Snaží se dirigovat své spoluhráče, v případě potřeby
se nebojí zakončit. Přes veškerou snahu ale zatím
není s herním projevem Orlů v některých zápasech
zcela spokojený. „Jsou zápasy, kdy si koledujeme
o problémy. Především venku nás stály několik bodů...,“ ohlédl se v exkluzivním interview pro Večerník
za dosavadním průběhem sezony Roman Marko.
Ladislav Valný
Můžete srovnat projev
aktuální sestavy s loňskou sestavou Orlů?
„To moc nejde, byli tady jiní hráči. I v kabině to bylo jiné. Možná i tím, že jsme byli delší dobu
pohromadě. Letos je to odlišné,
byť cíle máme stejné. Chceme
medaili a pokusíme se postoupit
do finále!“
V některých zápasech se
zdá, že vázne útočná kombinace i výpomoc pod vlastním
košem. Vnímáte to stejně?

„Občas si koledujeme o průšvih. Nehrajeme kolektivně, jak
bychom to potřebovali. Míč neputuje z ruky do ruky. I to je jeden z důvodů, proč se někdy na
body nadřeme. Umíme si sice
pomoci střelbou z dálky, ale nemůžeme spoléhat, že se budeme
trefovat celou sezonu.“
Doma jste se trápili s Ústím
nebo Svitavami. Bál jste se
v těchto zápasech o výsledek?
„Už to s námi opravdu několikrát vypadalo špatně. Zatím se
nám přesto ve vlastní hale pokaždé podařilo vítězství urvat.

Foto: www.orliprostejov.cz
Stálo nás to ale hodně nervů
i více sil, než bychom si všichni
přáli. A navíc to pro diváka nebyly pohledné zápasy.“
Venku vás už ale soupeři
několikrát vytrestali. Co
říkáte bilanci šesti porážek
v deseti zápasech?
„Že si za ni můžeme sami! Ve
Svitavách jsme ve druhé půli domácím pomohli otočit výsledek.
Zbytečné chyby nás připravily
o vítězství v Ostravě nebo Kolíně.
Mohli jsme být v tabulce jinde...
Snad se z toho poučíme a v dalších zápasech budeme hrát lépe.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Dali jsme do utkání mnoho energie, naše aktivita nutila hosty
k chybám, někdy jsme je doslova dotlačili do autu. Asi tomu pomohla mírnější tréninková aktivita, kdy jsme se potýkali s menšími
zdravotními problémy. O to více jsme dali do utkání. Všem se dařilo,
můžu pochválit celý tým, kluky jsme mohli točit kolem dvaceti minut. Ale Roman Marko byl přece jen nejlepší. (úsměv)“

Mirsad ALILOVIČ - USK Praha:

„Zatím náš nejhorší výkon v sezoně! Asi v něm hrála roli i předvánoční nálada, přestože jsem na kvalitu Prostějova hráče upozorňoval.
Bylo rozhodnuto už kolem páté minuty. Asi jsme dosáhli rekordu ve
ztrátách, protože sedmadvacet je obrovské číslo. Z toho plynulo, že
my jsme se pouze bránili a Prostějov jen útočil. Tentokrát by nám
nepomohl ani Nikolič, který absentuje kvůli zranění.“

„Ještě si stále zvykám,“

uznává Dylan Talley

Prostějov/lv - S průměrem přes osmnáct bodů je Dylan Talley
nejlepším střelcem Prostějova v dosavadním průběhu Kooperativa NBL. Americký basketbalista, který přišel na Hanou
z angažmá v Německu, několikrát ukázal svoji kvalitu a útočné
schopnosti při nájezdech pod koš, přesto se nevyvaroval ani některým herním výpadkům.
„Ještě si stále zvykám na spoluhráče i na jiný herní styl, než se praktikuje v zámoří. V Evropě jsem sice druhou sezonu, ale evropský
basketbal je opravdu hodně jiný. Věřím, že na konci sezony bude
všechno lepší a týmu pomůžu k co nejlepšímu postavení v ligovém
ročníku,“ říká Talley.
V řadě případů už ale americké křídlo svému týmu výrazně pomohlo. Když se Orli nemohli prosadit kombinačně, urval to Talley silou.
Natlačil se pod koš a zakončil přes bránícího hráče. Často i s faulem.
„S akcemi, které pilujeme na tréninku, to někdy nemá moc společného. Ale body se počítají a Dylan opravdu tímto způsobem některé
zápasy otočil v náš prospěch,“ poznamenal trenér Zbyněk Choleva.
Americká posila se do historie ligového ročníku zapsala především
v listopadovém utkání v Jindřichově Hradci, kde konto Lvů zatížila
sedmatřiceti body. Společně s Robinsonem, který je shodou okolností oporou Jihočechů, drží Talley střelecký rekord sezony. „Ale
byly i horší zápasy. Třeba v Ostravě jsem byl mimo. Nedokázal jsem
se soustředit. Už se to snad nebude opakovat,“ poznamenal Talley,
který po utkání s USK Praha odletěl na několik dní do Spojených
států. V Brně ale už 30. prosince za Prostějov nastoupí.
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Do silvestrovského derby pražských „S“

premiérově zasáhne LUKÁŠ ZELENKA
Hrát budou i exprostějovští Hunal s Janouškem

Praha, Prostějov/jim - Před
rokem si svou premiéru v tradičním souboji pražských „S“
určeném pro fotbalisty nad
pětatřicet let, který se koná
vždy poslední den v roce, odbyl Michal Pospíšil, nyní se
podobné pocty dočká v pražském Edenu záložník 1.SK
Prostějov Lukáš Zelenka, jenž
oblékne dres Sparty. Soupeři
mu budou mimo jiné dva bý-

valí hráči „eskáčka“ Tomáš
Hunal a Roman Janoušek.
Před rokem slavili vítězství slávisté, když porážku 4:5 neodvrátila
ani branka Petra Papouška. Potvrdilo se tak, že v exhibičním zápase
hraném na dvakrát pětadvacet minut se zcela jednoznačně daří více
„sešívaným“. Ti si svou bilanci
vylepšili již na devatenáct výher
při čtyřech remízách a celkem pěti
porážkách.

Pro mistra Evropy do jednadvaceti
let Lukáše Zelenku, dvojnásobného vítěze české ligy i domácího
poháru a taktéž držitele Belgického poháru se vstupenkou stal
5. říjen, kdy v Prostějově oslavil
pětatřicáté narozeniny.
To zbývající dva někdejší prvoligisté již překročili i čtyřicítku. Roman
Janoušek se vedle svých angažmá
v Hradci Králové, Slavii, Liberci,
Plzni, Opavě, Drnovicích, Opavě

či Žižkově zapsal regionálním fanouškům do paměti i působením
v Kralicích na Hané, které tehdy
trénoval František Jura. A nynější
generální sportovní manažer a trenér
„A“-týmu 1.SK Prostějov si následně vzal sebou i do tehdy divizního
mužstva. Tomáš Hunal strávil na
Hané celkem dva a půl roku v 1.FK
a po postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy 1.SK Prostějov
a i v pokročilém věku patřil mezi

velké opory týmu a jistotu v obranné
řadě. Během své vrcholové kariéry
se stal mistrem ligy se Slavií, vedle
toho hrál i za Žižkov, Teplice, Příbram či České Budějovice.
V souboji, který začíná jednu hodinu po poledni a přímým přenosem jej vysílá ČT SPORT, se dále
mimo jiné představí Jaromír Blažek,
Milan Fukal, Vratislav Lokvenc,
Radek Černý, Lukáš a Tomáš Doškové, Pavel Kuka či Lukáš Kozel.

1.SK Prostějov Mostkovice se smiřují,
zve na tradiční že neudrží Kopečného

silvestrovský fotbálek

Prostějov/tok - Vedení klubu 1.SK Prostějov zve
všechny trenéry, hráče, příznivce a sponzory na
tradiční silvestrovský fotbálek, který se uskuteční
poslední den roku od 10.00 hodin na umělé trávě
areálu SCM Za Místním nádražím.
Hodinka dobré zábavy dokáže, že fotbal netřeba brát vždy jen
vážně...

Mostkovice, Prostějov/jim - V lepší polovině tabulky tráví letošní zimu fotbalisté Mostkovic. Nováček I.A třídy Olomouckého KFS vyhrál hned osm
z patnácti utkání a díky čtyřiadvaceti bodům mu
patří sedmá pozice. Na jednom z břehů plumlovské
přehrady tak panuje dobrá nálada a vedení dělá
vše pro to, aby slibně rozehraná sezona dopadla
dobře.
„Mám zájem o tři čtyři hráče, nechci oslabit ani udělat
zásadní změny. Je mi ale jasné, že asi neudržíme Víťu

Kopečného, to je hráč divizních kvalit,“ uvědomuje si
trenér Sokola Mostkovice Jiří Kamenov.
Nyní také dolaďuje zimní přípravu, jejíž součástí
bude i na počátku příštího roku necelý týden strávený v horách na severu Moravy. „Na počátku března
pojedeme na soustředění do Jeseníků, teď se jedná
o tom, kdo se toho bude moci zúčastnit. Chtěl
bych tam mít minimálně patnáct hráčů, mladých
i starších. Každý má nějaké povinnosti, tak nás snad
pojede dost,“ přeje si Kamenov.

Vedení TK PLUS udrželo všechny zásadní projekty

Prostějov/lv - Atletická Zlatá
tretra, tenisový UniCredit
Czech Open, ale také spolupořádání tradičních anket
Sportovec Olomouckého kraje, Cena Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury,
divadelního festivalu Aplaus
nebo velkého operního koncertu na Horním náměstí
v Olomouci. Všechny zásadní
projekty bude také v příštím
roce
pořádat
marketingová společnost TK PLUS
Prostějov.
„Také v letošním roce jsme
pocítili, že kvůli ekonomicky

složité době není jednoduché
získat
odpovídající
finanční prostředky na zajištění
náročných akcí. Nám se to
povedlo a bojujeme dál. Pro
příští rok se nám podařilo
všechny zásadní akce udržet a to
vnímáme jako úspěch,“ prohlásil
v závěru roku na tradiční tiskové
konferenci Miroslav Černošek,
jednatel TK PLUS.
„V oblasti sportu jsme vnímáni
jako agentura, která pořádá
špičkový tenis a atletiku. Z toho
nechceme couvnout. Zlatá tretra
bude mít špičkovou účast, stejně
jak tenisový challenger Uni-

Credit Czech Open. A těší nás,
že jsme zůstali pořadateli mistrovství světa družstev do 14 let.
K tomu budeme na Spartě
pořádat ženský turnaj kategorie WTA, který u nás několik
let chyběl. Špičkového tenisu
bude dost,“ uvedla šéfka
prostějovských tenisových projektů a ředitelka pražského turnaje Petra Černošková. „Díky
úsilí mého manžela máme
rozpočty zajištěné,“ dodala
s úsměvem.
Pokračovat budou rovněž
oblíbené ankety ve spolupráci
s vedením Olomouckého kraje.

Vedení společnosti tyto podniky
vnímá velice prestižně. „Již řadu
let máme důvěru hejtmanství
a jsme rádi, že se můžeme ukázat
také v regionu, kde sídlíme,“ poznamenal generální manažer TK
PLUS Petr Chytil, který je také
spokojený, že bude pokračovat
divadelní přehlídka Aplaus. „Je
to akce, která je vždy vyprodaná.
Lidem se líbí.“
Také v příštím roce se mají na co
těšit příznivci opery. Před olomouckou radnicí vystoupí italský basbarytonista Ildebrando
d’Arcangelo, který je považován
za jednu z nevýraznějších

pěveckých osobností své generace. „Je pravidelným hostem
v milánské La Scale, Teatro
dell’Opera v Římě, Vídeňské
státní opeře nebo newyorské
Metropolitní opeře a jeho koncert
bude výjimečným zážitkem,“
nechal se slyšet Černošek.
O volejbalovém projektu
a plánech TK PLUS se dočtete
v příštím čísle Večerníku.

Silvestrovský běh napíše Káňa nahradil v Žilině Haluzu
již šestatřicáté pokračování
Prostějov/jim – Na konci
sedmdesátých let dvacátého
století se začala psát historie
prostějovského silvestrovského
běhu. Tato tradice přetrvala
až do dnešních dnů, a tak se
o posledním dnu letošního roku
sejdou běžci v Kolářových
sadech. Na programu akce
pořádané Sportovním klubem
Prostějov a Sportcentrem DDM
bude pět různě dlouhých úseků

pro celkem třináct různých
kategorií.
Vše odstartuje hned v 10.00 hodin půlkilometr v podání rodičů
s dětmi a rodičů s dětmi v kočárku.
O deset minut později se na stejně
dlouhou trať vydají nejmladší
žáci a žákyně, pět minut po čtvrt
na jedenáct si zaběhnou rovný
kilometr mladší žáci i žákyně
a starší žákyně. Následovat bude
vyhlášení prvního bloku a 2,2

kilometru v podání žen, starších
žáků a dorostenek, přesně v 11
se na 3,3 kilometru vydají dorostenci a veteráni, muže bude čekat
hodinu před polednem hned pět
a půl kilometru.
Vstupné je dobrovolné, závod
v parkovém krosu se koná za
podpory Statutárního města
Prostějova a pod záštitou
náměstkyně primátora Ivany
Hemerkové.

Už ne tak levněji,
ale pořád výhodněji!

Žilina, Prostějov/jim - Pouze
několik týdnů trvala anabáze
Tomáše Káni v německém
Klostersee.
Sedmadvacetiletý útočník zamířil do třetí
německé soutěže po pěti
střetnutích v prostějovském
dresu, nyní se ale po pouhých
deseti odehraných zápasech
opět stěhuje. Stal se totiž novou
posilou slovenské Žiliny, kterou nedávno kvůli finančním
potížím opustilo hned několik
hráčů. V sestavě „Vlků“ mimo
jiné skončil i prostějovský
rodák Petr Haluza.
Vítkovický odchovanec si
v minulosti zahrál na jed-

nom světovém šampionátu
do osmnácti a na dvou mistrovstvích světa do dvaceti
let, následně se přes angažmá
v ECHL a AHL prosadil v dresu
Columbusu Blue Jackets i do
slavné NHL. V posledních letech
ale začal výrazně měnit kluby.
Ročník 2012/2013 strávil ve
Vítkovicích, Karlových Varech a Chomutově, uplynulou sezonu začal v Orlové
a dokončil v kazašském
Arystanu Temirtau, za podzim
2014 již vystřídal dresy
Prostějova, Klostersee a nyní
obleče i ten žluto-zelený
žilinský.

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

„Letos je to speciální vítězství,“ komentovala svůj
druhý triumf v anketě Sportovec roku Petra Kvitová
Praha, Prostějov/lv - Jen s desetibodovým odstupem druhá
za prostějovskou tenistkou
Petrou Kvitovou v anketě
Sportovec roku 2014 skončila
olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková.
Třetí místo patří Martině
Sáblíkové.
rychlobruslařka
získala v Soči zlato a stříbro.
„Konkurence byla obrovská.
V roce 2011 jsem vyhrála, když
se nekonala olympiáda. Proto si
druhého úspěchu cením víc. Je
opravdu speciální,“ prohlásila
během korunovace Kvitová,
čtvrtá tenistka světa.

Hráčka prostějovského TK
Agrofert vyhrála s minimálním náskokem deseti bodů.
Tak
vyrovnané
hlasování
historie
ankety
nepamatuje. „Bylo to hodně nabité.
Nejen elitní desítka. Dařilo se
i spoustě dalších sportovců,
kteří se tam letos nedostali.
Že jsem porazila dvě olympijské vítězky mi přijde skoro
nemožné. Koruna je krásná,“
radovala se Kvitová.
Nejlepším kolektivem se stal
český fedcupový tým, druhá
skončila smíšená biatlonová
štafeta a na třetím místě se
umístilo národní fotbalové
mužstvo. Pro cenu si přišla
i další prostějovská tenistka
Lucie Šafářová. Druhá nejlepší

domácí
tenistka
dorazila
z Floridy, kde se chystala na
novou sezonu. „Byl to krásný
večer. Připomenuly jsme si fedcupové vítězství. Doufám, že
podobné úspěchy na nás ještě
čekají,“ uvedla Šafářová.
Nejlepším
sportovcem
roku
2014 v juniorské kategorii, kterou
vyhlašuje Nadace České sportovní
reprezentace, je juniorská mistryně
světa na deset kilometrů v chůzi
Anežka Drahotová. Druhý skončil
desetibojař Jan Sýkora a třetí šermíř
Alexander Choupenitch.
Sportovní legendou se stala in
memoriam Miloslava Rezková Hübnerová, olympijská vítězka ve
skoku vysokém z roku 1968. Cenu
převzala dcera Linda Hübnerová
z rukou paní Věry Čáslavské.

Anketa Sportovec roku 2014:

Jednotlivci: 1. Petra Kvitová (tenis) 1530 bodů,
2. Eva Samková (snowboarding) 1520, 3. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1393, 4. Ondřej
Moravec 1260, 5. Gabriela Soukalová (oba
biatlon) 1150, 6. Barbora Špotáková (atletika)
912, 7. Leopold König (silniční cyklistika) 826,
8. Lukáš Krpálek (judo) 790, 9. Ondřej Synek
(veslování) 737, 10. Tomáš Berdych (tenis) 591.
Kolektivy: 1. tenisový tým ČR (Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Andrea Hlaváčková, Klára Koukalová, Barbora
Záhlavová-Strýcová, Petr Pála) 467, 2. smíšená štafeta biatlonistů
(Moravec, Soukalová, Jaroslav Soukup, Veronika Vítková) 377,
3. fotbalový tým ČR 248.
Junioři: 1. Anežka Drahotová 105, 2. Jan Sýkora (oba atletika) 91,
3. Alexander Choupenitch (šerm) 69.
Sportovní legenda 2014: Miloslava Rezková-Hübnerová (atletika).

FUTSAL V ČÍSLECH
Veteránům vládne Modelárna,
Litrpůl ztrácel, Relax naděloval
Prostějovsko/koc, jim - Před vánočními svátky pokračovaly okresní
futsalové soutěže dalším turnajem. Volno měla pouze 1. třída, v níž tak
i nadále vede Relax před Andělem a Botafogou. Situace se příliš nezměnila ani ve 2. třídě, kde stále vede Relax Prostějov „B“. Ten svůj náskok
pouze navýšil, neboť zdolal původně druhou Zavadilku „B“, která následně ještě remizovala s Torpedem 0:0. Vydělala na tom tentokrát stoprocentní Sexmeralda „B“, která je nejlépe střílejícím mužstvem.
Nejdále jsou veteráni, ti již dokončili první polovinu ročníku. A v kostelecké
sportovní hale přišel o svou neporazitelnost poslední tým, dosud stoprocentní
Litrpůl totiž padl hned dvakrát. Nejprve díky hattricku Martináka s Beximem 4:5, po výhře nad Sezakem přišla další a ještě těžší porážka. A sice 1:9
s Relaxem, za nějž hned třikrát skóroval Růžička.
Těžila z toho Moravská modelárna, jež si díky tomu i přes volný víkend udržela první pozici. Nyní má tak shodně tříbodový náskok na Litrpůl a Relax,
jenž ještě vyprášil Štiku výsledkem 13:1 a neděli tak zakončil se šesti body
a skóre 22:2. Naopak jediným celkem, jenž ještě nezískal ani bod, je poslední
Krumsín.
2. TŘÍDA

sobota 20. prosince 2014, Němčice nad Hanou:

RELAX „B“ – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 6:4, TORPEDO – ATLETICO Smržice 6:0, AC
ZAVADILKA 2000 „B“ – GALACTICOS 2:5, ATLETICO Smržice – RELAX „B“ 2:3, AC
ZAVADILKA 2000 „B“ – TORPEDO 0:0, GALACTICOS – BEDIHOŠŤ 5:5, FC ORANGE
– POBŘEŽÍ KOCOVINY 1:2, BEDIHOŠŤ – RELAX „B“ 2:5, POBŘEŽÍ KOCOVINY – FK
VRBÁTKY 6:1, SEXMERALDA „B“ – FC ORANGE 4:1, FK VRBÁTKY – MEDVĚDI 10:1,
FC ORANGE – FC VRAHOVICE 3:3, FK VRBÁTKY – FC MENPHIS 0:1, SEXMERALDA
„B“ – FC VRAHOVICE 12:0, FC MENPHIS – MEDVĚDI 2:2.

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

12
10
12
10
12
10
10
10
10
10
12
10
10

11
8
7
7
6
5
4
4
3
2
3
2
0

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

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

58:19
68:29
41:27
36:19
40:33
45:22
32:54
25:38
34:43
17:26
37:52
25:51
20:65

33
24
23
22
19
16
14
13
10
9
9
7
1

Liga veteránů

sobota 20. prosince 2014, Kostelec na Hané:

BEXIM PALETTEN – FC LITRPŮL 5:4, Martinák 3, Začal, Kučera Evžen – Kutný,
Kolář, Frýbort, Lízna, RELAX – AC ŠTIKA 13:1, Růžička 4, Ohlídal 3, Spáčil Michal 2,
Bárta 2, Pavliš, Černý – Jančiar, FC LITRPŮL – SEZAKO 3:2, Frýbort 2, Bureš – Spáčil Karel 2, AC ŠTIKA – BEXIM PALETTEN 2:4, Jančiar, Pospíšil – Martinák 3, Slouka,
FC LITRPŮL – RELAX 1:9, Křesala – Růžička 3, Ohlídal 2, Spáčil Michal 2, Kiška Petr,
Černý, SEZAKO – BEXIM PALETTEN 11:2, Řehořek 4, Spáčil Karel 3, Přikryl 2, Bílý,
Glausch – Kučera Evžen 2.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
5
4
4
2
1
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0

1
2
2
3
3
4
6
6
8

27:13
57:17
30:18
45:24
25:38
21:26
16:40
12:36
11:32

21
18
18
15
13
12
6
4
0

Pořadí kanonýrů: 1. M. Spáčil (Relax) 18 branek, 2. K. Spáčil (Sezako) 17, 3. Bureš
(Litrpůl) a Ohlídal (Relax) oba 11, 5. Řehořek (Sezako) 8, 6. Kaprál (Moravská modelárna), Martinák (Bexim) a Růžička (Relax) všichni 7, 9. E. Sovík (Krumsín), T. Kučera
(Zavadilka), Bílý, Přikryl (oba Sezako) všichni 6, 13. Směšný (Sezako), Macourek
(Relax), Spiller (Moravská modelárna) a E. Kučera (Bexim) všichni 5.

Krajíček s Vitáskem
se české výhry nedočkali
Soči (Rusko), Prostějov/jim
- Pouze s jedním bodem se
z druhého dílu letošní Euro
Hockey Tour vrátili hokejisté
České republiky. Při Channel
One Cupu se ukázali nad jejich
síly Švédové, Finové i Rusové
a výsledkem byla pouze jedna
remíza. Větší přísun nepřinesli
ani prostějovští obránci Lukáš
Krajíček, Ondřej Vitásek, kteří v prvním utkání skutečně
nastoupili bok po boku.
Při úvodním střetnutí proti výpravě Tre Kronor hnala národní
mužstvo ke třem bodům zaplněná O2 Arena, celému utkání
navíc předcházel slavnostní
okamžik, kdy se uvedení do Síně
slávy českého hokeje dočkali
František Ševčík, Jan Havel, Ladislav Šmíd starší a in memoriam komentátor Luděk Brábník.
Oba rodáci z Hané se postavili
do druhé formace, tento zápas
jim ale podobně jako celému
družstvu moc nevyšel. Nestačilo
totiž ani vedení 3:0, neboť hosté
dokázali během pouhé minuty
a čtvrt vyrovnat. Následně sice
Krajíček asistoval u Němcovy
přesilovkové branky, v poslední
části ale Seveřané skóre dokona-

le otočili na 4:6. Vitásek i Krajíček zakončili zápas s bilancí -1,
Krajíček byl druhým nejvytíženějším obráncem a zaznamenal
i jeden hit, naopak Vitásek odehrál jen deset minut a připsal si
jen jeden bod do Radegast Indexu.
Při druhém utkání si čtyřiadvacetiletý zadák Liberce odpočinul
na tribuně a jen zpovzdálí sledoval nájezdovou bitvu s Finskem,
která našla rozuzlení až v sedmé sérii. Krajíček tak nastoupil
v páru s bekem Sparty Vladimírem Emingerem, oba dokončili
střetnutí bez podstatnějšího zápisu do statistik.
Celé turné zakončila prohra 2:3
s Ruskem, do níž naopak vinou
zraněné nohy nenaskočil bek
Dynama Minsk. Do sestavy se
ale vrátil Vitásek. Příliš dobře se
mu ale nevedlo, byl hned u dvou
inkasovaných branek, bilance -2
už dosáhl jen útočník Filippi.
Další reprezentační akcí na počátku února bude dvojutkání
s Ruskem, poté už bude následovat dubnová finalizace soupisky
pro domácí mistrovství světa
a souboje s Norskem, Slovenskem, Švédskem a Finskem.
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Volejbalistky Prostějova nezaváhaly v hanáckém derby a nadále vládnou
VK AGEL PROSTĚJOV

„AGELKY“ S PŘEDSTIHEM VYHRÁLY ZÁKLADNÍ ČÁST EXTRALIGY!

TJ SOKOL ŠTERNBERK

Tři duely čtrnáctého kola UNIQA extraligy žen
ČR 2014/2015 hrané v posledním týdnu před
Vánocemi definitivně rozhodly o jednom tabulkově již tradičním faktu: volejbalistky VK AGEL
Prostějov si s velkým předstihem zajistily prvenství po základní fázi soutěže.

Čas: 1:02 hodin
Rozhodčí: Kostka a Dušek.
Diváků: 300
1. set: 25:8 17 minut 2. set: 25:21 22 minut
3. set: 25:19 23 minut

Prostějov/son

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Simon
Zatloukalová

Markevich

Kossányiová
iov
ováá
Borovinšek
Boro
Bo
roovi
vinš
nšek
ekk

Karg

Trenérská dvojice: Střídala: Gambová.
Připraveny byly: Weiss, Soares.
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA ŠTERNBERKU:
Ticháčková, Janečková, Oborná, Konečná, Kepplová, Sochorcová, libero
Hronová – Borovcová, Bartáková, Kulová. Trenér: Martin Hroch.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR

14 kollo: Prostěj
14.
ějov - Šternb
berk
k 3:00 (8
(8, 21
21, 19
19)). Nej
N jvíc
í e bodů:
dů: Si
Simonováá
19, Kargová 12, Gambová 7 - Bartáková a Oborná po 9, Sochorcová 7 *
KP Brno - Olymp
y p Praha 3:1 ((19,, 25,, -19,, 12).
) Nejvíce
j
bodů:: Cebáková
16, Vyklická 14, Toufarová 13 - Hodanová 15, Škrampalová 12, Mudrová a
Trnková po 11 * Olomouc - Přerov 3:0 (21, 23, 18). Nejvíce bodů: Tinklová
15, Tomašeková 14, Polášková 9 - Gáliková 22, Kohoutová 10, Langová 6
* TJ Ostravaa volný los.

Průběžná tabulka po 14. kole
 Tým

Z

V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

1. VK Agel Prostějov 12 12 0 0

0

36:3

977:693

36

2. PVK Olymp Praha

13 9

0 0

4

29:17 1059:950

27

3. TJ Frýdek - Místek

13 8

0 1

4

28:16

1026:937

25

4. SK UP Olomouc

12 6

0 0

6

21:20

862:920

18

5. TJ Ostrava

13 6

0 0

7

23:23

1022:998

18

6. VK Královo Pole

12 5

1 0

6

20:22

923:893

17

7. VK Precheza Přerov 13 5

0 1

7

19:27 1024:1065

16

8. TJ Sokol Šternberk 13 2

2 1

8

15:31

915:1061

11

9. VK SG Brno

1 1 11

6:38

776:1067

3

13 0

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

kam PŘÍŠTĚ...
UNIQA EXTRALIGA - 15. kolo sobota 10. ledna, 17.00 hodin:
Frýdek - Místek - KP Brno, SG Brno - Prostějov, Šternberk - Olomouc, Přerov, Ostrava - Olymp 1:3 (-20,16,-16,-25) předehráno.

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

né Večerníku za lepší

Tenhle počin dosažený už poosmé v řadě za sebou potvrdil
prostějovský tým předpokládaným čtvrtečním vítězstvím 3:0
nad Šternberkem v kombinaci s možná trochu nečekanou
prohrou Olympu Praha 1:3
v Králově Poli. Po těchto dvou
výsledcích už celek z hlavního
města nemůže během zbylých
čtyř dějství „Agelky“ ani teoreticky předstihnout. „Zatím jsme
v extralize ztratili jen třikrát po
jednom setu, zůstáváme bez
porážky i bodové ztráty a toho
je možné si cenit. Teď jde o to,
abychom stejně dobře zvládli
i druhou polovinu sezóny,“
shodli se asistent trenéra ve „vékáčku“ Ľubomír Petráš s kapitánkou týmu Solange Soares.
„Dělali jsme velké množství
chyb, především v prvním
a čtvrtém setu, proto skončily
tak výrazným rozdílem. Zápas
se lámal v koncovce druhé sady,
kterou jsme nezvládli. Ve třetím
setu proběhlo jakési z mrtvých
vstání, kdy jsme s přehledem
vyhráli, jenže ve čtvrtém jsme
už pak neměli dostatek fyzických ani morálních sil, abychom

dobře hrající domácí družstvo
dostali pod tlak,“ okomentoval
neúspěšný výsledek na jihu Moravy kouč PVK Olymp Stanislav Mitáč.
Obhájce stříbra z předchozích
tří let teď bude hájit druhé místo před Frýdkem-Místkem, jenž
na třetí pozici ztrácí pouhé dva
body, ovšem ve zbytku dlouhodobé části má mnohem těžší los
než pražský výběr.
Velmi třaskavě pokračovala bitva
o postup do horní nadstavbové
skupiny o 1. až 5. příčku. Hodně
razantní krok za splněním tohoto
dílčího cíle udělalo KP Brno výše
zmíněným zdoláním Olympu 3:1
(19, 25, -19, 13). „Máme radost,
že jsme si nadělili tak krásný vánoční dárek. Dnes jsme zvládli
všechny důležité aspekty hry
a odvedli skutečně kvalitní výkon,“ kvitoval cenný triumf americký lodivod Králova Pole Andre Gonzalez. Brňanky jsou nyní
šesté, ale ztrácejí už jen bodík na
pátou Ostravu i čtvrtou Olomouc.
Kolektiv SK UP se přitom těsně
za bednu posunul nadmíru cenným skolením konkurenčního
VK Přerov 3:0 (21, 23, 18), který
tím odsunul na sedmý post o dva
body za sebe. Nahoru „úpéčku“

pomáhají i dvě posily: navrátilkyně Gabika Tomášeková a druhá
Američanka v kádru Colleen
King. „Všechny holky chtěly
a věděly, že je to důležitý zápas,
což se možná projevilo i na určité
křečovitosti. Je vidět, že se zvedáme, ale pořád podáváme dost nevyrovnané výkony. Každopádně
naše sestava už není díky příchodu dvou posil jen o šesti hráčkách
a můžeme kvalitně vystřídat,
když se někomu nedaří,“ těšilo
kormidelníka SK Jiřího Teplého
skolení přerovského soka.
Na druhé straně sítě naopak zavládl logický smutek. „Bylo to

pro nás velmi důležité utkání,
kdy se ale vše sešlo v nevhodnou chvíli. Včetně nějaké střevní
chřipky, která v družstvu asi už
týden řádí, na tu se ale nechceme vymlouvat. Všechno to totiž
bylo o chybách, domácí je v důležitých momentech na rozdíl
od nás téměř nedělali,“ litoval
trenér Hanaček Libor Gálík.
Na rozdíl od stále vyrovnanějšího boje ve středu tabulky je
situace na chvostu extraligového pořadí již poměrně jasná. Poslední deváté s pouhými
třemi bodíky na kontě zůstává
SG Brno, na osmém místě na-

dále figuruje o plných pět bodů
za osmým mančaftem TJ Sokol
Šternberk. „Možnost posunout
se tabulkou o něco výše však nevzdáváme, do konce dlouhodobé
soutěže zbývá včetně nadstavby
ještě dost zápasů. Rádi bychom
šli do play off aspoň ze sedmé
pozice kvůli čtvrtfinálovému
vyhnutí se suverénnímu Prostějovu,“ prozradil odvážný plán
asistent kouče TJ Jan Drešl.
Česká UNIQA extraliga ženské kategorie bude po sváteční
pauze pokračovat patnáctým
kolem příští sobotu 10. ledna
2015.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

ANA BOGDANOVIC nemusela s kotníkem na operaci,

přesto bude její absence trvat dlouhých 6 týdnů
Prostějov/son - Začátkem
prosince si v odvetném čtvrtfinále Českého poháru proti
Frýdku-Místku nepříjemně
zvrtla kotník prostějovská
blokařka Ana Bogdanovic.
Jak vypadá aktuální zdravotní stav téměř dva metry

vysoké plejerky ze Srbska?
„Důležitou informací je, že Ana
nakonec nemusela na operaci,
která jí kvůli zlomené kůstce
hrozila. Poraněnou nohu momentálně léčí konzervativní
cestou, tedy klidem. Má dlahu,
která po nějaké době půjde dolů

a na řadu přijde intenzivní rehabilitace. Celkovou dobu rekonvalescence lékaři odhadují na
šest týdnů, po jejichž uplynutí
se postupně zapojí do přípravy
s týmem,“ sdělil asistent Večerníku trenéra žen VK AGEL Ľubomír Petráš.

Talentovaná nahrávačka Michaela Zatloukalová nastoupila poprvé v základu

Je tedy pravděpodobné, že
Bogdanovic nebude k dispozici pro nejbližší duel evropské
Champions League na hřišti
Rabity Baku, které se odehraje
15. ledna.Adalší utkání Ligy mistryň následující v rychlém sledu
za sebou zůstávají ve hvězdách.

„Sice to tak původně nevypadalo,
ale Anin výron byl dost těžký a
zranění poměrně vážné. Při jejím
návratu do zápasového zatížení
proto rozhodně nic nepodceníme
ani neuspěcháme, neboť nejdůležitější ze všeho je zdraví každé
hráčky,“ zdůraznil Petráš.

300 tisíc pro volejbalistky

„Díky skvělým spoluhráčkám se mi daří PŘIKLEPNUTO!

postupně zlepšovat úplně ve všem“
Prostějov - Předčasný vánoční dárek dostala už
18. prosince večer Michaela Zatloukalová. A našla jej
nikoliv pod stromečkem, ale v hale Sportcentra DDM
Prostějov. Druhá nahrávačka ženského výběru VK
AGEL totiž nastoupila do extraligového střetnutí proti
Šternberku v základní sestavě a premiérově během
kariéry absolvovala celý mač elitní české soutěže bez
jediného střídání. Zvládla jej velice dobře...
Marek Sonnevend
Předpokládám, že to
pro vás již nebyly takové nervy, jako v minulých ligových startech, ne?
„Ano, už jsem si v dospělé kategorii zvykla a všechno zvládám
o dost klidněji. Přesto mi před
utkáním trochu špatně bylo, protože jsem od trenéra věděla, že mám
poprvé v životě odehrát v extralize
žen celý zápas. Tudíž nějaká tréma
přišla, ale jak jsem se prvně dotkla
balónu, tak postupně opadla a bylo
to dobré. (úsměv)“

Zamlouval se vám
vlastní výkon v tomto

utkání?
„Nerada hodnotím sama sebe, to
by měl dělat spíš někdo jiný. Důležité je, že jsme většinu zápasu
hrály dobře a zvítězily, byť chvílemi jsme se asi až příliš přizpůsobily
soupeřkám. Celkově to ale snad
bylo zvládnuté slušně, v posledním střetnutí před Vánocemi jsme
nedopustily žádné větší problémy.“
Připadá mi, že jste za
uplynulého půl roku
udělala velký výkonnostní pokrok. Souhlasíte?

„Asi jo. Trénovat s tak špičkovými spoluhráčkami je logicky
něco úplně jiného než příprava a utkání v mládežnických
kategoriích, to pak jde zlepšování skoro samo. (úsměv)
Tyhle reprezentantky mnoha
různých zemí stačí v podstatě
jen pozorovat, a když navíc s
tak výbornými volejbalistkami denně hrajete, pomáhá to
moc. Samozřejmě však musím
pořádně makat, abych jim stačila.“
Dá se zmínit něco konkrétního, v čem jste se
nejvíc zlepšila?
„Nevím, těžko říct. Já bych
řekla, že posuny cítím asi úplně ve všem. Hodně nahoru
jsem ale rozhodně šla kondičně, protože v mládežnických
kategoriích se fyzička ještě tolik nedělá, zatímco v Prostějově na ní s kondiční trenérkou
Míšou Jelínkovou makáme
opravdu moc.“

Pomáhá i viditelně velká podpora od všech
zkušenějších parťaček?
„Pochopitelně jo, tohle je hodně příjemné. Holky jsou úplně
v pohodě, všechny mě v přípravě i při utkáních strašně
podporují a to se pak člověk
hned cítí mnohem líp.“
Vidíte pro sebe díky
pevnému začlenění do
týmu větší perspektivu v mateřském klubu i do budoucna?
„Určitě ano. Je rozdíl být
třetí nahrávačkou jen na případný záskok nebo druhou
nahrávačkou, která teoreticky může kdykoliv nastoupit.
Teď jsem trvalou součástí
družstva, a když aspoň občas nastoupím do utkání jako
dnes, bude to super. Pořád
jen sedět na lavičce taky není
ideální, do budoucna rozhodně chci víc. Musím však ještě
moc a moc pracovat, abych
se dál zlepšovala.“

Foto: www.vkprostejov.cz

Prostějov/mik, pk - Jak
Večerník již informoval,
Volejbalový klub Prostějov
požádal před časem vzhledem k postupu ženského
týmu do Ligy mistryň
o veřejnou finanční podporu
ve výši půl milionu korun,
aby mohl pokrýt zvýšené
náklady spojené s velkým
cestováním po Evropě.
Rada města nakonec po projednání této žádosti doporučila zastupitelstvu schválit úspěšným
volejbalistkám podporu ve výši
tři sta tisíc korun. „Mohu vědět,
kolik Prostějovanek je v tomto
klubu, že ho tak štědře podporujeme?“ zeptal se radních Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov).
„Volejbalový klub disponuje
v současnosti stotřiceti členy.
V tuto chvíli však neumím

vypočítat, kolik z nich je
Prostějovanek.
Volejbalistky
ale velice úspěšně reprezentují
naše město v celé Evropě, proto
jsme souhlasili byť se sníženou
finanční podporou,“ uvedla
Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátora.
Ze strany opozice to byla naštěstí
jediná ironicky myšlená otázka,
vzápětí byla podpora volejbalovému klubu drtivou většinou
hlasů schválena.
„Podpory prostějovského magistrátu, stejně jako Olomouckého kraje, si velice vážíme.
Jsme rádi, že zastupitelé
ocenili prezentaci Prostějov
v nejprestižnější evropské
klubové soutěži, kde se neztrácíme,“ uvedl pro Večerník
Petr Chytil, předseda správní
rady VK Agel Prostějov.

www.
vecernikpv.cz
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Kouč Miroslav Čada svolal ovečky, které tak už po svátcích opět trénují a dost se věnují kondici
Vánoce 2014 už jsou nenávratnou minulostí, což pro
prostějovské volejbalistky značí jediné: návrat do tréninkového procesu. Ženy VK AGEL Prostějov měly zasloužené volno od 23. do 26. prosince, načež
v sobotu sedmadvacátého odpoledne znovu začaly
s přípravou. Na druhou polovinu aktuálního ročníku
potřebují být maximálně nachystané.
Prostějov/son
„Holky dostaly čtyři a půl volného dne, což je podle mě určitě dost. Za kvalitní první půlku
sezóny si zasloužily odpočinout
i pořádně užít svátky, ovšem ještě delší oddech už by byl příliš,
neboť nás čeká extrémně nabitý
leden jak zápasově, tak z hlediska náročnosti cestování. A na to
se musíme co nejlépe připravit,“
zdůraznil jasně kouč prostějovského „vékáčka“ Miroslav Čada.
Po vánočních radovánkách

naskočil v sobotním podvečeru do tréninku téměř všechny
„Agelky“. Kormidelník povolil
pozdější nástup pouze dvěma
svým svěřenkyním, jedna hráča
je zdravotně mimo hru. „Vyšel jsem vstříc Tatsianě Markevich a Solange Soares, které
si potřebovaly vyřešit nějaké
rodinné záležitosti. Proto letěly
na svátky domů, přičemž Táňa
se k nám připojila jen o den
později (tj. v neděli 28. prosince - pozn.red.) a Soli dorazí
30. prosince. Samozřejmě chy-

bí také zraněná Ana Bogdanovic, která je v rekonvalescenci
se zlomeným kotníkem,“ prozradil Večerníku Čada.
Právě místo srbské čahounky
teď s prostějovským „áčkem“
maká juniorská odchovankyně
našeho klubu Aneta Chludová.
„Potřebujeme mít k dispozici tři
blokařky, takže dostává prostor.
Žádná další mladá děvčata tentokrát do současné fáze přípravy zařadit nemůžeme, protože
si plní reprezentační povinnosti,“ upřesnil lodivod, jenž nyní
dává - okolo Nového roku již
tradičně - větší prostor k práci kondiční trenérce Michaele
Jelínkové. „Potřebujeme oživit
fyzičku, proto většinu dnů děláme dvoufázově s tím, že dopoledne patří kondici a odpoledne
volejbalovým věcem. Nároč-

nost je samozřejmě vysoká,“
ujistil lodivd „Agelek“.
Přesto hráčkám dopřeje ještě
jedno dvoudenní volno 31. prosince a 1. ledna. „To však bude
na dlouho poslední větší odpočinek, neboť počínaje sedmým
lednem pojedeme v neustálém
těžkém zápřahu. Během jedenadvaceti dnů absolvujeme
devět utkání včetně tří mimořádně náročných bitev
Champions League, navíc
pocestujeme do Baku i do Police. A je nezbytné, abychom
tuhle vydatnou porci dokázali
zvládnout po všech stránkách
na maximálně možné úrovni.
Tím pádem nelze absolutně nic
podcenit či dokonce ošidit, naopak do společné práce nadále
dáváme naprosto vše,“ uzavřel
Miroslav Čada.

I poslední duel vyhrál Prostějov bez ztráty setu
Bodový vývoj - první set:
7:0, 8:2, 11:3, 18:4, 20:5,
20:7, 23:7, 25:8. Druhý set:
0:1, 2:1, 2:3, 4:5, 6:5, 8:6,
11:7, 13:9, 13:11, 17:14,
17:16, 20:16, 22:17, 24:18,
25:21. Třetí set: 0:2, 3:3,
5:4, 7:5, 10:6, 12:7, 13:10,
15:11, 15:13, 20:13, 20:15,
21:17, 23:17, 23:19, 25:19.

Prostějov/son - Předehrávka
čtrnáctého kola UNIQA extraligy žen ČR 2014/2015 mezi VK
AGEL Prostějov a TJ Sokol
Šternberk patřila dle očekávání
hostitelkám v nejkratší možné
době tří sad. Hrozící výsledkový
výprask ale osmý tým tabulky po
bleskovém úvodním setu odvrátil
pronikavým zlepšením, jímž dělal lídrovi soutěže trable a zbytek
utkání se tak odvíjel dost vyrovnaně. Vcelku spokojeny tak mohly být nakonec oba mančafty, což
korespondovalo s všeobecně pozitivní předvánoční atmosférou.
Domácí smečařka Markevich ote-

vřela zápas výborným podáním,
které pomohlo k drtivému nástupu
7:0. Zakřiknuté Sokolky v tomto
jednoznačném úvodu často chybovaly, ovšem jakmile své hrubky
omezily, průběh se trochu vyrovnal.
Leč jen na chvíli, neboť kvalitně hrající „vékáčko“ nemilosrdně tlačilo
všemi činnostmi a hostující kolektiv
pod tímto náporem vůbec nestíhal.
Do skvěle šlapajícího prostějovského stroje přitom hladce zapadla
i druhá nahrávačka Zatloukalová,
jejíž dobrý výkon přispěl k bodové
demolici TJ jednociferným skóre –
25:8 a 1:0.
Při pokračování tak dominantního
vývoje by byl v ohrožení rekordní
výsledek v novodobých extraligových dějinách. „Agelkám“ se
však nepodařilo udržet maximálně
soustředěnou a téměř bezchybnou
produkci, zatímco šternberská ekipa se dle očekávání zlepšila. Tím
pádem fanoušci od druhé sady
sledovali mnohem rovnocennější
i zajímavější boj. Hrochův soubor
se chytil servisem, zabral v obraně
a útočně jej táhla zejména univerzálka Oborná. Favoritky byly vzepětím protivnic trochu zaskočené,
dlouho se jim nemohly odpoutat.
Teprve od stavu 17:16 se projevila
herní síla zkoncentrovaných obhájkyň titulu, které koncovku setu

Ľubomír Petráš - asistent trenéra VK AGEL Prostějov:

„Úvodní set byl z naší strany velmi kvalitní, hráli jsme vynikající obranu
a soupeře tím nepustili vůbec k ničemu. Následně došlo ke ztrátě koncentrace, například ve druhé sadě tam bylo sedm zkažených podání. Tím
jsme Šternberku umožnili se chytit, především mu výborně vycházely
útoky středem sítě. I přes dílčí problémy jsme ale utkání nakonec zvládli
a trochu slabší výkon od druhého setu lze za daných okolností pochopit.“

Jan DREŠL - asistent trenéra TJ Sokol Šternberk:

„Do střetnutí jsme vstoupili s obrovským respektem až strachem ze silného soupeře. To se projevilo řadou zbytečně vyházených balónů ve špatné
úvodní sadě, naštěstí se holky od druhého setu vzpamatovaly. Pak už jsme
s Prostějovem zvládali docela držet krok, byť domácí jsou samozřejmě o
dvě třídy jinde než my. Každopádně druhý i třetí set jsme zvládli dobře,
když se útočně dařilo našim střeďačkám a celý tým bojoval.“
zvládly
ládl kkroměě závěrečného
á ě č éh menšíší
ho výpadku bezpečně - 25:21 a 2:0.
Nicméně hostující tým působil dost
nebezpečně a zkraje třetí části dokonce získal poprvé během střetnutí
víc než jednobodové vedení - 0:2.
Čadovy svěřenky to ale vzaly jako
dostatečné varování, aby zvýšily
své obrátky, což vedlo k rychlému
obratu z 1:3 na 5:4. Načež domácí
družstvo již zůstalo u volejbalového
progresu a návratem na vyšší úrovňový level dovedlo mač ke klidnému vyústění, byť soupeř se opět
delší dobu statečně držel (z 12:7 na
15:13). Definitivně kapituloval až na

sklonku
kl k poslední
l d í sady
d – 25:19
2 19 a 3:0.
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„První set jsme odehrály výborně,
potom přišlo polevení a soupeř se
naopak zlepšil. Přesto jsme měly
zápas pod kontrolou. Je dobře, že
extraligou zatím procházíme bez
porážky i bodové ztráty,“ uvedla
spokojená Solange Soares, kapitánka VK AGEL Prostějov. „V prvním setu nás soupeř hodně zatlačil
a nevěděly jsme, jak se z toho dostat.
Naštěstí se nám pak povedlo otřepat,
průběh utkání vyrovnat a chvílemi
i hrát solidní volejbal,“ přidala kapitánka TJ Sokol Šternberk Markéta
Janečková.

Má to v moci. Režii současných tréninkových jednotek převzala Michaela Jelínková (na snímku vpravo), která volejbalistky Prostějova driluje fyzickými dávkami.
Foto: archív VK Agel Prostějov
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Vstup do nového roku podstoupí VK AGEL
v pohárovém semifinále proti KP Brno

Prostějov/son - Sváteční pauza
mezi dvěma soutěžními duely
měla pro volejbalistky Prostějova původně trvat od 18. prosince 2014 (doma se Šternberkem)
až do 10. ledna 2015 (venku na
SG Brno). Nakonec však bude
zápasová přestávka o tři dny
kratší.
Důvod? Semifinále aktuálního
ročníku Českého poháru žen.
Obě střetnutí o finálovou účast
v této soutěži měly „Agelky“
původně sehrát v termínech,
které kolidovaly s jejich bitvami
v evropské Champions League.
Proto bylo jasné, že s vedením
KP Brno coby soupeřem v semifinálovém dvojutkání ČP bude

nezbytné domluvit jiné termíny.
K čemuž také došlo.
„S Královým Polem jsme se dohodli na tom, že oba zápasy absolvujeme ještě před pokračováním
extraligy, a to v opravdu velice
rychlém sledu. První vzájemný souboj se odehraje ve středu
sedmého ledna od čtvrt na pět v
Brně, odveta přijde na řadu hned
o den později ve čtvrtek osmého
ledna od sedmnácti hodin v prostějovské hale Sportcentra DDM,“
informoval sportovní manažer VK
Peter Goga.
Tuhle dohodu „vékáčko“ vítá
hned ze dvou příčin. „Za prvé
jsme potřebovali duely semifinále
národního poháru sehrát během

ledna, a protože druhou polovinu
tohoto měsíce máme hlavně kvůli
třem vystoupením v Lize mistryň
hodně nabitou, jsme rádi, že měření sil s KP podstoupíme ještě
předtím. Zároveň se tím zkrátí
poměrně dlouhá zápasová pauza
okolo Vánoc a Nového roku, kdy
bychom na začátek ledna s velkou
pravděpodobností stejně hledali
nějakého soupeře pro přípravné
utkání. Teď už nemusíme,“ těšilo
Gogu.
Druhou semifinálovou dvojici
volejbalového ČP žen 2014/2015
tvoří SK UP Olomouc a PVK
Olymp Praha, jenž v odvetě
čtvrtfinále doma zdolal Přerov
3:0 (22, 20, 14).

Vzestup volejbalistek TJ OP se zastavil, jsou až osmé Cruz, Meidlová a Stavinohová
A kouč Sypko dal pro oživení k dispozici svůj post!

Prostějov/son - Velice rušný
závěr podzimu mají za sebou
volejbalistky TJ OP Prostějov.
Ty z osmi posledních střetnutí
první poloviny druhé ligy žen
2014/2015 utrpěly hned šest
porážek včetně některých dost
zbytečných, což dlouholetého
hlavního trenéra Ladislava Sypka přimělo k razantnímu kroku: nabídl k dispozici své místo
kouče! Přesto zatím u týmu zůstal a nadále zůstane, dokud se
nenajde jeho vhodný nástupce.
Situace eskalovala v půlce listopadu po duelech šestého dvoukola ve
Šlapanicích, kde „oděvářky“ podlehly 0:3 a 1:3. „Uznávám, že brněnský celek má kvalitu a je lepší
než my. I tak jsme ale v Brně mohli, z mého pohledu dokonce měli
zahrát na mnohem vyšší úrovni,
než co jsme ve skutečnosti předvedli. Kromě jednoho setu holky
působily naprosto odevzdaně, bez
nasazení i bojovnosti, jako by jim
bylo jedno, jak všechno dopadne.
A protože se takový přístup během
tohoto ročníku opakoval už poněkolikáté, rozhodl jsem se to při své
impulzivnosti rázně řešit,“ prozradil Sypko.
Svěřenkám v šatně hned po odvetě oznámil, že jestli se podaří
najít nového odpovídajícího lodivoda, tak svou pozici v zájmu
oživení družstva dobrovolně
opustí. „Jsem totiž přesvědčen, že
stávající mančaft má na víc, než co
v letošní sezóně předvádí. A totéž
navíc platilo už v minulém, hodně
nepovedeném roce. Pokud tedy
já nedokážu z kolektivu dostat
víc, nemám mu dle mého názoru
už tolik co dát a pozvednout jej
by měl zkusit někdo jiný,“ svěřil
Sypko své názory a pocity vedoucí k bodu, jenž by se určitě dal
nazvat krizí.
Věrný kormidelník dospělého
souboru TJ OP byl dokonce původně rozhodnutý, že svůj post
opustí okamžitě a natvrdo. „Jen-

že najít někoho, kdo by chtěl
a zároveň byl schopný dobře vést
druholigový tým žen, není vůbec
jednoduché. Reálně tak hrozilo,
že děvčata zůstanou bez kouče,
což by způsobilo ještě větší problémy a takovou situaci jsem
s chladnější hlavou nehodlal
připustit. Nechtěl jsem družstvo
nechat ve štychu. Proto jsme se
domluvili, že zatím zůstanu, ale
současně se bude hledat můj nástupce. A jakmile se objeví, celek
mu rád předám,“ vysvětlil Sypko
další vývoj.
Po těchto událostech Prostějovanky dokázaly dvakrát porazit
Vsetín 3:1, což slibovalo vzývané zlepšení. Poté však podlehly
v Juliánově v obou mačích 1:3
a neuspěly ani doma proti Přerovu
B vinou porážek 0:3 a 1:3. „Hlavně v Brně se znovu naplno projevilo to, co mi nejvíc vadí. Ve všech
šesti prohraných setech jsme vedli
a stejně je nakonec ztratili vinou
toho, že holky do zápasů nedaly
srdce, neodvedly své maximum
a ve zlomových okamžicích jakoby jim bylo jedno, zda zvítězí nebo
prohrají, což je z mého hlediska
přesně ten největší problém. Můžu
jen doufat, že bez ohledu na osobu
trenéra si děvčata tohle sama naplno uvědomí, půjdou do sebe a dokážou hrát celkově lepší volejbal.
To si myslím, že je v jejich silách,“
zdůraznil Sypko.
Tabulkově „oděvářky“ klesly na
osmé místo druholigové skupiny
C, leč soupeře před sebou nemají
tak daleko a na sestupovou devátou příčku naopak získaly uklidňující sedmibodový náskok. „Je
jasné, že za daných okolností bude
nejdůležitější zachránit soutěž.
Ovšem jen tohle nestačí, klást si
malé cíle přece není žádná cesta.
Každý by měl mít aspoň nějaké
ambice a snažit se o vlastní zlepšování,“ nabádá Ladislav Sypko
směrem ke druhé polovině sezóny,
která odstartuje 10. ledna.

Výsledky žen TJ OP ve 2. lize C 2014/2015
1. + 2. kolo: Bílovec – Prostějov 0:3 (-15, -18, -12) a 0:3 (-28, -9, -21).
3. + 4. kolo: Prostějov – Nový Jičín 1:3 (-19, -21, 20, -12) a 0:3 (-13, -18,
-13). 5. + 6. kolo: Kylešovice – Prostějov 0:3 (-18, -18, -26) a 0:3 (-22,
-19, -14). 7. + 8. kolo: Olomouc B – Prostějov 3:1 (21, 17, -21, 22) a 3:2
(23, 13, -24, -22, 5). 9. + 10. kolo: Prostějov – Opava 2:3 (-16, -15, 21,
14, -13) a 0:3 (-20, -12, -19). 11. + 12. kolo: Šlapanice – Prostějov 3:0
(14, 18, 21) a 3:1 (19, 16, -22, 13). 13. + 14. kolo: Prostějov – Vsetín 3:1
(13, -23, 23, 17) a 3:1 (-13, 21, 19, 24). 15. + 16. kolo: Juliánov – Prostějov 3:1 (17, -21, 18, 24) a 3:1 (25, -19, 22, 18). 17. + 18. kolo: Prostějov
– Přerov B 0:3 (-18, -10, -14) a 1:3 (-17, -26, 19, -24).

Průběžná tabulka 2. ligy žen C 2014/15
 Tým

V

P

S

Sety

Body

1. Nový Jičín

16

1

1

0

53:8

51

2. Opava

11

3

3. Šlapanice

10

3

2

2

47:21

41

0

5

42:23

36

4. Přerov B

9

0

3

6

37:31

30

5. Kylešovice

7

2

1

8

31:37

26

6. Vsetín

6

1

2

9

28:38

22

7. Juliánov

6

1

2

9

29:40

22

8. Prostějov

6

0

2

10 28:38

20

9. Bílovec

3

2

0

13 19:45

13

2

1

1

14 16:49

9

10. Olomouc B

Los žen TJ OP v odvetné části 2. ligy žen C 2014/15
19. + 20. kolo: Prostějov – Bílovec (10. ledna, 10.00 + 14.00 hodin). 21.
+ 22. kolo: Nový Jičín – Prostějov (17. ledna, 10.00 + 14.00 hodin). 23.
+ 24. kolo: Prostějov – Kylešovice (24. ledna, 10.00 + 14.00 hodin). 25.
+ 26. kolo: Prostějov – Olomouc B (7. února, 10.00 + 14.00 hodin). 27.
+ 28. kolo: Opava – Prostějov (14. února, 10.00 + 14.00 hodin). 29. +
30. kolo: Prostějov – Šlapanice (21. února, 10.00 + 14.00 hodin). 31. +
32. kolo: Vsetín – Prostějov (7. března, 10.00 + 14.00 hodin). 33. + 34.
kolo: Prostějov – Juliánov (14. března, 10.00 + 14.00 hodin). 35. + 36.
kolo: Přerov B – Prostějov (21. března, 10.00 + 14.00 hodin).
Domácí zápasy hrají oděvářky v Letní hale v ulici U velodromu.

jsou v reprezentaci kadetek ČR

Prostějov/son - Reprezentační
výběry České republiky juniorek „U20“ a kadetek „U18“
mají před sebou zápasový vrchol zimní části sezóny v podobě
kvalifikačních turnajů o postup
na Mistrovství Evropy 2015
svých věkových kategorií. S velkou pravděpodobností se budou
týkat i tří mladých volejbalistek
VK Agel Prostějov.
V aktuální nominaci juniorského
týmu naší země sice kvůli dlouhodobým zdravotním problémům Evy Lakomé není žádná
„Agelka“, zato v kadetském kolektivu ČR momentálně figurují
hned tři zástupkyně „vékáčka“:
blokařka Sarah Cruz, smečařka
Pavla Meidlová a libero Adéla
Stavinohová.
Během uplynulých pěti dnů nechyběla prostějovská trojice mezi
čtrnácti vybranými hráčkami, které absolvovaly soustředění v Mikulově včetně čtyř přípravných
utkání. Šlo o tři mezistátní přá-

telské zápasy proti Nizozemsku
a také o jeden soutěžní duel
1. ligy žen s Břeclaví – téměř
všechny vítězné!
Co čeká české kadetky dál? Od
28. do 30. prosince mezinárodní
turnaj MEVZA v maďarské Nyiregyhaze, v termínu 1. až 5. ledna další soustředění v Klatovech

a poté již samotná kvalifikace ME
do 18 let. Uskuteční se v ruském
městě Ramenskoje, kde svěřenky
kouče Aleše Nováka narazí 8. ledna na Dánsko, 9. ledna na domácí
Rusko a 10. ledna na Litvu. Je přitom reálné, že do konečné nominace budou zařazeny všechny tři výše
jmenované hráčky Prostějova.

Výsledky kadetek ČR na soustředění v Mikulově
Mezistátní přípravné zápasy: Česko – Nizozemsko 3:0 (15, 23, 19),
Česko – Nizozemsko 3:1 (21, -13, 21, 23), Česko – Nizozemsko 1:3
(-22, -21, -23, 25)
Soutěžní utkání 1. ligy žen: SCM ČVS ČR – Břeclav 3:0 (19, 21, 18)
Hráčský kádr kadetek ČR na soustředění v Mikulově
Nahrávačky: Tiziana Baumruková (Olymp Praha) a Nicole Šmídová
(VŠ Plzeň).
Blokařky: Sarah Cruz (VK AGEL Prostějov), Hana Judlová (VŠ Plzeň), Markéta Bízková (Španielka Řepy), Veronika Jandová (Olymp
Praha) a Justýna Frommová (Olymp Praha).
Smečařky a univerzálky: Pavla Meidlová (VK AGEL Prostějov), Daniela Černá (České Budějovice), Gabriela Kopáčová (KP Brno), Klára
Mikelová (KP Brno) a Anna Suchá (KP Brno).
Libera: Adéla Stavinohová (VK AGEL Prostějov) a Eva Valentová
(České Budějovice).

Kadetky a starší žákyně mají hned
po Vánocích tradiční soustředění

Prostějov/son - Poslední utkání extraligových mládežnic VK
AGEL Prostějov v základní části
a jejich první duely v nadstavbové fázi dělí více než měsíc. Jak
mladé volejbalistky pětitýdenní
zápasovou pauzu v mistrovské
soutěži tráví?
„Závěrečný týden před Vánocemi
jsme normálně trénovali. Tedy samozřejmě jen ty holky, které jsou
zdravé, protože marodka se nám
momentálně velmi rozrostla. Takže
zraněné i nemocné hráčky dostaly

časový prostor na to, aby se pořádně uzdravily,“ informoval šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Během vánočních svátků si samozřejmě všichni užili zasloužené
volno a hned po nich se početná výprava talentovaných prostějovských
plejerek vydala na jeden tradiční tréninkový kemp.
„S kadetkami a staršími žákyněmi
strávíme tři dny od sedmadvacátého
do devětadvacátého prosince jako
obvykle na soustředění v Morkovicích. Věnovat se budeme oživová-

ní kondice i volejbalovým věcem
a jako vždy zařadíme i nějakou tu
legraci,“ prozradil Matěj.
Juniorky zůstanou celou dobu v Prostějově, kam se žákyně s kadetkami
po soustředění také vrátí. „V novém kalendářním roce už bude
příprava probíhat znovu klasicky
včetně toho, že odehrajeme některé
přátelské turnaje. A o víkendu sedmnáctého a osmnáctého ledna vstoupí
oba naše extraligové výběry do nadstavbové části ve skupinách o první
až šesté místo,“ doplnil Matěj.
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S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ
JOIN THE CHAMPIONS WITH US

Prezentace

