Po víkendovém sněžení vyhlíží lyžaři na Prostějovsku lepší časy

čtěte na straně 13

VŠECHNY PROSTĚJOVSKÉ UDÁLOSTI V KOSTCE
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s pohodou

DALŠÍ MRTVOLA NA NÁDRAŽÍ!
Tu první ohlodali psi, Silvestr nepřežil
SILVES
TRA
druhou zase potkani...

Prostějov/mik

Prokletý starý barák! V opuštěném domku nedaleko hlavního
nádraží v Prostějově našel už podruhé v krátké době svoji
smrt další bezdomovec! A to za dosti podivných okolností...
Jak Večerník již informoval, 7. prosince bylo v onom drážním
domku v Pražské ulcii nalezeno tělo známé postavičky bezdomovecké komunity Josefa Jelínka. Policisté a vzápětí
i „pohřebáci“ museli mít hodně tvrdou hroší kůži, neboť tělo
bývalého cirkusáka nalezli ohlodané od psů. Dům hrůzy
ovšem neřekl své poslední slovo, hned v pátek 2. ledna zde
za výrazného přispění médií
byla objevena další ohlodaná
ČTĚTE NA STRANĚ 6
mrtvola, tentokrát od potkanů!

Dům hrůzy. Z polorozpadlého baráku u hlavního nádraží už pohřebáci Pavla
Makového vynášeli v krátkém čase dvě ohlodané mrtvoly.
2x foto: Michal Kadlec, 1x ilustrační foto
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Krimi

168 hodin
s městskou policií
Kachna na „pracáku“!
pracáku“!

O čtvrt na sedm ráno v pátek
2. ledna ohlásila žena prostředy 156 výskyt
ý y zanictvím linky
toulané kachny před Úřadem
práce na Plumlovské ulici.
Při příjezdu hlídky vodní pták
seděl na chodníku. Z důvodu
jeho plachosti nebylo možné
provést odchyt. Kachna se
před hlídkou dala na úprk.

Zranila ji raketa

V prvních minutách Nového
roku si hlídka na náměstí T. G.
Masaryka všimla muže snažícího se odpálit pyrotechnický
výrobek ve tvaru rakety na
dřevěném kolíku. Dotyčnému
se však nepodařilo tuto raketu
včas pustit a došlo k její ohlušující detonaci a rozprsknutí
světelných částí do okolí mezi
přihlížející lidi. Hlídka se po této
události vydala zkontrolovat
odpalovače, zda u něho nebo u
někoho z okolí nedošlo ke zranění. Bylo zjištěno, že muž se
jen pořádně leknul, ale následně
vyšlo najevo drobné poranění
slečny na noze způsobené zásahem úlomku. Lékařské ošetření
však odmítla. Na základě zjištěných skutečností byla celá událost postoupena k správnímu orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití za to,
kdo jinému z nedbalosti ublíží
na zdraví. Udělit pokutu lze až
do výše dvaceti tisíc korun.

Skleróza řidiče

Roztržitý řidič zapomněl ve
dveřích svého vozu klíče, ale
měl štěstí, neboť tohoto nedopatření si povšiml oznamovatel.
Ten v neděli 28. prosince toto
pochybení nahlásil na linku
156 a vyčkal příjezdu hlídky.
Strážníci vůz uzamkli, klíčky
převzali a pro zapomnětlivce
zanechali vzkaz. Přibližně po
dvou hodinách od nálezu se
devětadvacetiletý řidič přihlásil. Oznamovateli rozhodně
patří poděkování, neboť jeho
příkladným přístupem k situaci
vše dobře dopadlo.

Jiskřilo se mu
v očích...

Ve víru silvestrovských oslav
muž viděl jiskřící dráty. Ve
středu 31. prosince před jednadvacátou hodinou bylo přijato
na linku 156 sdělení o přetrhaných drátech elektrického
vedení u autobusové zastávky.
Hlídka toto nepotvrdila. Na
drátech byla zavěšená magnetofonová páska, která odrážela
záblesky odpalované pyrotechniky. Toto oznamovatel
nerozeznal a nabyl dojmu, že
dochází k jiskření drátů. Tímto
se celá záležitost vysvětlila.

Prokopl dveře
od záchodu

Ve čtvrtek 1. ledna několik
minut před jednou hodinou
v noci byla přijata žádost
z recepce nejmenovaného
prostějovského hotelu o příjezd hlídky. Strážníci zjistili
poškození dveří od toalet.
Mladík, který toto způsobil,
se zde již nenacházel, okamžitě z místa utekl. Způsobená škoda byla předběžně
vyčíslena
na dva tisíce korun.
y
Věc byla předána Policii ČR
k dalšímu šetření.

Křičel na maminku!

Na Nový rok před čtvrtou hodinou ranní se obrátila na linku
156 matka s prosbou o zklidnění syna, který při návratu domů
na ni křičí. V přítomnosti strážníků byl třiadvacetiletý mladík
již v klidu a svého nevhodného
chování vůči matce litoval. Během půlhodiny si mezi sebou
celou záležitost vysvětlili. Zákroku ani převozu na záchytnou stanici nebylo zapotřebí.
Zraněný senior
Uplynulý pátek 2. ledna v pět
hodin ráno bylo přijato na linku
156 sdělení o muži,, který
ý stojíj u
kruhového objezdu na ulici Šárka a zvláštně se chová. Hlídka
seniora zkontaktovala. Ten uvedl, že se před dvěma dny poranil
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SILVESTROVSKÉ OSLAVY:

Zle a nedobře skončily silvestrovské oslavy
pro mladého muže a osmnáctiletou slečnu
z Prostějova. Po půlnoci došlo u Zlaté brány
k hromadné rvačce silně podnapilých osob, kterou rozehnali až strážníci městské policie.
Prostějov/mik
„Na Nový rok došlo třicet
minut po půlnoci k potyčce
u Zlaté brány. Hlídka strážníků
spatřila skupinu okolo patnácti
osob, která měla mezi sebou
hlasitou slovní rozepři. Podle
jejich vysvětlení měli být bezdůvodně napadeni neznámými
osobami. Ty se ale na místě již
nenacházely. Všichni svorně
tvrdili, že poznali z útočící sku-

piny pouze jednoho mladíka,“
informovala Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
V tu chvíli bylo těžké něco
řešit, ale strážníci udělali vše
pro uklidnění napjaté situace.

U Zlaté brány TEKLA KREV!
Mladík se slečnou skončili ve špitále

„Z důvodu, že většina z přítomných byla v podnapilém
stavu, nepodařilo se v daném
čase zjistit podrobnosti incidentu. Pro dvě zraněné osoby
přivolali strážníci sanitku záchranné služby. Mladý muž
měl krvácející zranění v obličeji a osmnáctiletá dívka
si stěžovala na bolest nohy
i břicha,“ popsala Adámková
s tím, že celá událost byla postoupena správnímu orgánu
k dořešení.

BYLI JSTE SVĚDKY TOHOTO INCIDENTU?
VÍTE, CO SE PŘESNĚ STALO?
NAPIŠTE NÁM E-MAIL NA ADRESU:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ

Chlapec utekl ze „špitálu“, našli ho

ZPITÉHO POD OBRAZ na ulici!
Prostějov/mik - To snad není pravda! Ale bohužel, je to skutečnost. Na Silvestra hodinu před půlnocí našli lidé na Újezdu ležet
na chodníku chlapce, kterému mohlo být tak patnáct či šestnáct
let. Byl totálně opilý a před jistou smrtí zadušením ho zachránili
strážníci! O koho se jedná, poznala až lékařka v nemocnici...
„Na Silvestra několik minut po třiadvacáté hodině, byl prostřednictvím linky 156 oznámen ležící podnapilý hoch na chodníku v ulici
Újezd. Nikdo z kolemjdoucích ani přítomných osob ho neznal. Strážníci mladistvého chlapce uvedli do stabilizované polohy, neboť byl ve
značně zbídačeném stavu a hrozilo zadušení,“ popsala kritický okamžik Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Totožnost chlapce byla rozluštěna až ve špitále. „Záchranná služba
převezla chlapce do nemocnice, kde vyšlo najevo, že se jedná o hocha, který se zde dlouhodobě léčí. Celá událost byla předána Policii
ČR, která po vyhodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného provede další úkony,“ informovala Adámková.

OPILCI řádili i v nemocnici
Pod vlivem alkoholu byli i pacienti!

Prostějov/mik - Tohle strážníci
snad ani nepamatují. Hned třikrát musely jejich hlídky vyjíždět během Silvestra a Nového
roku do prostějovské nemocnice, neboť personál si nevěděl
rady s mnohými výtržníky. Ti
dokonce pod vlivem alkoholu
ničili nemocniční zařízení!
„V průběhu čtyřiadvaceti hodin
dne jedenatřicátého prosince
2014 vyjížděla hlídka třikrát do
nemocnice. První výjezd následoval po oznámení zaměstnanců
zdravotnického zařízení okolo
třetí hodiny odpoledne. Jednalo

Policie obvinila podvodníky s úvěry
Prostějov/mik - V samotném
závěru roku prostějovská policie zahájila trestní stíhání rovnou spojená s obviněním dvou
mužů, kteří se měli dopustit
úvěrových podvodů. První
z nich nesplatil ani korunu,
druhý zaplatil aspoň něco, ale
stále dluží přes čtyřiapadesát
tisíc korun. Obviněným teď
hrozí dvouletý kriminál.
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého muže, kterého obvinili
ze spáchání přečinu úvěrového
podvodu. Toho se měl dopustit
tím, že si v prosinci roku 2013
sjednal u jedné ze společností

poskytující úvěry půjčku ve výši
téměř osmnácti tisíc korun na
nákup zboží. Zavázal se ji splácet v pravidelných měsíčních
splátkách, neuhradil však žádnou z nich,“ uvedla k prvnímu
případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Ještě hůře je na tom chlapík, který se sice v rámci svých možností snažil úvěry splácet, ale nyní
už delší čas neuhradil ani korunu. Zahájeno bylo také trestní
stíhání padesátiletého muže, kterého kriminalisté rovněž obvinili
z úvěrového podvodu. Toho se
měl dopustit tím, že v období

Foto: Internet

od ledna 2012 do konce února
2013 uzavřel celkem šest úvěrů
na různě vysoké částky. Některé
z nich splatil zcela, další pouze
z části. K dnešnímu dnu tak dluží
téměř čtyřiapadesát tisíc korun,“
konstatovala Irena Urbánková.
Jak vzápětí dodala, oba muži
se dopustili ještě dalšího hříchu.
„Při prověřování kriminalisté
zjistili, že při sjednávání smluv
uvedli nepravdivé údaje, týkající se jejich finančních možností
a závazků. V případě prokázání
viny a odsouzení jim za uvedený přečin hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí
krajské policie.

od soudní síně...

se o skupinu bezdomovců, kteří
se zdržovali ve vestibulu zdravotnického zařízení a nemínili
tyto prostory opustit. Po důrazné
výzvě ale nakonec z místa odešli,“ uvedla k prvnímu případu
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
O půl druhé v noci vyjela hlídka
na základě žádosti na oddělení traumatologie. „Zde došlo k
poškození dveří mužem, který
prováděl doprovod kamaráda,
a zdálo se mu, že dlouho čekají
na ošetření. Na místě již byli policisté a případ si převzali. Stráž-

níci vyčkali do ukončení jejich
šetření,“ popsala druhou anabázi
strážníků do prostějovského špitálu mluvčí strážníků.
Potřetí během čtyřiadvaceti hodin navštívila hlídka nemocnici
1. ledna po sedmé hodině ráno.
„Tentokrát se jednalo o několik
podnapilých pacientů, kteří se
chovali nevhodně v čekárně.
Sedmačtyřicetiletému netrpělivci
se zdála doba strávená v místnosti nepřiměřeně dlouhá. Situace
byla zklidněna a věc s ním vyřešena domluvou,“ podotkla Jana
Adámková.

CHYSTAL SE K LOUPEŽI?
Prostějov/mik – „Chlap má
v ruce pistoli a jde do baru!“
Tak toto oznámení obdrželi
prostějovští strážníci hodinu
před půlnocí přímo na Silvestra. Hlídka okamžitě vyjela na
udané místo, ale žádný protiprávní čin nezjistila...
„Ve středu jedenatřicátého prosince po třiadvacáté hodině
nahlásil občan na linku 156 podezřelé jednání muže. Ten měl
mít rozbité zadní okno u vozidla
a v ruce držet předmět, který
vypadal jako střelná zbraň. Poté
odešel do blízkého baru,“ popsala nevšední oznámení všímavého člověka Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.

Na první pohled vypadalo vše
velmi nebezpečně. Bodejť by
také ne, když muž byl viděn s pistolí vcházet do baru... „Strážníci
okamžitě vyjeli na místo a v dané
lokalitě nalezli zmíněný vůz.
Zadní okno bylo přelepeno fólií
a na předním sedadle spolujezdce
leželo pouzdro od signální startovací pistole. K žádnému protiprávnímu jednání ale nedošlo,
neboť vozidlo bylo zaparkováno
v souladu s právními předpisy
a v pátrání nebylo ani zaznamenáno. A startovací pistole nepodléhá registraci ani povolení,“ vysvětlila Adámková.
Jaké měl ale muž skutečné
úmysly, o tom už zpráva strážníků nic neříká...

Padne v úterý ORTEL NAD Františkem TUHÝM?

Prostějov, Brno/mls - Proces
s bývalým generálním ředitelem zkrachovalého Oděvního
podniku Prostějov Františkem Tuhým se u Krajského
soudu v Brně pomalu chýlí ke
konci. Další díl soudního maratonu, který Večerník jako
jediné médium v ČR exkluzivně sleduje, je naplánován na
zítřek, tj. úterý 6. ledna.
Soudní proces s Františkem Tuhým začal v září loňského roku,
v jeho pokračování by nyní v

této věci měli promluvit poslední z dosud předvolaných svědků.
Se zájmem se očekává zejména
výslech tehdy vysoce postaveného právníka zaměstnaného
v OP Prostějov. Senát trestního
soudu bude v jeho případě pravděpodobně zajímat odpověď na
otázku, zda a jakým způsobem
právní oddělení upozornilo na
nezákonný souběh funkcí u
členů představenstva Oděvního podniku včetně generálního
ředitele Františka Tuhého. V

případě, že tento problém právní
oddělení vůbec neřešilo, bude
jistě nasnadě vysvětlit, z jakého
důvodu tak nečinilo...
Zmiňovaný svědek byl předvolán už k minulému hlavnímu
líčení, kvůli sněhové kalamitě se
však nakonec nedostavil.
Pokud obhajoba na konci úterního jednání nenavrhne doplnit
dokazování o poslední důkazy
či svědky, pak není vyloučeno,
že už zítra zazní závěrečné řeči
státního zástupce i obhájce.

Nelze dokonce ani vyloučit, že
senát v čele se soudcem Tomášem Kurfiřtem vynese ve věci
konečný verdikt.
Ať bude znít jakkoliv, už nyní
se dá očekávat, že se proti němu
minimálně jedna z procesních
stran odvolá a věcí se tak bude
dále zabývat Vrchní soud v Olomouci.
Nechejme se překvapit, v každém případě aktuální novinky
najdete hned v úterý odpoledne na www.vecernikpv.cz!

Dvěě kkola
D
l jjsou ffučč

Minulé pondělí 29. prosince
ve večerních hodinách ukradl
neznámý pachatel dvě jízdní
kola ve Wolkerově ulici. Jejich majitelé si je kolem čtvrt
na osm večer uzamkli k sobě
a k zábradlí lankovým zámkem.
Jednalo se o pánské horské jízdní kolo značky GT Chucke a
pánské trekingové jízdní kolo
značky Author Stratos. Když
se za tři čtvrtě hodiny pro kola
vrátili, už je nenašli. Někdo
jim je stačil odcizit. Jednomu
z majitelů tak neznámý
pachatel
neznámýpachatel
způsobil škodu za 7 100 korun,
druhému za 2 150 korun. V případě zjištění pachatele mu za
přečin krádež hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Bral čerpadlo i benzín

V čase od čtvrtka 25. prosince
do sobotyy 27. prosince
p
došlo
ke vloupání do vozidla Škoda
Felicia Combi, které bylo zaparkované na sídlišti E. Beneše
v Prostějově. Zatím neznámý
pachatel do vozidla vnikl po
rozbití jednoho z oken, demontoval čerpadlo stavu paliva
a následně z nádrže odčerpal
pětatřicet litrů benzínu. Majiteli způsobil celkovou škodu
za dva tisíce pětset korun.
V případě zjištění pachatele
mu za přečin krádež hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

A jsou bez kočárku!

V noci z pátku 26. prosince na
sobotu 27. prosince došlo ke
vloupání do vozidla Volvo ve
Spitznerově ulici v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel vnikl
do zavazadlového prostoru,
odkud odcizil dětský kočárek.
Majiteli způsobil celkovou
škodu za deset tisíc korun.

Nadýchali dvě promile

Minulý pátek 2. ledna kolem
půl druhé odpoledne kontrolovali policisté v Kostelecké ulici v Prostějově řidičku
vozidla Rover. Provedenou
dechovou zkouškou naměřili
osmačtyřicetileté ženě 2,12
promile alkoholu v dechu. Na
místě jí zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. V sobotu
3. ledna krátce před třetí hodinou ráno zase policisté zastavili
v Drozdovické ulici řidiče vozidla Škoda Felicia. Dvacetiletý
mladík za volantem nadýchal
opakovanou zkouškou 2,11
promile. Také jemu byl pochopitelně ihned odebrán řidičák.
V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky, na který zákon stanoví
trest odnětí svobody až na jeden
tok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Potřeboval míchačku

Foto: archív Večerníku

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

Na stavební práce se již zřejmě
připravuje zatím neznámý pachatel, který měl o víkendu od
26. do 28. prosince z oploceného
pozemku v Kostelci na Hané
hopozemku
odcizit stavební míchačku
značky LESHA Star. Majiteli
způsobil škodu za 5 700 korun.
V případě zjištění pachatele mu
za přečiny krádeže a porušování
domovní svobody hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Šel po notebooku

LUKÁŠ POZDÍČEK

RADIM PEKAŘ

ONDŘEJ GREGOR

JIŘÍ ČERVENKA

se narodil 12. října 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. prosince 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří 183 centimetry, má hubenou postavu, zelené oči a plavé blond vlasy.

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

se narodil 22. června 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25
do 26 let a měří okolo 190 centimetrů. Další údaje k popisu hledané osoby nejsou známy.

se narodil 22. června 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 24. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří mezi 180 až 182
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který měl v průběhu středečního dopoledne dne 31. prosince odcizit
z personální místnosti jednoho
z pohostinství na Konicku notebook a také dvě počítačové
hry. Majitelce tak způsobil
škodu za téměř 20 000 korun.
Zloději v případě zjištění hrozí
dva roky kriminálu.

Zpravodajství
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„Byl to nejlepší ohňostroj,“

Zemřel Otakar Kukula

shodli se lidé v Plumlově

- soudce, který se postavil normalizaci
První porevoluční předseda prostějovského soudu
musel justici na patnáct let opustit
Prostějov/mls - „Velice mírný, přívětivý a společenský člověk.“ Takto charakterizovali přátelé a bývalí spolupracovníci JUDr. Otakara Kukulu. První
porevoluční předseda prostějovského soudu nedávno zemřel, stalo se tak
přímo na Štědrý den. Bylo mu jedenaosmdesát let...
Doktor práv Otakar Kukula se aktivně zapojil do reforem souvisejících
s takzvaným „Pražským jarem“ koncem šedesátých let minulého století.
Necelý měsíc po vstupu vojsk Varšavské smlouvy byl dokonce jmenován do
zvláštního senátu Krajského soudu v Brně, který se zabýval rehabilitacemi
politických vězňů. Následně tak musel coby soudce čelit obrovským tlakům.
„Za obzvláště složitých okolností projevoval při rozhodování o rehabilitacích značnou odvahu. To se mu ovšem během následující normalizace stalo
osudným a posléze musel justici na patnáct let opustit,“ sdělil exkluzivně
Večerníku Petr Vrtěl, současný předseda Okresního soudu v Prostějově.
Po vyhazovu z justice nastoupil Otakar Kukula do JZD Senice na Hané.
„S právním světem ani poté kontakt zcela neztratil, když zastupoval družstvo
při různých příležitostech. Hned po revoluci požádal o návrat do justice a už
v květnu 1990 byl jmenován předsedou prostějovského soudu. V této pozici
se významně podílel na reformě soudu, která souvisela se změnami po ´Sametové revoluci´. Coby soudce pak zužitkoval své předchozí zkušenosti při
rozhodování o zemědělských restitucích,“ doplnil Vladimír Váňa, který Kukulu v roce 1999 ve funkci prvního muže prostějovského soudu vystřídal.
Dva roky na to Otakar Kukula soudnictví definitivně opustil. Tentokrát však
již dobrovolně.
Kromě své práce a rodiny patřil mezi záliby Otakara Kukuly i sport. Při
patřičné sněhové nadílce ho bylo například možné potkat, jak na běžkách
sjíždí Drahanskou vrchovinu. Rodina, přátelé i kolegové se s Otakarem
Kukulou naposledy rozloučili v pátek 2. ledna v obřadní síni na městském
hřbitově v Prostějově.

BYLI JSME
U TOHO!

Prostějovský ohňostroj
přitáhl dva tisíce lidí,
došlo i na bitku!
Povedená show. Dvanáctiminutový
ohňostroj v Plumlově byl sice o tři
minuty kratší než ten v Prostějově,
ale dle diváků byl ve srovnání s ním
o něco lepší. Vynikal zejména nápaditými efekty a krásnou choreografií.
Foto: Petr Sládek

Život mezi paragrafy. JUDr. Otakar Kukula nastoupil jako soudce okresního soudu v Prostějově už
v roce 1961. Po svém nuceném odchodu z justice
v roce 1975 pracoval v JZD Senice na Hané. Předsedou prostějovského soudu se stal po svém návratu
v květnu 1990.
Foto: Martin Zaoral

Vše o silvestrovských oslavách v Prostějově a Plumlově čtěte na stranách 6 a 13 dnešního vydání

ODVÁŽNÝCH OTUŽILCŮ PŘI VÁNOČNÍ KOUPELI RAKETOVĚ PŘIBÝVÁ
Hitem uplynulého ročníku byli „Ledová královna“ a čtyři „těžkooděnci“

„Z letošní ´Vánoční koupele´
mám velice příjemné pocity.
Celá štědrodenní akce je týmová
práce celého oddílu a vydařila
se. Myslím si, že atmosféra byla
skvělá, i diváků přišlo opravdu
hodně. Do budoucna musíme
právě vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu přihlížejících, ale
i otužilců, zkvalitnit ozvučení na
všechny strany a zvýšit pořadatelskou službu, aby měli všichni
ještě lepší pocit. Předpokládám,
že uděláme jeden prostor pro
vstup do vody a jeden pro výstup.
Ale to jsou drobné organizační
záležitosti, které mohou událost
jen zkvalitnit a příjemný pocit
z uplynulého ročníku nemohou
změnit,“ poznamenal spokojený
Michal Mucha, jeden z hlavních
organizátorů a duše tradičních
„Vánočních koupelí“ na plumlovské přehradě.
Nejenom pořadatele překvapila
na Štědrý den vysoká teplota
vzduchu, která se pohybova-

48
42

Dámy, pozor! K velkému potěšení přítomných slečen a dam se
letošního štědrodenního koupání zúčastnili i tito čtyři „těžkooděnci“.
Líbí se vám?
2x foto: Michal Kadlec
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la nad hranicí jedenácti stupňů
Celsia, na sluníčku atakovala
dokonce „patnáctku“. Škodolibí
jazykové tvrdí, že otužilci tak
měli velmi usnadněnou situaci
a prožívali takzvaný malý Jadran... „Vždy je příjemnější, když
je venku slunečné počasí, než
kdyby pršelo, či foukal chladný
vítr. Ale věřte mi, ať je venku
deset stupňů nad nulou nebo
kolem nuly, voda má v tomto
ročním období přibližně pořád
stejnou teplotu, takže je opravdu
ledová. V minulých ročnících se
teplota vody pohybovala vždy
v rozmezí od jednoho do čtyř
stupňů, což jistě uznáte, že to
žádný Jadran není,“ usmívá se
Michal Mucha.
Dalším pozitivem jednatřicátého ročníku „Vánoční koupele“ na plumlovské přehradě
byla enormní divácká kulisa. Jak
poznamenal hlavní organizátor,
dá se už pomalu srovnat se
štěpánskou koupelí v Praze ve
Vltavě! „Letošní divácká účast
byla opravdu asi největší v his-

92

73

2006

Prostějov/mik

Účast otužilců na „Vánoční koupeli“

2005

Veleúspěšná akce, ke které se Večerník zákonitě
musí ještě jednou vrátit. Úderem dvanácté hodiny skočilo ve středu 24. prosince do plumlovské
přehrady rekordních dvaadevadesát otužilců.
Zatímco rovněž historický počet diváků v podobě
tří tisícovek se i přes nezvykle teplé počasí tetelil
zimnicí, plavci se vesele ráchali ve studené vodě
výpusti. Už jedenatřicátý ročník „Vánoční koupele“ pod taktovkou zimních a dálkových plavců
TJ Haná Prostějov se prostě vydařil po všech
stránkách. A díky hlavnímu organizátoru Michalu
Muchovi Večerník nahlédl trochu víc pod pokličku
celé stále více oblíbenější akce, která se koná tradičně na Štědrý den.

Zdroj: TJ Haná Prostějov - oddíl zimního a dálkového plavání
torii, co já pamatuji. Rozhodně
slunečné počasí vylákalo do přírody velké množství diváků, ale
i otužilců. Jsem o tom přesvědčen, že hezké počasí na akcích
v přírodě je vždy padesát procent úspěchu. Pokud bych měl
hodnotit akce pořádané plavci,
tak podobnou diváckou kulisu
mají v Přerově na silvestrovském
koupání v Bečvě a samozřejmě v Praze na Vltavě na Štěpána šestadvacátého prosince.
I v Břeclavi mají ve stejný den
pěknou akci zimní plavci s potápěči na Dyji. Jinak divácká
účast při pořádaných závodech
v zimním plavání v rámci Českého poháru nebývá zdaleka tak
vysoká,“ zkonstatoval Mucha,
který už na začátku prosince loňského roku sliboval Večerníku
velké překvapení při štědrodenní
koupeli.

A to také přišlo! Šlo o volbu
„Ledové královny“, kterou se
podle předpokladů stala přemožitelka kanálu La Manche
Dana Zbořilová. „Ke konci roku
došlo k výměně předsedů oddílů
dálkového a zimního plavání
TJ Haná Prostějov. Dana byla
navržena členskou základnou
a následně také jednohlasně
zvolena. Myslíme si všichni,
že je tou nejpovolanější osobou. Disponuje přirozenou
autoritou, sportovním duchem,
dýchá s oddílem a má z nás asi
nejvíce plaveckých zkušeností
i naplavaných kilometrů, jelikož
se zúčastňuje závodů zimního
a dálkového plavání. Navíc má
zkušenosti také jako rozhodčí.
V nepolední řadě pak shromáždila kolem sebe tým lidí, kteří
jsou pro tento sport zapáleni.
S lehkým mrazením v zádech

jsme čekali, zda nabídku dělat
nám předsedkyni přijme. Nakonec se tak stalo, za což jsme
všichni moc rádi. Proto jsme
Danu Zbořilovou chtěli udělit
i pomyslnou královskou trofej
a dát tak veřejnosti na známost,
že Hanáci mají svou novou ´Ledovou královnu´,“ objasnil jeden
z představitelů oddílu.
Jak již tedy bylo několikrát
řečeno, účastníků „Vánočních
koupelí“ přibývá. Večerník
ale zajímalo, zda na Štědrý den může do ledové vody
plumlovské přehrady hupsnout
každý, nebo to chce alespoň
krátký trénink. „Vzhledem k tomu, že se nejedná o závod
a hladina vody ve výpusti je maximálně po prsa, tak si to může
zkusit opravdu každý. Nedoporučil bych však něco takového
lidem, kteří vědí, že mají aktuální

zdravotní problémy, především
srdečního rázu. Vlézt do studené vody na pár minut či sekund
je otázka především psychická,
tělo to vydrží. Takže jde zejména
o hlavu. Chce to tedy jen se trochu
vyhecovat a takzvaně se ´kousnout´. Řekne vám to každý, kdo
si takovou koupel vyzkoušel,“
vzkazuje Michal Mucha, který
zároveň upozornil, že organizátoři
pamatují i na zdravotnickou službu. „Nepředpokládám, že by to
s některým otužilcem-amatérem
takzvaně ´šlehlo´, ale pro všechny
případy máme samozřejmě připraveného zdravotníka s brašnou,
který by řešil případné oděrky.
Do budoucna ale uvažujeme, že
bychom měli na této akci i lékaře, případně rychlou lékařskou
pomoc. Přece jen je tady velká
koncentrace osob. To už je ale
bohužel otázka financí. V každém
případě bychom určitě chtěli tuto
akci v budoucnu zkvalitnit po
všech stránkách.“
Při pohledu do budoucnosti hlavní organizátor „Vánočních koupelí“ na plumlovské přehradě
uvedl: „Rádi bychom otužilce
nějak oceňovali nebo něčím

Na letošního premianta se v porodnici čekalo pouhé dvě a půl hodiny. Radost zavládla v Brodku u Prostějova

PRVNÍ PROSTĚJOVANKOU JE CLAUDIA!
„Snad si mě teď její táta vezme...,“ přeje si šťastná maminka
Prostějov/mik - Pohádkář by řekl, že čáp
letos přiletěl hodně zčerstva! Na první
miminka roku 2015 se totiž nečekalo tak
dlouho, jako v předešlých letech. Tím vůbec
prvním narozeným v prostějovské porodnici byl Matěj Pospíšil z Brodku u Prostějova.
A na prvního Prostějovánka, v letošním případě
ovšem Prostějovanku, se pak če-kalo pouhých
pár desítek minut. Stala se jí Claudia Dohnalová!
Prvního ledna o půl třetí ráno se v prostějovské
porodnici narodil manželům Janě a Pavlovi
Pospíšilovým z Brodku u Prostějova malý Matěj.
A je to pěkný pořízek! Váží totiž 4 650 gramů
a měří 54 centimetrů. „Já osobně to nijak
neřeším, jestli jsme první v roce. On už to
dostatečně s kamarády oslavil tatínek. Hlavně
že je Matěj zdravý, a jestli byl první nebo pátý,
je úplně jedno. Chlapec se měl narodit už
pětadvacátého prosince, takže na svět se mu asi
příliš nechtělo, víc jak týden jsem ho přenášela,“

svěřila se Večerníku maminka Jana Pospíšilová.
Na prvního rodilého Prostějovana se pak
nečekalo vůbec dlouho. Přesně ve čtyři hodiny
a dvaapadesát minut přišla na svět Claudia
Dohnalová. „Jméno jsme pro naši holčičku
volili podle naší víry, že bude moc krásná
a Claudia v sobě už onu krásu nese. Příjmení má
po tatínkovi, který, jak doufám, si mě snad teď
vezme,“ rozesmála se maminka Pavla Šromová.
Tato slova kýváním hlavy schválil šťastný otec
prvního narozeného Prostějovana roku 2015 Petr
Dohnal. Malá Claudinka váží 3,25 kilogramu
a měří 50 centimetrů.
Rodičům a první Pro-stějovance roku 2015
přišli poblahopřát také zástupci města, primátor Miroslav Pišťák s náměstkyní Ivanou
Hemerkovou. „Rodiče od nás jako už tradičně
obdrželi finanční odměnu dvou tisíc korun, velkou
kytici a drobný dárek pro miminko,“ prozradila
Hemerková.
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Jsou první! Pavla Šromová s Petrem Dohnalem se právem pyšní malou Claudií, která se stala první
narozenou Prostějovankou roku 2015. Vlevo nahoře první miminko roku narozené v prostějovské porodnici
Matěj Pospíšil z Brodku u Prostějova.
3x foto: Michal Kadlec

odměnili. Vždyť i maličkost potěší. Uvidíme, co přinese příští
ročník...“ A bude zase letos na
Štědrý den připraveno nějaké
překvapení? „Vysoký zájem
diváků a otužilců nás nakopl
natolik, že bezesporu připravíme
něco zajímavého a hezkého i pro
Vánoční koupel 2015. Nějaké
překvapení se tedy určitě najde,
už dokonce padaly první nápady a návrhy. Ale prozrazovat je
nebudu, nechte se překvapit,“
ponechal Mucha všechny plány
pod pokličkou. „Co se týká dalšího rekordu v účasti, osobně si
myslím, že pokud vyláká hezké
zimní počasí opět takový počet
lidí, jako byl na Štědrý den 2014,
tak by magická stovka mohla
padnout. Už jsem zaslechl, jak
se na příští rok chystají tradiční
účastníci i někteří další. Chtěl
bych ale říct, že jen o tom počtu
tato akce není. Jde především o to
příjemně prožít den, zkrátit si čekání na Štědrý večer, vidět spoustu známých a přátel, s kterými
si pak popřát hezké Vánoce,“
uzavřel ohlédnutí za úspěšnou
událostí prostějovského regionu
Michal Mucha.

PRVNÍ "MIMČO"

SI POCHOVAL
I PRIMÁTOR

Slavnostní chvíle. Šťastní rodiče na pár okamžiků svěřili malou
Claudii do rukou Miroslava Pišťáka.
Foto: Michal Kadlec
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Barometr

Číslo týdne

+

Klidný Silvestr. Poslední den v roce byll
pochopitelně hodně rušný, ovšem policisté ani hasiči nezaznamenali žádné vážDruhá mrtnější zásahy. Rovněž na chirurgické
vola. Stínem miambulanci nepřijali pacienty zranulého týdne je nález
něné hojně používanou pyromrtvého muže v drážním
technikou. Jen ti opilci…
domku u hlavního nádraží v ProAle to k silvestrovstějově. Během měsíce je to už druhá
ským oslavám
mrtvola nalezená na stejném místě. Přípajaksi
už
dem se zabývá policie, ale zatím nic nepatří.
nasvědčuje cizímu zavinění. I když záhadných
okolností je plno…

-

04.52

Osobnost týdne
TOMÁŠ
BERDYCH
Devětadvacetiletý člen TK Agro-

Oproti předešlým rokům se na
prvního narozeného Prostějovana čekalo letos jen necelých
pět hodin. Těsně před pátou
hodinou ranní se rodičům
Pavle Šromové a Petru Dohnalovi narodila malá Claudia. Do
vínku dostala dvě tisícovky odd
primátora.

fert Prostějov začal rok 2015 na
jedničku. Při exhibičním turnaji
Davidem Ferrerem, ve finále pak

Výrok týdne
„FÓR JE V TOM,
ŽE TO BUDOU
DĚLAT
ZADARMO!“
Primátor M. Pišťák se vyjádřil
k dalším opravám dlažby před
radnicí, kterou stavební firma
Skanska bude dělat už popáté!

LEDNOVÝ POHLED DO KRONIK aneb navazujeme tam, kde jsme loni skončili...

Analýza
A
nalýza

Ano, i letos se podíváme, co se
v našem městě a jeho blízkém
okolí dělo v letech minulých, a řeknu vám, že to zase bude občas
humor, místy horor, ale snad a především poučení pro dny příští. Tak
pojďme na to...

Martin Mokroš

Leden před pětašedesáti lety byl
hodně důležitý pro odborné historiky, neboť se farní matriky
převáděly na matriční odbory národních výborů, a tak je letopočet
1950 mezníkem pro historická
zkoumání, neboť pramenná základna se přesunula do jiných fondů. Samotný Prostějov zasáhla
z hlediska odborné historie krutá rána v podobě ztráty městské
kroniky, a tak byla založena
takzvaná pamětní kniha. Na
první pohled asi ne zrovna zásadní událost, ale pro historika, který
chce objevit skutečnou minulost a pravdu, věc zcela zásadní.

Dopisování něčeho až příliš ex
post zavání až moc velkou subjektivitou daného autora. Prostějov se
v lednu 1950 hodně rozrostl, sdružoval totiž také obce Držovice,
Krasice a Vrahovice, pochopitelně
tato rozlehlost potřebovala nějaké
dopravní propojení, a tak se jistě
hodil vznik ČSAD Prostějov, jehož nástupcem je dnes FTL.
Leden 1955 opět přinesl změnu
pro odborné historiky, neboť se
rozdělily fondy muzejní a archivní a vznikl okresní archiv, takže
již šedesát let lze v našem městě
studovat archiválie přímo ve specializované instituci.
Leden 1960 přinesl změnu celému státu, neboť republika

byla rozdělena na deset krajů
a sto osm okresů, takže se měnily původní hranice okresů politických a soudních, řada obcí se
přesunula jinam, než byla zvyklá a
Prostějov sám se stal i jako okres
částí Jihomoravského kraje. Byly
sice zpřetrhány historické vazby,
ale nejsem si zcela jist, zda návrat
pod Olomoucký kraj po listopadu 1989 byl pro naše město až
tak velkou výhrou. Asi málokdo
tuší, že tradice boxu je v našem
městě hodně dlouhá a netřeba
slavit jen současné borce. Již
před pětapadesáti lety tehdejší boxerský oddíl totiž úspěšně vstoupil
do první ligy a v ní se stal několikrát mistrem. Jak uvádí prameny,
pomohl k tomu příchod několika
boxerů z Dukly Kroměříž, kteří
pak našemu městu přinášeli tituly,
dorostenecký oddíl vyhrál svou
ligu a borci se také připravovali na
olympijské hry v Římě.
Leden 1965 přinesl našemu městu kulturní povznesení, neboť zde
byla založena stálá divadelní scé-

na pod hlavičkou KNV Jihomoravského kraje. Kulturu ovšem
zasáhla i ztráta, zemřel dlouholetý dirigent prostějovských pěveckých sborů Orlice a Vlastimila
Alois Grumlík.
Leden 1970 nepřinesl nic dobrého
místní pravoslavné církvi, neboť
její kostel v Demelově ulici byl
převeden pod muzeum pro jeho
účely provozní a výstavní. Ve
stejném čase již plně běžela i naším městem doba normalizační,
konala se zde konference národních výborů a hlavní projev zde
držel jeden z normalizačních pilířů
Alois Indra, člen ÚV KSČ, který
vyhrožoval zcela veřejně všemu
demokratickému.
Před čtyřiceti lety zahájila v našem městě činnost okresní manželská a předmanželská poradna. Myslím, že současní odborníci
na manželství těm tehdejším musí
jen a jen závidět, jaká to tehdy byla
pohodička, inu instituce manželská se nám ale za ty roky setsakra
proměnila.

Leden 1980 a opět něco pro
kulturní fandy. Ve městě vznikla
plně profesionální scéna, která
navázala na tradice Hanáckého
divadla a zároveň úzce spolupracovala s brněnským Divadlem na
provázku, tedy kvalita zaručena.
Na leden 1985 nikdo nevzpomínáme rád, neboť teploty šly
až na mínus třicet stupňů! Praskalo potrubí a opravárenské čety
se nezastavily. Horko naopak zažívala tehdy fungující komise pro
převýchovu cikánů, kterých bylo
ve městě registrováno ma čtyři
sta čtyřicet, problémy se prostě
kupily...
Před pětadvaceti lety jsme zase
všechny problémy takřka házeli za hlavu, neboť si všichni
užívali nové demokracie, což se
projevilo v lednu 1990 například
obnovou Junáka, Československé obce sokolské, dále se začalo
jednat o přejmenování některých
ulic, uskutečnila se první valná
hromada soukromých podnikatelů na okrese, ale také se podepiso-

vala petice za odchod okupačních
sovětských vojsk, vzpomínalo se
na Jana Palacha a bylo zavedeno
pravidelné autobusové spojení
Prostějov - Vídeň. Kdo se do
autobusu nevešel, tak běžel do
knihovny vypůjčit si ještě do nedávna zakázané knihy Škvoreckého, Mňačka, Tigrida a dalších.
Jeden problém zde ovšem nastal v souvislosti s až nepochopitelně rozsáhlou amnestií prezidenta Havla, kdy se na ONV
Prostějov dostavilo pro podporu stočtyřicet amnestovaných.
Vyplaceno jim bylo tehdejších
pětadvacet tisíc korun, řada z nich
se ale obratem do vězení vrátila,
neboť opět začala páchat trestnou
činnost. Kriminalita tehdy velmi
rostla v celém státě. Je zajímavé,
že tehdy nikdo nesepisoval trapné
pamflety o vlastizradě prezidenta,
i když tato amnestie například
nastartovala superkariéru kmotra Františka Mrázka. Ale to je
zas jiný příběh, takže zase příště
u února...

Neveselé novoroční úvahy fejeton MOJE PŘEDSEVZETÍ: EXPERIMENT Č. 2015
glosa týdne
Tomáš Kaláb

Když člověku není dobře, leze
na něj skepse a okolní jásavý
svět mu připadá obzvláště odpudivý. Na mě vlezla nějaká
chřipka a jak tvrdí naše drahé
polovičky, nachcípaný chlap...
vždyť to znáte.
V tomhle rozpoložení tedy píšu
řádky do novoročního vydání,
kdy už máme za sebou obvyklé
půlnoční oslavy příchodu roku
2015. A byla to opět dobrá záminka k všeobecnému „odvazu“... Jestliže ale nikdy nevíme,
co nám nový rok přinese, tentokrát můžeme být oprávněně na
vážkách. Vždyť kdo z nás loni
touto dobou tušil, že v právě končícím roce bude zásadním způsobem nabouráno pětadvacetileté
uspořádání Evropy, v níž přesně
po sto letech plíživě narůstá

duch militarismu. Nebezpečné
ohnisko válečného konfliktu se
rozhořelo nikoli ve vzdálených
končinách Blízkého východu, ale
(z prvorepublikového hlediska)
takřka za našimi humny.
Od počátku pochybná obchodní
válka s euroasijským prostorem
začíná přinášet své ovoce. Raduje-li se někdo z kurzových problémů ruského rublu, pak to jsou iniciátoři sankcí nebo lidé neschopní
komplexnějšího pohledu. Už se
totiž začínají hlásit první firmy,
kterým nastalá situace zásadním
způsobem ztrpčuje ekonomický
život. Nějaká vládní komise to asi
nevyřeší. Přičemž právě vládou
počínaje a posledním zastupitelstvem konče se všichni zaklínají
tvorbou pracovních míst. Co teď
s tím, že...
A to už vůbec nemluvíme o evropské a především americké

ekonomice, která od roku 2008
stále stojí na hliněných nohou.
Těmto obrům stačí jen malý otřes
a přitom s nimi přímo lomcují.
Americká vláda se právě zadlužila dalším bilionem dolarů, které
tiskne jak na běžícím páse, katolické Polsko v adventním čase
domlouvá zbrojařské kontrakty
na východ a do Pobaltí míří železniční transporty „severoatlantické“ bojové techniky.
Možná to mezi záchvaty kašle
opravdu vidím příliš skepticky.
Třeba se lidstvo vyléčí stejně
jako člověk od běžného nastuzení. Vždyť jsme lidi, nějak se
domluvíme. Jen aby to nebylo
jen silvestrovské opojení a nezaskočila nás novoroční kocovina.

Konstelace hvězd Prostějovaa

Konečně zamrzlo, takže Prostějované si snad budou moci zabruslit po letech i na rybníku. Ostatně, zimním radovánkám věnujte
nyní všechen svůj volný čas. A pokud se vám nebude pozdávat
množství sněhu ve městě, odjeďte na hory.

Berani - 20.3. až 18.4. To jste s těmi novoročními předsevzetími dlouho nevydrželi! Už nyní jste
bohužel v několika případech porušili dané sliby,
což bude mít za následek opovržení v kruhu nejbližších přátel. Příště se už k ničemu nezavazujte!
Býci - 19.4.až 19.5. Je čas změnit své myšlení
a začít se poohlížet po někom, kdo by s vámi strávil zbytek života. Nevyhýbejte se odpovědnosti
a trvalejšímu vztahu. Tento týden se budete divit,
kdo všechno stojí o vaši stálou přízeň.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Tento týden si rozhodně
nebudete mít na co stěžovat. Přestože rána budou
zamračená, přes den budete mít na duši tolik sluníčka, až se vám z toho bude motat hlava. Dařit se
bude především v obchodních stycích.
Raci - 20.6. až 21.7. Jistá osoba bude toužit po
vaší přízni natolik, že bude ochotná splnit jakékoliv vaše přání. Nesnažte se ale toho zneužít a nevymýšlejte si blbosti. Ona osůbka je hodně citlivá
a spíše by uvítala vaše vřelé objetí.
Lvi - 22.7. až 21.8. Co bylo vloni, to už do nového
roku netahejte. Začněte s čistým stolem a nepřipomínejte ani druhým jejich staré hříchy. Jediné,
na co byste neměli zapomenout, je slib věrnosti
svému rozmilému partnerovi.
Panny - 22.8. až 21.9. Zřejmě se v následujících
dnech nevyhnete sporu s kamarádem, kterého si
ale i přesto vážíte. Menší hádku berte spíše jako
ponaučení do příštího období vašeho života. Není
nad to, když vám přítel řekne všechno do očí.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Nezkoušejte někoho přemlouvat, když se mu nechce s vámi na výlet, tak
ho prostě nenuťte. Co kdybyste si konečně vyjeli
někam úplně sami? Jednak se nebudete muset na
nikoho vázat a pak - budete zcela svobodní.
Štíři - 22.10. až 20.11. Nelekejte se, ale doma vás
čeká pořádný malér. Ve středu, jakmile se budete
vracet z práce, budete mít vytopený byt. Vodní kalamitu přežijete s hodně pocuchanými nervy, takže
souseda nad vámi nešetřete.
Střelci - 21.11. až 20.12. Nějak vám bude pokulhávat komunikace s nadřízenými, v těchto dnech
rozhodně nebudete naladěni na stejnou notu. Neházejte ale flintu do žita, pořád budete neodmyslitelnou součástí stávajícího pracovního kolektivu.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nový rok jste zahájili celkem skvěle, jenomže v následujících dnech
se přece jen pár mráčků na nebi objeví. Hlavně
v partnerském vztahu, ve kterém budete trpět
vlastní žárlivostí a přehnanou nedůvěrou.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Vstávejte ráno pomalu,
nebo se vám zatočí hlava. Během dne totiž budete
nyní potřebovat stoprocentní fyzickou i psychickou kondici. Čekají vás náročné úkoly spojené
s vyřizováním vlastních finančních závazků.
Ryby - 19.2. až 19.3. Déletrvající pobyt tchýně ve
vaší domácnosti může mít následky na vaši psychiku, ale vězte, že jsou na světě ještě mnohem
horší věci. Například vás čeká setkání s bývalým
partnerem, takže není vyloučena jistá „Itálie“...

Petra Hežová
Vánoční hon na dárky je
úspěšně za námi, stejně jako
bujaré silvestrovské veselí.
Po tom loňském si musíme
na rovinu říct, že pokud máte
i po půlnoci stále dvě ruce
a nohy a alespoň jedno
funkční oko, můžete si pogratulovat k úspěšnému

absolvování toho svátečního klidného a pohodového
maratonu, pořádaného ke
konci každého roku.
Jako malá jsem se usilovně
snažila zůstat na Silvestra co nejdéle vzhůru, nebo
alespoň uprosit rodiče, aby
mě na ohňostroj vzbudili.
Ve většině případů jsem ale
stejně usnula dávno před
půlnocí a rodiče, kteří byli
rádi, že je ode mě alespoň
na chvilku svatý pokoj, se
o mé probuzení pro jistotu
ani nepokoušeli. Dnes už
jim to nemám za zlé a silvestrovské oslavy prospávám
celkem pravidelně. Zřejmě
za tím bude i špatné svědomí
z toho, že se mi zase nepovedlo dodržet loňská novoroční předsevzetí.

Opět jsem v průběhu roku
necvičila tolik, kolik jsem si
v novoroční euforii naslibovala, poličku v pokoji jsem
za celý rok nepřivrtala a plést
umím pořád jen s pomocí
babičky, která asistuje mému
úsilí kdykoliv mi uteče oko. Se
špatným svědomím se uklidím
do postele pro jistotu už kolem
desáté, abych se ráno vzbudila s bojovným přesvědčením,
že tento rok už bude všechno
docela jinak. Jak se ale znám,
ráno si místo rozcvičky dopřeju snídani v podobě lehce okoralých obložených chlebíčků
ze včerejška a hrst chipsů.
Ono to s těmi předsevzetími
asi bude podobné jako s předvolební kampaní - hromada
humbuku kolem a výsledek
stojí za starou belu.

Agentura
ZTRACENÁ MISE aneb poslední

akce agenta 000 Jamese Blonda

Agent 000 Blond seděl před svým
novým šéfem a pročítal si složku
s označením „Přísně tajné, po
přečtení spálit“. Jeho šéf ho pozoroval a usmíval se pod vousy.
„Blonde, zapomeňte na všechny
své dosavadní mise po světě. Teď
míříte do střední Evropy na Moravu do jednoho města a máte úkoly
a to tak, že několik,“ nařídil mu.
Za prvé musíte vyřešit kauzu jednoho velkého sálu, aby
toto město neprodělalo kalhoty
a pár jedinců špatně nedopadlo,
když nebudou hlasovat podle
něčích not. Za druhé musíte
zjistit, proč se dláždí ve střední
Evropě jinak než v Anglii, například natřikrát to samé. Za
třetí musíte zjistit, proč sněmovní kultura u některých jedinců
je tam úplně někde jinde než
v britské tradici. Za čtvrté podáte
zprávu, čím se liší různé druhy

punče a svařáku na dvou desítkách stánků na malém prostoru
a proč je jich tam vlastně tolik.
Za páté zjistíte kdo, kde, u koho,
a za kolik bydlí doopravdy, a na
papíře, to bude vlastně takové
menší sčítání lidu. Máte povoleno navázání styku s obyvatelstvem, ale pozor Blonde! Znáte
se, tak to nepřehánějte s opačným pohlavím, a když tak tajně,
místa tam prý na to mají.“
Pak šéf pokračoval: „Ve složce
máte fotografie významných
míst z města a také důležitých
postav, neztraťte si to, protože
tohle město moc velkou reklamu
jinak nemá anebo si ji neumí
udělat, i naši analytici hledali
skoro marně.“
Agent pomalu dočetl celou
složku a odložil ji.
„Šéfe, musím vám říct, přežil jsem Afghánistán, Severní

Koreu a takřka skoro všechny
lumpy a diktátory, celkem čtyřiadvacet misí, ale říkám vám
na rovinu v tomhle případě
končím. Vidím své současné
úkoly jako neřešitelné. Podávám řádnou žádost o důchod
a odcházím do Čech, protože
tam prý chystají důchodovou
reformu a lidi tam půjdou
na penzi v padesáti letech, no
prostě ráj.“
A tak jedno město na střední
Moravě způsobilo konec agenta 000 Jamese Blonda. I když
„NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY“,
obzvláště po Silvestru...
Za Agenturu Hóser Marty
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydavatel: Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Adresa redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Telefon, fax: 582 333 433. Mobil: 608 960 042. E-mail: vecernik@pv.cz.
Webové stránky: www.vecernikpv.cz.
Šéfredaktor a zodpovědný vedoucí provozovny: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Ředitelka obchodního oddělení: Karla Klosová (776 197 212, reklama@vecernikpv.cz).
Obchodní manažerka: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikol.cz). Řádková inzerce, administrativa a předplatné: Eva Plačková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Tiskne: Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce: R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. www.vecernikpv.cz

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...

Musíme přes centrum

Před časem jsem vám do Večerníku psal, jak by se dal průjezd
městem vyřešit, a podle mého
názoru zcela jednoduše a hlavně lacino. Všichni, co přijíždíme z Výšovic do Prostějova
a chceme se dostat jak do centra,
do obchodního centra v severní
části, či naopak do Olomouce,
musíme absolvovat to martýrium průjezdu celým městem.
To vše by odpadlo, kdyby byl
zřízen nájezd u Žešova na rychlostní komunikaci a celé město
by se tak dalo v pohodě objet.
Sjezdy jsou vybudované jak
u Mechaniky, tak u Teska.
Myslím si, že by se tím snížila
zátěž na město zhruba o třicet
procent a více. Názory pana Vafka z Dopravního inspektorátu
v Prostějově bych zcela pominul, mně stačí ten jeho nesmysl
z opačné strany při sjezdu z dálnice na benzínce u Žešova, kde
nainstaloval betonové zátarasy
a znemožnil přímý výjezd. Nutí
nás takto projíždět přes výdejní
stojany, což je případ pro natáčení do televize.
Ing. Zdeněk Horák, Výšovice

Na něco se zapomnělo

Nemám nic proti tomu, aby na
prostějovských placených parkovištích byly závory. Jen ať
každý platí! Jak jsme si všichni
řidiči stačili všimnout, ty první
závory se objevily ve Školní
ulici. Jenomže na něco podstatného se tady zapomnělo. Ulice
je poměrně úzká, takže když
se tady vytvoří menší fronta tří
nebo čtyř vozidel, jejich řidiči si
musí vyzvednout parkovací lístek, průjezd ostatním řidičům se
zablokuje, ulice se prostě ucpe.
Já vím, nic nemůže být dokonalého, ale na tuto možnost se
mělo pamatovat.
Petr Skála, Prostějov

Je to moc daleko

Nikomu neberu jeho názory
a Martinu Janečkovi už vůbec
ne. Bezdomovci by měli využívat služeb Azylového domu,
zvláště v zimě. Sám jsem se
kdysi před lety ocitl ve velmi
těžké životní situaci a rok a půl
přežíval na ulici. V článku ve Večerníku jste ale nezmínili jednu
zásadní věc, kvůli které si spousta bezdomovců rozmyslí požádat alespoň o přespání v uvedeném zařízení. Azylový dům
je totiž hrozně daleko od města,
a když to přeženu, tak mnozí
by umrzli už tím dlouhým přesunem například z nádraží až za
Určickou ulici. Jsem toho názoru, že podobné ubytovny pro
bezdomovce by měly být v centru města a ne na jeho periferii, či
dokonce za hranicí katastru.
Josef Málek, Prostějov

Kdo to vymyslel?

Rondel v Krasické ulici je pořádný paskvil! Můžete zveřejnit,
kdo ho vymyslel a projektoval?
Spousta řidičů si po něm jezdí,
jak chce, výjimkou není ani jízda
v protisměru. Nejhorší je to ve
chvíli, kdy k rondelu přijíždíte ve
směru od Drozdovic. Najedete
přímo na středový kruh a vůbec
netušíte, kudy jet dál. Rondel je
nepřehledný a nebezpečný.
Petr Laník, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Rok se s rokem sešel a právě nyní se nacházíme na startovní čáře
nového letopočtu 2015. Ten uplynulý byl, jak se již stalo dobrým
prostějovským zvykem, na našem náměstí zakončen pestrým silvestrovským ohňostrojem. Byli jste se podívat? V uplynulém týdnu
jsme zjišťovali, jaký zážitek jste si odnesli....

LÍBIL SE VÁM SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ?
Tereza OKLEŠŤKOVÁ
Kostelec na Hané

Nela JANOVSKÁ
Kostelec na Hané

ANO

ANO

„Na ohňostroj jezdíme pravidelně a moc se mi líbil. Co se
týče délky, tak to bylo podle
mě akorát a i hudba byla příjemně zvolená. Lidé kolem
říkali, že mohl být ještě nějaký
program na náměstí, ale mně
to asi takto stačilo. Zbytek
silvestrovského večera jsme
pak trávili v klidu a teple domova.“

„Ano, mně se prostějovský
ohňostroj líbil. Vypadal dobře
a i bezpečnostně to bylo letos
celkem dobře zajištěno. Na
náměstí bylo hodně lidí, ale
nikdo kolem myslím nepřišel k úrazu, takže jsem byla
spokojená. Jen by nemusela
být taková zima, ale s tím asi
nikdo z nás nic nenadělá.“
(úsměv)

S informacemi
od nás NEZAMRZNETE
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Jižní ryba

oslavila Silvestr v negližé

Je nový rok důvodem k tomu, abychom v partnerském životě něco výrazného změnili? Možná že ano! Najít si tajného
milence či milenku někdy může přinést víc užitku, než škody.
Jestliže vám to doma neklape, může paradoxně jiný vztah
situaci zlepšit, a dokonce přimět partnera, aby si vás opět
všímal.
Říká se, že ženy umějí nevěru lépe maskovat než muži.
Pokud se jí dopustí, tak jsou odhaleny dvakrát tak méně
často, než jejich případně nevěrní partneři. Když ale vyplave napovrch, nastává problém – muži nevěru mnohem hůře
odpouštějí. Jen patnáct procent jich věří tomu, že by nevěru
bylo schopno partnerce prominout.
Ženy, které nejsou ve vztahu spokojeny, často reagují podrážděně, jsou náladové, protivné, anebo smutné či v depresi. Je
tedy jasné, že se to na vzájemném vztahu musí podepsat.
Jenomže - když si najdou milence, najednou rozkvetou. Přestanou mít vztek na partnera, který se jim nevěnoval, naopak
mohou mít výčitky a doma tak začít fungovat na maximum.
A je tu ještě jedno velké plus. Sex prý odbourává důsledky
dlouhodobého stresu. A tak pokud žijete ve vztahu, kterému
stres vládne, oddejte se milování s milencem či milenkou!
Zbavíte se stresu, a tím i zdravotních potíží, které by vám díky
němu mohli hrozit. Budete šťastnější a spokojenější.

Dráždivé noci s Jižní rybou. Kapela vystoupila ve složení Martin Čížek (kachon, kytara, zpěv), Patrik
Zatloukal (kytara, zpěv), Pája Vašková (klavír, kytara, zpěv) a Michal Ovečka (kytara, zpěv).
Foto: Eduard Edantes Havíř

Folkrocková kapela
Jižní ryba už nějaký
čas brázdí vody prostějovské hudební
scény. Poslední den
v roce vystoupila
v kavárně Avatarka
v Prostějově. A obzvláště po půlnoci se
bylo na co dívat!

Prostějov/mls
Ryba v různých podobách bývá
spojována se Štědrým dnem. Pro
řadu lidí se letos stala symbolem
Silvestra. Návštěvníci nejmenované kavárny se na přelomu roku
mohli přesvědčit o tom, že Jižní
ryba není pouze souhvězdí na
obloze, ale i folkrocková skupina
hrající písně vlastní i převzaté,
tiché i hlučné, snivé i energické,
tesklivé i veselé, romantické i lehce cynické.

„Při jejich hudbě se srdce někdy svírá a jindy zase doširoka
rozpíná. A tohle chvění mu jde
k duhu,“ popsal působení muziky
v podání Jižní ryby Martin, jeden
z fanoušků kapely, která si po silvestrovské půlnoci připravila pro
všechny přítomné překvapení.
Její členové odhodili tradiční
rifle, načež odhalili nejen svá těla,
ale i vytříbený módní vkus, čímž
jasně a důrazně naznačili, že noci
s Jižní rybou rozhodně nejsou
nuda...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Dům na pláži v Sydney
bohužel stále nestojí

jak šel čas Prostějovem ...

Havlíčkova ulice

Prostějov/mls

PONDĚLÍ 6. LEDNA 2014

Stála tu oděvní továrna. Dnešní pojmenování nese ulice od roku 1896
podle osoby Karla Havlíčka Borovského (1821-1856), českého politika,
novináře a spisovatele. V roce 1940 byla dočasně přejmenována na Messenheuser-Gasse, po válce byl opět přijat starý název. Domovní zástavba
pochází z přelomu devatenáctého a dvacátého století, v roce 1936 byla ulice
vydlážděna a následně sadově upravena. V roce 1903 byla v Havlíčkově
ulici postavena nová budova okresního soudu. V budově číslo. 2 - 4 sídlila
továrna na oděvy Rudolf Berger a spol., později Moravská tiskárna. Další
oděvní továrny sídlily v domech č. 8 (Kranz), č. 12-14 (klobouky Josef Richter), č. 24 (Grünwald) nebo v č. 28 (Brod & Frankl). Na rohu s Partyzánskou
ulicí stojí tradiční a oblíbená hospoda.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Karlov

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

Vybíráme pro vás „půltucet“BONBONIÉRY

... tentokrát ze sortimentu:

Merci
400 g

Figaro Tatiana
194 g

Mon Cherri
157,5 g

Orion Orient
dezert 386 g

I love Milka
110 g

Ferrero Rocher
172 g

207,00

93,90

99,90

179,00

54,90

184,00

-

-

-

-

-

-

209,00

89,90

109,90

174,90

69,90

169,90

199,00

89,90

-

79,90

29,90 (38,5g)

-

199,90

89,90

104,90

169,90

58,90

173,90

209,00

89,90

99,90

179,90

69,90

177,00

Naše RESUMÉÉ
Sladkého není nikdy dost. Tentokrát Večerník zabrousil do sortimentu značkových bonboniér,
které by nemusely chybět u vašeho
křesla třeba při sledování televize.
Pro Merci spěchejte do Kauflandu,
tradiční Figaro Tatianu nakoupíte
za stejný peníz ve všech vybraných
supermarketech kromě Alberta
a Lidlu. Mon Cherri kupte v Albertu nebo Intersparu, ovšem pro Orient dezert od Orionu honem rychle
za exkluzivní cenu do Kauflandu!
Albert nabízí nejlevnější I love od
Milky a Billa zase Ferrero Rocher.
Takže přejeme pohodu
a sladké mlsání!
Průzkum proveden
v pátek 2. ledna 2014

Bondi Beach je nejpopulárnější pláž v australském Sydney. Nachází
se jen sedm kilometrů od centra města. Postavit dům na tak slavném
místě je snem každého architekta. Nelze se divit, že mezinárodní soutěže na nový dům na Bondi Beach se zúčastnilo přes tři stovky tvůrců
z celého světa. Renomovaným architektům vypálil rybník mladý Čech,
absolvent RG a ZŠ města Prostějova Aleš Javůrek, který zvítězil svým
originálním dílem, jehož základ tvoří dřevěná konstrukce.

LEDEN 2015
Aleš Javůrek více jak rok po svém úspěchu žije a pracuje právě v australském Sydney. Nejprve zde byl zaměstnaný u japonského projektanta, v létě přešel do prestižního architektonického studia Ian Moore.
„V této práci je velice spokojený, říká, že je to přesně jeho krevní skupina,“ řekl nám architektův otec František Javůrek, který zůstal v rodném
Prostějově.
Vítězství v mezinárodní soutěži na dům na australské Bondi Beach přitom není jediným úspěchem mladého prostějovského rodáka. Se svým
projektem na pavilón Nebe se probojoval mezi pětici finalistů, kteří se
ucházeli o stavbu, která měla vyrůst v parku v anglické metropoli v Londýně. Nakonec však bohužel nezvítězil. Jediné, co může Aleše Javůrka
mrzet, je fakt, že jeho vítězný australský projekt stále nebyl realizován.
„Pozemek na Bondi Beach zůstává ve vlastnictví města a v tuto chvíli
stále není možné na něm stavět,“ vysvětlil František Javůrek.

Stát odpustil městu

velmi tučnou pokutu

Před časem jsme informovali o tom, že ministerstvo financí potrestalo prostějovskou radnici
vrácením dotace a zaplacením tučného penále
za promeškání lhůty kolaudace domu s pečovatelskou službou v Hacarově ulici. Tato zpráva
hodně rozčeřila hladinu veřejného mínění, neboť částka pětačtyřicet milionů korun by byla
velkou dírou do rozpočtu města.
Minulý týden však přišla dobrá statky. Kolaudace se zpozdila,
zpráva. Ministerstvo financí vy- neboť Telecom tehdy přečísloval
hovělo žádosti prostějovské rad- telefony a my jsme tak nemohli
nice o odpuštění povinnosti vrátit v domě zkolaudovat výtah bez
státu dotaci a zaplatit ještě k tomu telefonní linky. Co se týká zápisu
penále. „Město Prostějov v roce do katastru, zpoždění mělo rovněž
2002 dokončilo výstavbu domu objektivní příčiny,“ vysvětloval
s pečovatelskou službou v Haca- místostarosta Prostějova Miroslav
rově ulici, který disponoval čtyřia- Pišťák. „Bylo dobré, že naši žádvaceti byty. Při následné finanční dost o prominutí vrácení dotace ve
kontrole bylo zjištěno, že jsme výši 26,4 milionu a zaplacení penedodrželi dva pevně stanovené nále 18,5 milionu korun podpořilo
termíny. Jeden se týkal kolaudace i ministerstvo pro místní rozvoj.
a druhý zapsání domu do katastru Nakonec státní úředníci uznali, že
nemovitostí. Podle mého názoru naše pochybení byla skutečně forse jednalo spíše o formální nedo- mální,“ dodal místostarosta.
napsáno
před
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Zpravodajství

Prostějovský ohňostroj přitáhl
dva tisíce lidí, došlo i na bitku!
BYLI JSME

video+fotogalerie na
www.vecernikpv.cz

U TOHO!

LITR NATURALU KLESL POD TŘICET KORUN
Levný benzín v Prostějově nabízí hned
tři čerpací stanice, jinde je výrazně dražší

Tak to je mazec! Konec uplynulého roku s sebou přinesl hodně příjemné překvapení. V jeho samotném závěru ceny benzínu a nafty
v Prostějově klesly pod magickou hranici třiceti
korun za litr. Neplatí to ovšem pro všechny čerpací stanice, ceny pohonných hmot ve městě se
totiž stále výrazně liší.

Na zdraví! Nejenom samotný ohňostroj byl na Silvestra k vidění na prostějovském náměstí. Sešli se tu
lidé, kteří si připíjeli na štěstí v roce 2015.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Mrzlo, až praštělo. Ale co na tom, dvě tisícovky Prostějovanů vůbec ve středu večer nepřemýšlely o tom,
že by zůstaly trčet doma. Už
dlouho před dvacátou hodinou
mířily na náměstí T. G. Masaryka davy lidí, vždyť v plánu
byl již tradiční silvestrovský
ohňostroj. Jeho organizátoři
sice nepřekvapili žádnou novinkou, přesto se dočkali ovací.
Večerník byl ovšem také svědkem nebývalé rvačky...
Tentokrát se oproti předešlým silvestrovským ohňostrojům výrazně změnila bezpečnostní opatření.
Po předloňském zranění ženy, na
kterou dopadla světlice, se vytvořila bezpečnostní zóna až u kašny,
kterou nikdo nesměl překročit. To
ale lidem příliš nevadilo, přes dvě
tisícovky návštěvníků se roztáhly
až po Zlatou bránu a Atrium. „Jak
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to posunuli na dvacátou hodinu,
chodíme i s dětmi celá rodina. Sice
mi ten ohňostroj čtyři roky po sobě
připadá už hodně stereotypní, nemůže nám ale pochopitelně uniknout. Vždyť bydlíme tady kousek
v Havlíčkově ulici,“ svěřila se Večerníku Jana Malíková.
Na náměstí byl Večerník svědkem jednoho incidentu. Opilý
mladík rozhazoval lidem pod
nohy silné petardy, které vybuchovaly hodně nebezpečně
a ohrožovaly zdraví přihlížejících. Dva z otců malých dětí
vzali spravedlnost do svých rukou a smějícímu se opilci dali
za vyučenou pěstmi.
Jinak se ale lidé na prostějovském náměstí bavili velice dobře
a závěr roku si ničím jiným nenechali otrávit. „Oslavy včil teprve
začínají, jdeme pokračovat do
baru,“ zahalekal jeden ze slaví-

cích mužů. A měl recht, po skončení ohňostroje zbývaly ještě tři
a půl hodiny do příchodu roku
2015!
S průběhem silvestrovského ohňostroje je spokojena náměstkyně primátora Ivana Hemerková,
která se podílela na jeho organizaci. „Jistě, nějaké mouchy
to mělo, ale jinak si myslím, že
drtivá většina Prostějovanů byla
spokojena. Co mě mrzelo už
předloni, je fakt, že doprovodná
hudba k ohňostroji je slyšet pouze u radnice. Já tradičně stojím u
prodejny Baťa, a bohužel jsem
ji vůbec nezaregistrovala. Když
jsme ale už na podzim spočítali, co by stálo ozvučení celého
náměstí, vyšla nám hodně velká
suma. To už by nebyl ohňostroj
jen za sto šedesát tisíc korun...,“
uvedla exkluzivně pro Večerník
Ivana Hemerková.

Prostějov/mls
Nejlevnější benzín a naftu v Prostějově dlouhodobě nabízí čerpací
stanice Prim ve Vrahovické ulici.
Aktuálně se s její nabídkou může
srovnávat „benzínka“ u prostějovského Tesca. Pod třicet korun
se v prvních dnech nového roku
dostal ještě UniCorn na držovském kopci.
„Současné ceny benzínu a nafty
u nás platí od soboty sedmadvacátého prosince. Větší nápor zákazníků jsme ovšem po posledním
zlevnění nezaznamenali. Naopak
mezi svátky to bylo tradičně dosti
slabé, větší zájem čekáme až od
nadcházejícího týdne,“ řekla nám
Jitka Foretová, vedoucí čerpací
stanice Prim ve Vrahovické ulici
v Prostějově.
Ceny benzínu a nafty začaly
padat již začátkem loňského listopadu. Od té doby se průměrně snížily o pět korun. „Ještě
v listopadu jsme prodávali benzín
za 34,50,“ potvrdila Foretová.
Například majitel fábie tak za
naplnění pětačtyřicetilitrové

nádrže nyní zaplatí o 225 korun
méně než před dvěma měsíci!
Výrazné zlevnění pohonných
hmot souvisí s pádem cen ropy.
Řidiči se výraznějšího zdražení
zatím bát nemusí. Dle odborníků
je v současnosti ropy na trhu přebytek a je tedy pravděpodobné,
že v nejbližších měsících se tento
stav nezmění.
Ne všichni ovšem ušetří. Pokud
vezmete benzín na OMV u R46,
pak stále zaplatíte o více jak šest
korun víc, než v centru města. Někteří z prostějovských řidičů zastávají názor, že pouze u značkových
čerpacích stanic mají jistotu, že
natankují kvalitní pohonné hmoty.
Tato nedůvěra vůči menším „benzínkám“ však není ničím podložena. Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje kvalitu pohonných
hmot a za poslední tři roky se na
„černém“ seznamu šidících prodejců neobjevila žádná čerpací stanice
z Prostějova. Mastnou pokutu v regionu dostala pouze čerpací stanice
společnosti Pento Oil nacházející se
na kraji Konice u silnice ve směru
na Jesenec.

Nejlevnější. Čerpací stanice Prim ve Vrahovické ulici nabízí litr naturalu
95 i nafty za 29,50. Za stejnou cenu pohonné hmoty seženete i na „benzínce“ u prostějovského Tesca.
Foto: Martin Zaoral
Čerpací stanice
Prim Vrahovická
Tesco Držovice
UniCorn Držovice
Slovnaft Bedihošťská
Benzina Vrahovická
Avanti Brněnská
Shell Petrské náměstí
EuroOil Brněnská
OMV Plumlovská
OMV Olomoucká
OMV Žešov (R46)

nafta

natural 95

29,50
29,50
29,90
31,50
32,50
33,20
33,50
33,50
33,50
33,50
35,90

29,50
29,50
29,90
31,50
32,20
33,20
33,50
33,50
33,50
33,50
35,90

Průzkum Večerníku byl proveden v pátek 2. ledna 2015

Za odstřel OP dostal ALKOHOL - mor silvestrovských oslav Opilý šofér skončil na Nový rok

střelmistr pokutu

Prostějov/mls - Odstřel areálu
Oděvního podniku Prostějov
neproběhl zcela v pořádku. Vyplývá to z rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě.
Úřad jen potvrdil to, o čemž
Večerník jako první informoval bezprostředně po události
z konce loňského června.
Po vyslechnutí svědků a zvážení
všech důkazů úřad konstatoval, že
při odstřelu šesti budov „ópéčka“
do ohraničené bezpečnostní zóny
skutečně vlétly úlomky suti, které
tam neměly co dělat. Střelmistr v
takovém případě mohl očekávat
pokutu až padesát tisíc korun. Její
výše však dosud nebyla zveřejněna.
„Rozhodnutí dosud nenabylo
právní moci, proto informace
o výši pokuty i zdůvodnění jejího
uložení v tuto chvíli nebudeme
zveřejňovat,“ uvedl Bohuslav Machek, mluvčí Státní báňské správy
České republiky.
Rozhodnutí by mělo nabýt právní
moci v polovině ledna. Střelmistr

Krátce po odstřelu. Střelmistr
Zdeněk Šobíšek má za sebou
za víc jak třicet let profesní
praxe. Foto: archiv Večerníku
Zdeněk Šobíšek původně tvrdil, že
videozáznam, na němž je zachycen
kámen letící mezi diváky sledující
odstřel OP, je podvrh. Přesto se dle
svých slov proti rozsudku nakonec
nebude odvolávat a pokutu je připraven zaplatit.

Požáry a zranění od pyrotechniky ale Prostějov minuly

Prostějov/mik - Klasik by
možná řekl, že za jeho služby se během Silvestra a Nového roku v Prostějově nic
zvláštního nestalo. Pravda,
hasiči a státní policisté byli
poměrně v klidu, lékaři řešili
pouze pár případů zraněných
osob, nejčastěji tradičně pod
vlivem alkoholu. Ve vysoké
permanenci tak byli převážně strážníci městské policie,
kteří zasahovali při rvačkách,
úrazech i jednom zkolabování
mladistvého chlapce. A to vše
kvůli alkoholu...
O jednotlivých případech a zásazích strážníků městské policie
informuje Večerník podrobně na
jiných místech dnešního vydání.
Lékaři záchranné služby pak
vyjížděli k několika nahlášeným
případům úrazů. „Většinou se
ale jednalo o pohmožděniny zaviněné pádem na zem vždy pod
vlivem alkoholu. V jednom případě jsme mladého muže převáželi do nemocnice se zlomenou
nohou, když před silvestrovskou
půlnocí spadl z okna ve druhém

patře,“ prozradil Večerníku Radomír Gurka, šéf prostějovské
záchranky. Městská ani státní
policie tento případ ovšem neregistrují, podezření na možnost
pokusu o sebevraždu či snad
trestného činu ublížení na zdraví
je tímto de facto vyloučena.
Během silvestrovských i novoročních oslav měli jako každým
rokem více práce zdravotníci.
„Pomoc akutní chirurgické ambulance vyhledalo během silvestrovského podvečera až do
rána prvního ledna celkem dvanáct osob. Naštěstí nemuseli lékaři řešit žádný úraz způsobený
zábavní pyrotechnikou. Jednalo
se nejčastěji o úrazy způsobené
pádem, například pod vlivem
alkoholu,“ informovala Večerník Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel, která
provozuje Nemocnici Prostějov.
Možná je to náhoda, ale na rozdíl
od ostatních měst Olomouckého
kraje hasiči nemuseli v Prostějově 31. prosince 2014 ani 1. ledna
2015 vůbec zasahovat. „Jediným ostrým zásahem během

tohoto období spojeným s Prostějovskem byl výjezd k menšímu požáru komínového tělesa
v rodinném domě v Ivani, a to
na Silvestra hodinu před půlnocí,“ potvrdila nám klid na frontě
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Jediným problémem se tak během uplynulých oslav příchodu
nového roku stal skutečně alkohol. „Ten k podobným oslavám
patří, co si budeme povídat. Jenomže v některých případech
zejména mladší osoby to vyloženě s požitím alkoholických
nápojů přehnaly. Takto posíleny se staly agresivnějšími vůči
ostatním, ale způsobily si také
zranění samy sobě,“ uvedl Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. Velmi „silný“ se
zřejmě cítil i mladý řidič osobního vozidla, který se pár hodin po
silvestrovské půlnoci rozplácnul
s autem o strom v Martinákově
ulici. Nic se mu naštěstí nestalo,
ale policistům posléze nadýchal
1,79 promile alkoholu...

S AUTEM NA STROMĚ

Prostějov/mik - Rok 2015 tedy
rozhodně nezačal pro jistého
třiadvacetiletého řidiče příliš
šťastně. A může si za to sám!
Pod silným vlivem alkoholu
se rozhodl sednout za volant, což
se mu stalo osudným. I s autem
skončil na stromě v Martinákově ulici!
„První lednový den ráno po půl
šesté objevila hlídka strážníků
havarované vozidlo, a to na ulici
Martinákova v Prostějově naproti
budovy místního nádraží. Řidič

narazil s vozem do stromu. Tento
třiadvacetiletý muž se nacházel na
místě, ale zraněn nebyl. Strážníci ho podrobili dechové zkoušce
a mladý muž nadýchal 1,79 promile alkoholu,“ informovala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
O dopravní nehodě bylo ihned
informováno oddělení dopravních
nehod Policie ČR. Strážníci vyčkali jejich příjezdu a policisté si
celou záležitost převzali, načež se
pustili do vyšetřování nehody.

S informacemi od nás
NEZAMRZNETE
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BRUTÁLNÍ ÚTOK na Mozartové: Policie nejprve nevěděla, pak ale mrtvolu potvrdila

VÝKALY všude kolem...

Prostějov/tok - Nevybíravý
útok se odehrál o silvestrovské
noci na rohu ulic Mozartova
a Dr. Horáka v Prostějově. Naštěstí se nejednalo o škodu na
zdraví, ale „pouze“ na majetku. Obětí brutálního vandala
se totiž stal plastový odpadkový koš.
Jak je patrné z fotografií pořízených druhého ledna ráno, koš se
po vandalském napadení rozdělil na dvě části, které už byly na
rozdíl od Nového roku odsunuty
z chodníku na trávník. Vzhledem
k tomu, že tento odpadkový koš
hojně využívají místní pejskaři,
kteří jej plní exkrementy svých
domácích mazlíčků, povalovaly
se mezi vysypaným obsahem
koše psí výkaly v širokém perimetru.
Nad nesmyslností útoku kroutili hlavou kolemjdoucí. „Myšlenkové pochody podnapilých
jedinců nelze pochopit, to jsou
Plno hoven. Neznámý vandal rozkopal koš se psími exkrementy
stinné stránky silvestrovských
a jednu z frekventovaných prostějovských ulic pořádně zamořil.
oslav. Ještě že to odnesl „jen“
Foto: Tomáš Kaláb.
tento koš,“ hledala aspoň nějaká pozitiva při odsouzení van- Technické služby bude mít jako zřejmě sčítá také škody. Jednou
dalského chování starší paní. každoročně počátkem roku z položek bude i tento odpadkoProstějovský podnik .A.S.A. práci s úklidem města a samo- vý koš.

Prostějov/mik - Večerník zná
identitu druhého nebožáka,
který na přelomu starého
a nového roku našel smrt
v domku u nádraží. Jak nám
bylo potvrzeno z několika
zdrojů, jedná se o Silvestra
Kulisina, který se nedávno
vrátil po sedmnácti letech
z kriminálu, kde si odseděl
trest za vraždu v Nezamyslicích. Vůbec první s touto
zprávou přišel server www.
pvnovinky.cz. Zajímavá je
bezesporu skutečnost, že Kulisino bydlel společně se synem
za tichého souhlasu Českých
drah v polorozpadlém objektu
i s Josefem Jelínkem, který na
stejném místě zemřel nedávno.
Náhoda? Souhra podivných
okolností? Těžko říct...

„V pátek ráno se u nás stavil jeden
z bezdomovců a svěřil se mi, že
Silvestr to má už za sebou, že je
mrtvý. Nějak se mi tomu nechtělo
věřit, ale předala jsem tuto informaci své známé, která je novinářkou jednoho internetového serveru,“ svěřila se majitelka trafiky na
hlavním nádraží v Prostějově. To
už se do zjišťování podrobností
pustil i Večerník a opakovanými
dotazy bombardoval mluvčí krajské policie Irenu Urbánkovou.
„Opravdu nemáme nahlášenou
žádnou událost o úmrtí vámi
uváděného muže,“ napsala nám
třikrát za sebou, naposledy pak
krátce před polednem v pátek
2. ledna, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje Irena Urbánková. Zřejmě jí to ale nedalo
a možná se jí mnohonásobné
dotazy novinářů zdály už otravné. Každopádně uvědomila pro-

stějovskou policii, aby se jela do
drážního domku podívat, zda
tam skutečně není mrtvola Silvestra Kulisina. A byla tam!
„Až dnes kolem poledne jsme
přijali oznámení o nálezu osoby
bez známek života v bývalém
drážním domku v Prostějově. Přivolaný lékař prvotním ohledáním
neshledal známky cizího zavinění.
K přesnému určení úmrtí zhruba
šedesátiletého muže byla nařízena
pitva,“ poskytla Večerníku aktuální zprávu v pátek ve třináct hodin
mluvčí krajské policie. „Totožnost
mrtvé osoby je policii známa.
S ohledem na rodinu ale nebudeme sdělovat žádné bližší informace,“ dodala vzápětí Urbánková.
Večerník se byl během uplynulého víkendu podívat na místo,
kde byly v krátké době nalezeny už dvě mrtvoly. Drážní
domek byl volně přístupný, ale
neskutečný zápach nás odradil

Akce nadále trvá...

vstoupit dovnitř... V jeho blízkosti postával zhruba padesátiletý
muž v odraném kabátě. „Znal
jsem oba, jak Josefa, tak Silvestra. Kulisina jsem viděl ještě ve
středu jedenatřicátého prosince
ráno, večer jsem ho pak už nikde
nemohl najít. V pátek pak vtrhla
do baráku policie, slyšel jsem, že
mrtvola Silvestra byla ohlodaná
od potkanů. Je to hrůza, ten barák
je prokletý. Bůhví ale, co se ve
skutečnosti stalo, je to celé nějaké
divné. Ani Josef, ani Silvestr si nikdy nestěžovali na zdraví, a že by
umrzli, to taky asi nebude pravda,“
svěřil se Večerníku muž, který si
za žádných okolností nepřál být
jmenován.
Již dříve policie uvedla, že v případě Josefa Jelínka pitva neprokázala cizí zavinění na jeho smrti.
Bude tomu tak i v případě Silvestra Kulisina, který s největší pravděpodobností nepřežil Silvestra?

jen
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PROSTĚJOVSKÉ UDÁLOSTI V KOSTCE aneb jaký byl rok

Texty: Michal Kadlec, Foto: archív Večerníku

FOTO ROKU

UDÁLOST ROKU

Vystihuje všechno. Po říjnových komunálních volbách se v Prostějově po pětadvaceti letech od „sametové
revoluce“ dostali do vedení města komunisté. Naštvaní Prostějované dokázali nastávající politickou situaci na
radnici vystihnout i vtipným způsobem.

Historie zmizela. V sobotu 28. června se tuny dynamitu postaraly o definitivní konec Oděvního podniku. Po
největším oděvnickém kolosu na světě zbyl jen hustý bílý dým. Kus slavné historie Prostějova byl srovnán se
zemí.

NEJ...
jen
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SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

NOVINY AŽ DO DOMU! Objednejte si PĂEDPLATNÉ Veçerníku na rok 2014

se objevil
v V HOKEJOVÉM VÝBöRU PRO ZOH!

více na stran÷ 21

BOMBA!

montujeme kvalitní autoskla

CO ĄÍKÁ NA KRITIKU NOMINACE? JAK SE TöŠÍ DO SOèI?
KDY A KDE SE SKVöLOU ZPRÁVU DOZVöDöL?

Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz

Alena Rašková: „N÷kteąí Romové si d÷lají
DöTI NA KŠEFT a žijí jenom proto,
že prost÷ nastaví ruku, a státe: plaċ!“

Nehleď a jeď

...ještě

SouĦástí vydání
je celobarevný

...ještě

SouĦástí vydání
je celobarevný

...ještě

TV PROGRAM

TV PROGRAM

od soboty 23. 8.

od soboty 18. 1.

Cena Roéník

15 Ké 18

/

èíslo

2

Pond÷lí

13. ledna 2014

64

stran

s pohodou

TRAGICKÝ MASAKR HrĎzné chvilky
NEUVöĄITELNÝ PĄÍBöH

za Ohrozimí

DVA MRTVÍ MLADÍCI,
tąetí se
probral
v nemocnici
ét÷te na
stran÷ 8

AKCE ČERVENEC !!

PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)

Exkluzivní rozhovor s jediným prost÷jovským olympionikem ét÷te na stran÷ 32

na z
alerie
fotog ernikpv.c
vec
www.

.cz

www.

Při výměně čelního skla
v naší provozovně, Vám
ZDARMA VYLEŠTÍME
SVĚTLA U VOZIDLA.

NEèEKANÁ

vydání
Večerníku

To se nem÷lo stát! Tragickou havárii z ned÷lního rána nepąežili David Hunka ( 19, na
snímku vlevo) a Martin Petržílka ( 26). Co bylo pąíéinou tvrdé srážky Alfy Romeo se stromem je pąedm÷tem šetąení policie.
2x foto: facebook, 1x foto: HZS Olomouckého kraje

starosty Ptení
Jiąí Porteš: „Volali mi,
že syn se zabil. A on
byl doma v posteli...“
Ptení/mik - NeskuteþnČ krušnou nedČli prožil vþera
starosta Ptení JiĜí Porteš.
NČkteĜí lidé mu totiž pohĜbili
vlastního syna Michala a ti
blízcí mu okamžitČ kondolovali! NaštČstí se to v tomto
pĜípadČ ukázalo jako hodnČ
„V pČt hodin ráno mi volali,
že mĤj syn se zabil s dalšíma
klukama v autČ u Ohrozimi.
Byl to hroznej šok, zhroutil
se mi v tu chvíli celý svČt! Ale
jen na minutu... Pak jsem
vletČl do Michalova pokoje

Foto: archiv Veéerníku
a zdráv, a v tom autČ smrti
rozhodnČ nebyl,“ oddechnul
si JiĜí Porteš.
VzápČtí Veþerníku potvrdil,
že tĜi mladí muži, jedoucí
v onom autČ, byli kamarádi
a velmi dobĜe je znal i jeho
syn Michal. „Ano, þasto
s nimi jezdil po diskotékách
a zábavách. Vþera se mu ale
nikam nechtČlo a tak zĤstal
doma. Možná tak pĜežil svoji
vlastní smrt...,“ spadl kámen
ze srdce oblíbenému ptenskému starostovi.

a on klidnČ spal v posteli,“
svČĜil se Veþerníku uplynulou
nedČli 12. ledna s otĜesným
zážitkem ptenský starosta.
ýlovČku, který mi to volal,
nic nezazlívám. Muselo
dojít k nČjaké dezinformaci,
protože bČhem nedČle mi
telefonovalo asi deset dalších
známých a vyjadĜovali soustrast. Co mi pak oba synové
vykládali, tak na facebooku
už v diskuzích Michala
také všichni pohĜbívali. Ale
mohu všem vzkázat, že je živ

INZERCE

Cena Roéník
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Majitelka realitní kanceláąe ZMIZELA!

DLUHY
a RAKOVINA

Smutné
sv÷dectví:

Pivín, ProstČjov/mik - Šok své vlastní rodinČ, ale i pĜátelĤm, kolegĤm
m a obchodním partnerĤm pĜipravila minulý þtvrtek majitelka prostČjovské kanceláĜe
eláĜe Reality NadČje se sídlem v Plumlovské ulici. Petra SedláĜová totiž zmizela
la zpĤp
sobem, jakoby se po ní doslova slehla zem! Policie ýeské republiky po
o ženČ
okamžitČ vyhlásila celostátní pátrání, avšak veškeré akce se do uzávČrky
Črky
tohoto vydání minuly úþinkem. Dáma zĤstává i nadále pohĜešovaná....
Veþerník o uplynulém víkendu zjistil nČkterá závažná svČdectví a výpopovČdi, z nichž vyplývá, že Petra SedláĜová neprožívá zrovna nejšĢastnČjší
Čjší
období. ZákeĜná nemoc a finanþní potíže. To jsou aspekty, které mohou
ou
(ale také nemusí) hrát v jejím zmizení hlavní roli. „Nemám vám k tomu
mu
co Ĝíct, po mé ženČ pátrá policie. Až ji najde, pak se mĤžete ptát,“ svČĜil
Ĝil
se exkluzivnČ Veþerníku manžel pohĜešované Jaromír SedláĜ. Ten obýývá s manželkou novČ postavený dĤm v PivínČ. „O tom, že má finanþní
níí
problémy, nevím nic, ale paní Petra mČla obrovské zdravotní patálie.
e.
Ale myslím, že nad rakovinou zvítČzila,“ prozradila Veþerníku jedna
z obyvatelek Pivína.
Kde tedy mĤže Petra SedláĜová být? Zmizela z vlastní vĤle, nebo
se snad stala, nedejbože,
obČtí trestného þinu?
j

více se doétete na stran÷ 6
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SouĦástí vydání
je celobarevný
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BYLI JSME

POHĄEB ODöVNÍHO PODNIKU
sledovala živď celá republika

U TOHO!

série videí
a n÷kolik fotogalerií
na www.vecernikpv.cz

Pád gigantu
obreéelyy tisíce
Prost÷jovanč...

INZERCE

NOVÌ PRODEJ

ZKsKE:>Wa1W/z^<s >KhEh
Likvidace prodejny a zásob.
Široká nabídka značkové obuvi!
Fantastické ceny již od

ĚϯŬŽƵ

ƐŬƽ
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149,- 199,- 249,- 299,- A DALŠÍ
RENO OBUV V PROSTĚJOVĚ!
PRÁVĚ NYNÍ!

730 517 000

Žižkovo nám. 7

Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády

V červenci se úředníci města pořádně sekli.
Občanům dávno samostatných Držovic totiž
rozeslali upomínky, že nezaplatili za odvoz komunálního odpadu v Prostějově! Rozhořčené
reakce stovek občanů sousední obce byly důrazným upozorněním na trapný omyl...

PÍSKU,
ŠTÌRKU

• Recyklace Urèická ul. 104,
• Písky
Prostìjov
• Štìrky Tel.: 730 516 053

DYNAMICKÉ UKÁZKY:
od 10.00 počínaje slavnostním
zahájením
PREZENTACE VOJENSKÉ TECHNIKY:
od 14.00
Výzbroj a výstroj:
Vojenská policie - pyrotechnici a výzbroj
STATICKÉ UKÁZKY:
- Vojenská ležení - Římský tábor, Středověký tábor,
tábor Napoleonských vojsk, tábor Rudé armády
a Wehrmachtu
- Prezentace vojenské techniky - např. Tank T34, BVP-1,
obrněný vůz BA 64, OT810...

Víceooakci
akcinanajdete
naKDY,
stran÷
15KAM...
- Tip Veéerníku
Více
stran÷ CO,
KDE,
Kulturní tip

Wolkerova 37, PV

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008

www.nasepovleceni.cz
w
çoäææ
æÛí
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582 346 300
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V úterý 22. července
zemřel na embolii
ve věku nedožitých
čtyřiašedesáti let oblíbený farář Církve
československé husitské v Prostějově
Miloš Košíček. Jeho
nečekaný odchod z
toho světa hluboce
zasáhl nejenom věřící Prostějovany.

DRŽOVÁCI,
D
RŽOVÁCI,, ZAPLAŤTE!
ZAPLAŤTE!

Celostránkovou fotoreportáž najdete na stran÷ 12. Zpravodajství ze samotného odstąelu, ohlasy, rozhovory
i spoustu nových a exkluzivních informací kolem vyšetąování élenč bývalého managementu si mčžete
pąeéíst na stran÷ 13!
3x foto: Lenka Sedláéková, Martin Zaoral, archív Veéerníku

Poslední stopa. Naposledy byla Petra Sedláąová vid÷na, jak z tohoto domu v Pivín÷ odjela ve
étvrtek ráno do Klenovic na Hané. Kde je dnes?
Foto: Michal Kadlec a Policie èR
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MASAKR
M
ASAKR U OHROZIMI
OHROZIMI

Těžký výběr! Ale jelikož drtivá většina
z nás jsou řidiči, pak zřejmě největší
pochvalu zaslouží styl, s jakým se projektanti vypořádali se složitostí křižovatky u železničního
přejezdu v Olomoucké ulici. Rondel tady odmítly před
lety České dráhy, přesto současná podoba a systém řízení
je ideální. A jsou tu i „chytré“ kamery!

+ ROKU

…a kdo si zaslouží pár na holou?

Číslo roku
100

Tak v tomto máme úplně jasno - Petra
Sedlářová! Majitelka Realitní kanceláře
Naděje v Prostějově v srpnu na čtrnáct
dní vzala „roha“, a když po ní marně pátrala policie, ozvala se médiím, že hodlá spáchat sebevraždu. Po návratu
domů vyšlo najevo, že má milionové dluhy. Hospodářská
kriminálka jí už obvinila z podvodu a zpronevěry.

Po celý uplynulý rok se při nejrůznějších příležitostech slavilo sté výročí neodmyslitelné dominanty města
- prostějovské radnice. Konšelé se ji navíc rozhodli obléknout do nového hávu, i když ne všechny práce se vydařily. Ale co naplat, stařičké sídlo našeho magistrátu bylo
i tak v listopadu v celostátní soutěži vyhodnoceno jako
nejkrásnější radnice České republiky!

Osobnost roku

Výrok roku

- ROKU

MIROSLAV PIŠŤÁK
Může
Můžeme
mít různé politické
názory,
názo můžeme nadávat i na
to, že
ž připustil návrat komunistů do čela radnice. Jenomže
let
i letos
prostějovský primátor
ve sv
svých pětasedmdesáti letech
dok
dokázal,
že se umí vypořádat
i s těmi největšími nástrahami,
které
mu komunální politika
kt
klade
do cesty.
k

SANTINOVY
S
ANTINOVY ÚTĚKY
ÚTĚKY
Odsouzeného sedmnáctiletého Roma poslali
za sérii krádeží místo kriminálu do detenčního ústavu pro mladistvé u Kroměříže. Jenomže milý Santino Horváth z nestřeženého
zařízení letos nesčetnětkrát utekl, a desetkrát
ho museli policisté znovu lapit. Vždy byl odvezen zpátky na náklady daňových poplatníků...
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JJÁN
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BAKALÁR
AKALÁR - 2222 le
let
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„NEVÍM, KOLIK JSEM BRAL,
NIKDY JSEM TO
NEPOČÍTAL!“
Bývalý manažer Oděvního podniku Prostějov
Jaroslav Kučera u Krajského soudu v Brně reagoval
na dotaz obhájce hodně zajímavě...

Do kriminálu se
nikomu na světě nechce, ale na hrubý
pytel patří hrubá
záplata.
Nejvyšší
ortel nad zločincem
páchajícím trestný
čin na Prostějovsku,
vynesl Krajský soud
v Brně. Pachateli
ozbrojeného přepadení kurzovního
vozidla v Přemyslovicích Jánu Bakalárovi
napařil dvaadvacet let nejtěžšího žaláře.

ššlendrián
šle
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okuu

SELHÁNÍ
S
ELHÁNÍ LLÉKAŘŮ
ÉKAŘŮ

V uplynulém roce 2014 jste nám projevili velkou důvěru tím, že prodejnost
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku oproti minulosti nejenže nepoklesla, ale v několika
případech jsme i překonali rekordní čísla. Medailové stupně vítězů vytvořilo číslo
2/2014, 33/2014 a 26/2014. DĚKUJEME!

Za co Večerník může chválit?
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To rozhodně nelze zapomenout…

V polovině července byla po nehodě přivezena
do nemocnice Anna Večeřová z Držovic, kterou na kole srazil nepozorný řidič osobního
vozidla. Pacientku po odfláklé prohlídce lékaři propustili domů, přestože žena měla zlomená žebra a propíchnutou plíci!

Neděle 12. ledna, tři hodiny ráno. V této Alfě
Romeo zahynuli po nárazu do stromu mezi
Vícovem a Ohrozimí dva mladíci David Hunka (+19) a Martin Petržílka (+26).

nemehla
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DLAŽDIČI
D
LAŽDIČI před
před radnicí
radniccí

Průšvih
Pr
růšvih
vih rroku
oku
ku

MANKO
M
ANKO NA
NA ŠKOLE
ŠKOLE
V závěru června byl odvolán ředitel Základní
školy Dr. Horáka Ivan Pospíšil. Stalo se tak
poté, co v účetnictví školy odhalila kontrola dvoumilionové manko. Případ dosud řeší
hospodářská kriminálka. Chybějící peníze
„nasypalo“ město, ale úkol vrátit je dostala Levné neznamená kvalitní. Dělníci stavební
nová ředitelka Petra Rubáčová.
firmy Skanska, kteří měli za úkol předláždit
historický prostor před radnicí, svoji práci
celkem čtyřikrát začínali znovu. Jak vystihl
zzločin
ločin
in rroku
oku
náměstek primátora Zdeněk Fišer, pořádní
dlaždiči v republice zřejmě už vymřeli.

VVRAŽDA
RAŽDA DRUŽKY
DRUŽKY

Na začátku července opilý drsňák
ubodal v bytě domu
na Žižkově náměstí
svoji družku, kterou
nachytal se dvěma
muži v choulostivé
situaci. Po půl roce
stanul
Jaroslav
Paulina před soudem a dostal dvanáct let natvrdo.

Do nového
roku s čerstvými
informacemi

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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Stejně jako vždy v tomto období patří místo ve vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ohlédnutí za předešlým rokem. Jaký vůbec byl ten dvou tisící čtrnáctý? Pokud bychom to v úvodu měli zhodnotit velmi stručně, tak bohužel smutné zprávy překrývaly ty dobré. Zbytečné tragédie na silnicích, násilí, projevy rasismu i sebevraždy. A definitivní pád Oděvního podniku, tentokrát doslovně. Na druhé straně se ale vloni přece jen objevila spousta věcí, které rozesmály nás i čtenáře. A kromě toho,
i Prostějované se začali oklepávat z dlouholeté finanční krize, což mnozí považují za úplně to nejdůležitější. Ale víte co? Pojďme si celý rok 2014 postupně zrekapitulovat a podívat se na něj trošičku podrobněji! Dvoustranu připravil: Michal Kadlec
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Druhá polovina roku začala úplně nejhůře,
jak mohla. Opilý drsňák v bytě domu na Žižkově
náměstí ubodal svoji rovněž opilou družku. Podle
mnohých svědků ji po návratu z hospody načapal se
dvěma jinými muži zrovna v tom nejlepším... Vrah byl
na místě zadržen kriminalisty. Vylidněný Prostějov na
začátku letních prázdnin vystrašil falešný policajt, který
s fotkou v ruce otravoval lidi a dožadoval se informací o
údajném zloději. Ti praví policisté měli zase práci ve Smržicích, kde místnímu občanovi už poněkolikáté „sklidili“
políčko s marihuanou. Večerník jako první přinesl zprá- Uzavírka. Na začátku července se bagry zakously do křižovatky
vu o výměně stráží na vedoucím postu ve Společenském v Olomoucké ulici, značných úprav se dočkal i železniční přejezd.
domě. Bývalého jednatele Vejmolu nahradil Ivo Peštuka.
Aquapark první prázdninový týden doslova praskal ve švech, výjimkou nebyly třítisícové návštěvy za jediný den. Odvolaného
ředitele ZŠ Dr. Horáka Ivana Pospíšila dočasně nahradila jeho dosavadní zástupkyně Jaromíra Pospíšilová a zahájeny byly dlouho
očekávané rekonstrukční práce na křižovatce s železničním přejezdem v Olomoucké ulici. Policie začíná vyšetřovat zranění, která
utrpělo několik lidí při odstřelu budov Oděvního podniku. Úlomky z demolovaných objektů zasáhly diváky, kteří sledovali nevšední demolici. Do ulice Gabriely Preissové se zakously bagry, dělníci tady začali napravovat šlendriánskou socialistickou kanalizaci.
Policisté dopadli sériového žháře, který v Prostějově zapaloval odpadkové koše, ale také záchodky ve Školní ulici. Na parkovišti
před Kauflandem v Okružní ulici došlo k psím jatkám, pitbulteriér tady zaútočil na bezbranného voříška a zakousl ho. A zatímco
vedení prostějovského Úřadu práce si stěžuje na zvyšující se násilí ze strany klientů, obyvatelé sídliště Svornosti ve Vrahovicích překvapivě odmítli výstavbu parkoviště před svými domy. Sedmý ročník Rock Memory Of na plumlovské přehradě byl ve znamení
dojemných pozdravů kamarádům do muzikantského nebe, prostějovští rockeři zároveň rozpumpovali stovky návštěvníků tradiční
akce. V polovině července Večerník zveřejnil fakta o skandálu, který řešila prostějovská nemocnice. Po nehodě sem byla přivezena
Anna Večeřová z Držovic, kterou na kole srazil nepozorný řidič osobního vozidla. Pacientku po odfláklé prohlídce propustili domů,
přestože žena měla zlomená žebra a propíchnutou plíci! Billa ve Wolkerově ulici definitivně zavřela a majitel bývalého Dělnického
domu si marně láme hlavu nad tím, kdo si uvolněné prostory pronajme. Smutná zpráva přišla z Hloučele, kde ve svém domku
zemřela všem dobře známá „čiperka“ a nejstarší prostějovská sokolka Marie Večerková. A to jsme nebyli zarmouceni naposledy.
Pár dní nato skonal oblíbený farář husitské církve Miloš Košíček. Při požáru garáže v Čechovicích vynesli hasiči na poslední chvíli
z ohně plynovou bombu a strážníci se rozhodli uspořádat velkou razii na pejskaře. Prostějov postihl v neděli 27. července pravý
nefalšovaný blackout, kdy po prudké bouřce nešla několik hodin elektřina na většině území města. V samotném závěru měsíce
primátor Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák hlásí, že městská pokladna je v přebytku 100 milionů korun.

5

Hned první srpnový den se veřejnost rozloučila s farářem Církve
československé husitské Milošem Košíčkem při obřadu v přeplněném
kostele v Demelově ulici. Planý poplach měl na svědomí anonym, který nahlásil bombu v Intersparu. Strážníci museli všechny zákazníky i personál evakuovat, žádná výbušnina se ale nenašla. Plné ruce práce měli na své služebně
policisté s opilou ženou, která na ně plivala a dokonce po nich mrštila květináč.
Majitelé pozemků po Oděvním podniku poprvé oslovili vedení magistrátu a
parcely jako celek nabídli k prodeji. Radní překvapivě neřekli ne. Novou a stálou
ředitelkou ZŠ Dr. Horáka se stala Petra Rubáčová. Prostějov navštívil premiér
České republiky Bohuslav Sobotka a náš primátor Pišťák mu poradil, jak má
stát hospodařit bez dluhů. První srpnový týden byl hodně deštivý a jedna z bouří
spláchla část Vrahovic. Psí zabiják znovu zaútočil, tentokrát bulteriér na Šárce
pokousal yorkšírského teriéra. V Dvořákově ulici nezletilý cikán přepadl a zranil Smutek. Na pohřeb oblíbeného faráře Miloše
čtyřiasedmdesátiletou seniorku. Ta se naštěstí za pomoci několika kolemjdouKošíčka přišly do kostela husitské církve desítcích násilníkovi ubránila. Pachatele dodnes policie nevypátrala. A zatímco Prostějovanům učaroval superúplněk měsíce, dva muži ukončili své životy skokem ky jeho sympatizantů.
pod vlak na železniční trati mezi Prostějovem a Bedihoštěm. Uprostřed srpna zmizela majitelka prostějovské realitní kanceláře
Naděje Petra Sedlářová. Po nezvěstné podnikatelce vyhlásila policie celostátní pátrání a hodně nahlas se začalo šuškat o tom,
že žena z Pivína má obrovské dluhy a trpí rakovinou. K dalšímu napadení policisty došlo přímo na ulici, kde jeden z výtržníků
kopl do kolene zasahujícího ochránce zákona. Ostré spory se vyhrotily kvůli dvěma tisícovkám vstupenek na koncert operního pěvce
Josepha Calleju. Antonín Sprinz nařkl město z podvodu, mylně se domníval, že radní lístky rozdali svým známým. Prostějovské obchodníky trápí gang zlodějů, na které je policie krátká. Vykradené obchody zaregistrovali v Martinákově ulici, ale také ve Vrahovicích.
Kdysi věhlasnou prostějovskou cestovku Hellas-nejen Řecko postihl bankrot. Majitelka Šárka Trunečková už neutáhla zoufalou
finanční situaci a v exkluzivním rozhovoru pro Večerník přiznala i osobní finanční problémy s bývalým manželem. V azylovém
domě zemřel jeden z klientů a bagry definitivně srovnaly se zemí bývalé koupaliště za velodromem. Legendární skupina Olympic excelovala při svém vystoupení na pláži U Vrbiček na Plumlovské přehradě. Nevybíravému útoku musela čelit slabozraká Prostějovanka,
kterou se pokusil znásilnit její bývalý přítel. Nejenom policisty překvapilo propuštění chorvatského mafiána Vlado Rožiče z kriminálu a
v Dolní ulici další z mladých Romů přepadl na Šárce šestašedesátiletou ženu. Město zveřejnilo výsledky sociologického průzkumu, ze
kterého vyplynulo, že pětaosmdesát lidí je s životem v Prostějově spokojeno. Hodně zlých emocí vyvolala zpráva, že radní chtějí omezit provozní dobu diskoték v Moravě v Olomoucké ulici pouze do dvaadvaceti hodin. Pohřešovaná realitní makléřka Petra Sedlářová
poslala médiím dopis na rozloučenou, ve kterém naznačila, že se připravuje na sebevraždu. Navíc přiznala obrovské dluhy ve výši až
dvaceti milionů korun. Strážníci našli v drozdovickém rybníku devět uhynulých kačen, výsledky pity ale neprokázaly, že byly otráveny. Koncert Josepha Calleji na prostějovském náměstí proběhl i za deště a hromobití, navíc k úplné spokojenosti všech přihlížejících.
Stříbrný olympionik z Melbourne v roce 1956, střelec z malorážky Otokar Hořínek z Prostějova byl navržen na státní vyznamenání
a sebevražda majitelky realitní kanceláře se nekonala. V samotném závěru měsíce se zadlužená Petra Sedlářová přihlásila policii.
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Právě na začátku tohoto měsíce, kdy po prázdninách začaly děti znovu chodit do
školy, se dočkali všichni ti, kteří stále nemohou přenést přes srdce krach Oděvního podniku. Začal proces s vrcholnými manažery tohoto kdysi oděvního gigantu, kteří ho
přivedli na „buben“. Do ohrádky v soudní síni nakráčel i František Tuhý. Policie
uspořádala další „dožínky“ v Ospělově, kde tradičně v tuto dobu sklízí úrodu marihuany
na zahradě známého pěstitele Dušana Dvořáka. Magistrát se dohodl s Olomouckým krajem a vedením nemocnice, že se co nejdříve postaví další velké parkoviště před prostějovským špitálem. V pondělí 8. září se po více než dvouměsíční rekonstrukci konečně otevřela
křižovatka v Olomoucké ulici a šéf Domovní správy pláče nad celkovou katastrofální návštěvností aquaparku. Atmosféra před komunálními volbami rapidně houstne, o místa
v novém zastupitelstvu města se bude ucházet dvanáct stran a hnutí. Úplně jiná atmosféra Raději s deštníkem. Letošní
vládne v divadle, kde znovu úspěšně proběhl již tradiční festival divadelních představení Hanácké slavnosti hodně ovlivnilo
Aplaus 2014. Zástupci církve odmítají kritiku města, že na pozemcích v Žešově potřebných počasí, lidem se v dešti na náměstí
na cyklostezku chtějí vydělat a v Aeroklubu Josefa Františka odhalili pamětní desku tomuto příliš nechtělo.
hrdinovi bitvy o Anglii. Případy napadení psem ani v září neberou konce, mladíka ve Školní ulici pokousal rozzuřený rotvajler.
Organizátory tradičních Hanáckých slavností letos zradilo počasí, hody prostě u nás propršely. Se zásadním prohlášením konečně
přišla společnost Manthellan, která nejprve podala na město žalobu, zároveň však potvrdila, že chce stavět obří obchodní galerii u
Špalíčku. Smutná zpráva dorazila z Nerudovy ulice, zemřel dlouholetý fanoušek prostějovského sportu Karel Brzobohatý, kterého
pamatujeme s jeho neodmyslitelnou tříkolkou na ruční pohon. Zatímco předvolební kampaň před „komunálkami“ vrcholí, radní se
rozhodli zaplatit společnosti FTL statisíce korun navíc za městskou hromadnou dopravu a také opravit konečně parkoviště u svaté
Anny. Už asi podesáté v tomto roce utekl z pasťáku mladý cikánský zloděj Santino Horváth, tentokrát trvalo policii dva týdny, než
ho znovu odchytila a převezla zpátky do ústavu pro mladistvé kriminálníky. Kriminalisté se konečně začínají zabývat nebezpečím,
které představuje obtěžování žen a dívek dosud neznámým sexuálním loudilem. Třetí zářijový týden jsme zaregistrovali doslova
a do písmene investiční bombu. Olomoucký kraj, marketingová společnost TK PLUS a prostějovský magistrát se vytasily s novinkou, že na části pozemku po bývalém koupališti Za Kosteleckou ulicí vyroste za sto milionů korun nová multifunkční hala
- Národní olympijské centrum. Botanická zahrada oslavila osmdesáté výročí svého založení a na Žižkově náměstí srazil nepozorný
řidič invalidní důchodkyni. Oblíbená kapela Hradišťan vyprodala hlediště Městského divadla, výtěžek tohoto koncertu putoval na
konto Fondu ohrožených dětí, který připravuje otevření Klokánku v Prostějově. V závěru září konečně předstoupil před soud František Tuhý, kde vysvětloval zpronevěru šestadvaceti milionů korun v Oděvním podniku. Realitní kancelář Naděje to v Prostějově
zabalila, její majitelku Petru Sedlářovou začala vyšetřovat policie. Zbraňová amnestie je i v Prostějově v plném proudu, lidé nosí
policistům unikátní kousky včetně samopalů a granátů. V Okružní ulici se zloděj vloupal do kanceláří firmy a ukradl trezor s penězi
a zboží. Škodu policie vyčíslila na půl milionu korun. Úřad práce zvěstoval Prostějovanům, že do roka a do dne se přestěhuje na náměstí
Spojenců a magistrát udělal kšeft roku, když společnosti Mubea prodal pozemek v průmyslové zóně za třiadvacet milionů korun.

První den roku 2014 nezačal zrovna příznivou
zprávou. Jednatřicetiletá matka čtyřletého syna se v Těšicích
polila hořlavinou a zapálila. Ve vážném stavu na hranici života
a smrti ji převezli na popáleninové centrum ostravské nemocnice.
Úplně opačným dojmem zapůsobila novinka z porodnice, i když
na prvního občánka Prostějova se čekalo drahných třicet hodin!
Stala se jím Deniska Řezníčková, která se narodila 2. ledna těsně
před šestou hodinou ranní. Počasí se v prvním lednovém týdnu
doslova zbláznilo, díky vysokým teplotám Prostějovanům vykvetly
na zahrádkách stromy a dokonce i růže. Magistrát začal válčit
s majitelem fotbalového hřiště ve Sportovní ulici kvůli rozpadající
se zdi a strážníci společně s hasiči urychleně vyjížděli na náměstí
Spojenců. Zlá předtucha se naštěstí nevyplnila, stařenka, ke které se Nemohl chybět. Přestože jeho účast byla nejistá, lenemohli příbuzní dostat, v bytě jen tvrdě spala. Jako opařena zůstala gendární žokej Josef Váňa se s manželkou přijel podívat
veřejnost ve chvíli, kdy se dozvěděla z Večerníku o tragickém do Prostějova na Galavečer českého turfu.
masakru na silnici mezi Vícovem a Ohrozimí. V neděli 12. ledna
tady při autonehodě vyhasly životy dvou mladíků, třetí z osádky se naštěstí po těžkém zranění probral v nemocnici. Prostějovští
radní zveřejnili podobu nového loga města a rázem měli o starost víc. Návrh totiž vzbudil takový odpor u veřejnosti, že záhy magistrát
od úmyslu používat toto logo zřejmě navždy ustoupil. Šéfové pohřebních služeb si začali chválit skutečnost, že počet sociálních pohřbů
se v Prostějově snižuje. To možná ale nebude platit o majitelích budovy bývalého zásilkového domu Dona, kteří jsou nezvěstní, a
vedení radnice je začalo marně nahánět kvůli ohlášené demolici. Ve Smetanových sadech se konečně začíná stavět nová zídka a lidé
ze Šmeralovy ulice se bouří, že jim tady město kácí úplně zdravé stromy. Prostějovan Petr Lessy byl definitivně zproštěn obžaloby za
pomluvu a mohl se tak vrátit do křesla policejního prezidenta. Bohužel jen na krátký čas.
Provozovatelé heren se začali pomalu smiřovat s novou vyhláškou města a odstraňovali reklamy a poutače vybízející k hazardu.
Prostějované nemohli kvůli teplu bruslit na rybníku a tak brali útokem zimní stadion. Ten pod náporem bruslařů praskal ve
švech. Galavečera českého turfu v Národním domě se překvapivě účastnil i legendární žokej Josef Váňa, který Večerníku řekl,
že Velká pardubická je pro něj skutečně minulostí. Naštěstí opět kecal! A zase prostějovský „Národ“ – v lednu se v něm začali
rojit Šmejdi, kteří důvěřivé důchodce lákali na předváděcí akce. Petr Sokol měl dobře našlápnuto při volbách nejužšího vedení
celorepublikové ODS, ale místopředsedou se nakonec nestal. Třiapadesátiletý bezdomovec Jan Kobliha, který tyranizoval
vlastní rodiče, konečně zamířil do basy a radní si teplou zimu pochvalují kvůli nebývalým úsporám za zimní údržbu silnic
a chodníků. Prostějovská nemocnice odmítla pochybení při léčbě osmileté Vanessky a precedentní rozhodnutí učinila
policie v případě obvinění vymahačů dluhů z loupežného přepadení.

Hned v úvodu dubna měla v Prostějově
vystoupit bývalá popová princezna Iveta Bartošová. Ke zklamání všech svůj koncert ze zdravotních
důvodů odřekla. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že v
jejím případě bude ještě hůř... Na hřbitově zasahovalo
policejní komando, ozbrojenci odtud odvedli hrobníka, který vyhrožoval zastřelením vedoucímu hřbitova a později zde držel jako rukojmí svoji bývalou
kolegyni. Vedení města nesměle prozradilo, že v Prostějově má zájem investovat společnost Amazon a náměstci
primátora Jiří Pospíšil s Ivanou Hemerkovou oznámili
svůj odchod z ODS. Kvůli velkým protestům veřejnosti
radní rozhodli o tom, že nově vytvořené logo města zůstane v šuplíku na věčné časy a v Brně proběhlo první
soudní jednání s Jánem Bakalárem. V případě loupežného přepadení dodávky bezpečnostní agentury Loomis v
Přemyslovicích odmítl vypovídat, údajně se mu udělalo Vzrušení. Nejenom zaměstnance ČSOB vystrašil anonymní telefošoufl. V Brodku u Prostějova byla v domě nalezena bez nát o nastražené bombě v budově banky v Dukelské bráně.
známek života třiatřicetiletá žena a ministr školství Marcel Chládek přijel do Prostějova zvěstovat novinu, že za velodromem se bude stavět Národní olympijské centrum. Demoliční
čety se už pustily do budov Oděvního podniku a rozebírají ji jako malou stavebnici. V klubu Apollo řádil Jiří Macháček se
skupinou MIG 21 a radní rozhodli, že do oprav městských hradeb nasypou pět milionů korun. Barabizna ve Vodní ulici číslo 11
byla konečně prodána, nový majitel ji hodlá zbourat. Prostějovským hokejistům se vydařila i baráž a postoupili do první ligy.
Vedení prostějovské Starorežné pobouřily změny v Územním plánu města a než si celou situaci šlo vyřídit na radnici, hrozilo
odchodem z Prostějova. Desetiletá smlouva na další provozování městské hromadné dopravy společností FTL vyvolala bouřlivou diskuzi na zastupitelstvu, přesto byla schválena. Neznámý „vtipálek“ nahlásil umístění bomby v budově ČSOB v Dukelské
bráně, relativně dlouho před komunálními volbami se začalo spekulovat, zda lídrem Babišova hnutí ANO 2011 bude bývalý
prostějovský starosta Jan Tesař. Nakonec se spekulace nepotvrdily. Velikonoční náladu pořádně zkazil nebezpečný požár v Domově pro seniory v Kostelci na Hané, který zranil sedm ubytovaných penzistů. Zvědavý chlapec našel v Držovicích tajemné
kostry, pod vrstvou jílu tu ležely ostatky člověka bez hlavy i kůň. Sprejerští dacani poničili několik domů v Prostějově
nápisy RUM, škody se vyšplhaly do desítek tisíc korun. Sál Společenského domu málem „zdemolovala“ legendární
slovenská skupina Tublatanka, své hlasivky nechala v divadle i Bára Basiková.

No konečně! Co začátkem druhého měsíce roku mohlo Prostějovany a hlavně bývalé pracovníky Oděvního podniku potěšit víc, než odsouzení
prvního z manažerů tohoto kdysi oděvnického gigantu. Martin Šmíd musí zaplatit pokutu dvě stě tisíc korun za to, že ve své nové firmě využíval ukradenou databázi vytvořenou pro měřenkovou výrobu OP Prostějov. Současně s tímto rozhodnutím
pak policie obvinila i generálního ředitele OP Františka Tuhého ze zpronevěry. Ač v
tuto dobu ještě policie neměla ani tušení, kde se skrývá Ján Bakalár podezřelý z přepadení kurzovního vozidla v Přemyslovicích, byla mu přišita v tomto případě vražda. Večerníku se podařilo pořídit exkluzivní rozhovor s komunistickým předsedou
Městského národního výboru v Prostějově z let 1956 až 1960 Josefem Šišmou,
který mimo jiného vzpomínal i na výstavbu prvního panelového sídliště na Šárce.
Vedení magistrátu začalo šustit penězi a slíbilo na veřejné finanční podpory rozdělit
patnáct milionů korun. Navíc město přidalo podnikatelce Lence Skácelové sto tisíc
na rekonstrukci domů za Zlatou bránou. Policie začala prověřovat oznámení ženy z
Vrchoslavic, která tvrdila, že její manžel až příliš fyzicky trestá jejich dvě dcery ve
věku tři a osm let. Na poště v Bedihošti se opět střílelo, pachatel se ale přes neprů- Návrat do historie. Večerník v únostřelné sklo nedostal k penězům a raději utekl. Novým majitelem areálu a všech ob- ru pořídil exkluzivní rozhovor s komujektů Oděvního podniku se stala společnost Astria Group, která už v polovině února nistickým předsedou MěNV v Prosplánovala demolici. K další tragédii došlo ve Vrahovické ulici, kde náklaďák smetl tějově z let 1956 až 1960 Josefem
šedesátiletou cyklistku a usmrtil ji. Strážníci začali více hlídat drozdovický rybník. Šišmou.
Večerník totiž zjistil, že děti tady kamenují hejna kačen. Hádankáři a křížovkáři se
opět sešli při zápolení Grand Prix v restauraci U Tří bříz a radní začínají lamentovat nad chybějícími pracanty z pracáku, kteří za
výhodných podmínek uklízeli město. Obrovský skandál zaregistrovali na Mateřské škole na Sídlišti Svobody, kde do práce přišla
totálně opilá učitelka. Zkušenou pedagožku, která dříve nikdy neměla sebemenší problém, ředitel Jan Krchňavý bez milosti propustil. Okresní soud v Prostějově prokázal, že na Základní škole v Čelechovicích skutečně došlo k sexu mezi třináctiletou
dívkou a jejím spolužákem. Během pouhých tří hodin hořelo ve dvou domech ve Vrahovicích. V jednom z nich údajně majitel
vařil pervitin a obchodoval s ním. Sousedé z Držovic dali najevo Prostějovu, že by se nakonec spokojili s odškodněním za necelé
tři miliony korun a dva tisíce fanoušků trsalo ve Společenském domě při koncertu skupiny Kryštof v čele s Richardem Krajčem.
A zatímco nezaměstnaných lidí v Prostějově přibylo, gang romských zlodějíčků zmlátil mladíka, který se zastal okradené důchodkyně. Magistrát nekoupil od soukromého majitele dům U žebráka v Plumlovské ulici, místo toho začal stavět veřejné
záchodky za tři miliony korun za kinem Metro. Prostějovští zastupitelé odmítli schválit účetní uzávěrku města, protože za
její správnost už začali podle nového občanského zákoníku ručit vlastním majetkem.

Májový měsíc tedy rozhodně nezačal láskyplnými
událostmi. K velkému neštěstí nebo nevydařené sebevraždě
došlo v Partyzánské ulici, kde z okna ve třetím patře panelového
domu vyskočil čtyřiadvacetiletý muž. S těžkým zraněním ho převezli do Fakultní nemocnice v Olomouci. K ještě horší události došlo
v dalším paneláku, tentokrát v Družstevní ulici. Jednasedmdesátiletý
senior tady spadl ze schodiště tak nešťastně, že přepadl zábradlí a
zřítil se do přízemí. Na místě zemřel. V Prostějově začal řádit další
žhář, tentokrát se zaměřil na kadibudky ve Školní ulici. Zloděj kovů
zase vyplenil Kovaříkovu vilu na Vojáčkově náměstí. I Prostějovem
otřásla zpráva o sebevraždě Ivety Bartošové, která v Praze skočila Začalo se kopat. Květnovou investiční akcí číslo jedna
pod vlak. Bylo tím rozhodnuto, že ani odložený koncert zpěvačky byla rekonstrukce Dolní ulice spojená s výstavbou kruse v Prostějově neuskuteční. Uzavírá se Dolní ulice vzhledem k její hové křižovatky U Rodenů.
rekonstrukci a také výstavbě rondelu u motorestu U Rodenů. Hokejový matador „Pupa“ Doseděl se rozhodl kandidovat za ODS v komunálních volbách a v Drozdovicích pod vedením pohřebáka
Makového úspěšně a bez zranění postavili májku. Po chybě řidiče osobního vozidla zemřel na křižovatce za Senicí nad Hanou
motorkář Miroslav Chytil ze Stařechovic. Alkohol byl příčinou toho, že jiný Miroslav Chytil skončil ve funkci ředitele Muzea Prostějovska, přestože on sám tvrdil, že odstoupil sám. Hodně nelibě nesli Prostějované zprávu o tom, že nejstarší supermarket ve městě
Billa ve Wolkerově ulici bude zrušen. Králem majálesu se stal Iron Man z „oděvky“ v podání Barbory Dostálové. Rekonstrukci
mlýnského náhonu postihly komplikace. Kvůli blokaci vody se začínali ozývat rybáři, kterým v drozdovické nádrži začali lekat
kapři. A zatímco si město připomínalo při různých slavnostech výročí ukončení druhé světové války, strážníci městské policie se
začali shánět po majiteli, kterému byl ukraden Ježíš Kristus. Do nemilé pozice poraženého se dostal primátor Miroslav Pišťák, kterému ostatní radní zamítli nakupovat pro město další umělecká díla. V polovině května se potvrdilo to, o čem si štěbetali už i vrabci
na střeše. Ostravská společnost Arcelor Mittal si požádala Báňský úřad o povolení k trhacím pracím v areálu Oděvního podniku.
Bylo tak definitivně rozhodnuto o osudu tohoto bývalého oděvnického kolosu a jeho demolici. O uvolněné pozemky kupodivu
projevil zájem magistrát. Pro velkou změnu se rozhodli radní v případě Společenského domu, kterému vzali samostatnost a převedli
ho pod taktovku Domovní správy. Volby do Evropského parlamentu proběhly za naprostého nezájmu Prostějovanů, volební účast
se pohybovala pod hranicí dvaceti procent. Zastupitelé nakonec přece jen schválili účetní uzávěrku města, dali na slovo auditorky,
že je vše v pořádku a nemusejí se bát o svůj vlastní majetek. Na úrazovém oddělení prostějovské nemocnice byla přijata mladá
dívka snědší pleti. Byla notně potlučená a měla dokonce vyholené vlasy. Jak posléze vyplynulo, stala se obětí svého přítele,
kterému odmítla sex. Záslužný čin provedli strážníci, kteří u hřbitova dopadli sprejery, mecenáš prostějovských sportovních
klubů Tomáš Medek oznámil, že jeho aktivity ve městě končí. Zloděj v Kauflandu při útěku málem probodl člena ochranky
a na náměstí T. G. Masaryka se objevilo veřejné piáno, na kterém si kdokoliv může zahrát. Koncem května otevřel své
brány také aquapark, neklamné znamení toho, že léto je na dosah.
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Hned od začátku tohoto měsíce, kdy to v Prostějově už doslova a do písmene vonělo jarem, zavládlo
ve městě znovu rasové napětí. Stalo se tak poté, co čtrnáctiletého Roma zkopala na tržišti skupina skinheadů. Krajská
policie dopadla dva Vietnamce z Mohelnice, kteří do Prostějova
ve velkém dodávali pervitin. Začátkem března stanuli před soudem Richard Ozanič s Michalem Burgetem, kteří v hospodě „U
Klokana“ prodávali smrtící alkohol a přiotrávili jednoho ze svých
štamgastů. Za prodej pančovaného alkoholu však dostali směšné
tresty, pouze dva měsíce vězení s podmínkou a povinnost úhrady
dvousettisícového nákladu na léčení postiženého. Bývalý Dům
pionýrů na Vápenici se začínal hroutit a vedení města uspíšilo
plány na jeho rekonstrukci. K zápisům do mateřských škol přišlo 554 dětí a radní rozdělili v rámci veřejných finančních podpor
zbývající tři miliony korun mezi takzvané malé sporty. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže snížil městu pokutu za aquapark na Plný bonmotů. Prezident republiky Miloš Zeman při
dvě stě tisíc korun, radní se ale přesto rozhodli dál soudit. Naopak březnové návštěvě Prostějova ničím zvláštním nepřeradost mohli mít z návratu možnosti zaměstnávat klienty Úřadu kvapil, projevoval se tak, jak ho všichni známe.
práce na úklid města. U cyklostezky z Prostějova na Bedihošť se
oběsil mladý muž, posléze vyšlo najevo, že tak učinil kvůli nešťastné lásce a špatné finanční situaci. Ve vodě plumlovské přehrady
se ve velkém opět objevily sinice a policie po dvou měsících odhalila příčiny lednové tragédie u Ohrozimi. Podle výsledků pitvy
byl řidič opilý. Na místě spolu s kamarádem po nárazu auta do stromu zahynul, třetí spolujezdec se v nemocnici vylízal z těžkých
zranění. V plném proudu byla revitalizace mlýnského náhonu, do hromady bahna zde zapadla tři dvanáctiletá děvčata, která museli
vytahovat hasiči. Prostějov navštívil prezident Miloš Zeman, který při diskuzi s občany neopomněl sprostě urážet novináře. Pár dní
poté se primátor města Miroslav Pišťák rozhodl kandidovat v dalších komunálních volbách. Uprostřed března policie zaregistrovala
několik případů, kdy sedmatřicetiletý úchyl vyzývá v prostějovských ulicích ženy k souloži. Z blízkosti areálu Oděvního podniku
dostali výpověď z nájmu všichni zahrádkáři a policii se po třinácti měsících podařilo v Praze na parkovišti před supermarketem
zatknout Jána Bakalára. Na Základní škole Dr. Horáka se rozhořel pořádný malér, finanční kontrola tady odhalila dvoumilionové
manko. Prostějované se z Večerníku poprvé dozvídají o brzkém konci Intersparu a bývalý prostějovský hokejista Robert Kovařík
„nafasoval“ u krajského soudu devět a půl roku vězení za sérii loupežných přepadení. V Kostelecké ulici usmrtil kamion cyklistu a
stoleté topoly u železničního přejezdu v ulici Pod Kosířem musely ustoupit plánované cyklostezce. Radní vyhlásili alarm ve Šmeralově ulici, kde se přemnožili potkani a stranou zpravodajství rozhodně nemohl zůstat postup hokejových Jestřábů do baráže o
první ligu. Prostějovská profesorka z Gymnázia Jiřího Wolkera Ivanka Hájková ovládla anketu Zlatý Ámos, a co čert nechtěl, v
závěru března začalo masívní kácení stromů ve Spitznerových sadech. Třetí měsíc v roce skončil úspěchem pro samotný
magistrát. Prostějov získal nejlepší rating a stal se nejúspěšněji hospodařícím městem v České republice!

Poslední měsíc školního roku začal Večerník zprávou, která všem policistům rozpumpovala srdce vztekem.
Známý zloděj aut Jiří Žouželka si z pětiletého trestu odseděl
pouhý rok a půl a byl propuštěn na svobodu! Jiné a příjemnější starosti měl primátor města Miroslav Pišťák, který v plné svěžesti oslavil pětasedmdesáté narozeniny. Řidič škodovky smetl
na Petrském náměstí chodkyni a těžce ji zranil. V Drozdovicích
se poroučela k zemi májka, flašku slivovice ukrytou v její koruně
však místní opět nezachránili, rozbila se. První náměstek primátora
Jiří Pospíšil z důvodu změny politického dresu rezignoval na post
krajského zastupitele, vzdát se mandátu v prostějovském zastupitelstvu ale odmítl. Prostějované už v tuto dobu zaregistrovali první Jenom se zaprášilo. Na konci června padly k zemi
chvění předvolební kampaně, ale stále se dobře bavili, například výrobní budovy bývalého světového gigantu, Oděvního
při divadelním představení s Ivou Janžurovou, Janou Paulovou a podniku v Prostějově.
Pavlem Zedníčkem. Ovšem pozor, Prostějovsko se po dalších dvou červnových tragédiích pomalu stává městem sebevrahů.
Svůj život si sami vzali pětatřicetiletý muž z Krasické ulice a osmaosmdesátiletý senior z Ptení. Strážníci jsou v pohotovosti, v
biokoridoru Hloučela totiž někdo začal trávit psy. Povodí Moravy opět řeší patálie se zelenou vodou v plumlovské přehradě a
o nejkrásnějšího Čecha bojuje v soutěži i Prostějovan Petr Zapletal. V Lutu na sídlišti Hloučela se zase konala „šmejdovská“
předváděčka, první náměstek primátora Jiří Pospíšil zachránil na radnici život muži, který zde zkolaboval, a Bezpečnostní
agentura Sida oslavila dvacet let svého fungování v Prostějově. Primátor Miroslav Pišťák odložil oslavy svých narozenin, prý na
ně bude čas až po volbách. Radní začínají váhat, zda nejprve postavit rondel na Přikrylově nebo Poděbradově náměstí, ovšem
jasno mají v tom, že o pozemky po Oděvním podniku se poperou kvůli možnosti rozšíření průmyslové zóny. Už poněkolikáté
utekl z pasťáku sedmnáctiletý Santino Horváth, tentokrát ho chytili strážníci přímo pod okny sídla státní policie! Houbaři začínají nosit z lesů své první úlovky, ovšem vrásky na čele přidělává strážníků další žhář, který okolo lázní zapaluje odpadkové
koše. Zastupitelé i přes početné připomínky a protesty schválili nový Územní plán Prostějova a náměstí rozezpívala nestárnoucí
Marie Rottrová. Na Žižkově náměstí se porvala skupina Romů, mezi něž vlétli strážníci a udělali pořádek. Ředitelem muzea
se po Miroslavu Chytilovi stal Daniel Zádrapa, do té doby šéf prostějovských památkářů. Těsně před odstřelem Oděvního
podniku se objevily zprávy o tom, že výrobní budovy jsou plné azbestu. Tato podezření, která by nutně odložila demolici, se
nepotvrdila. Zatím tak mohla své fanoušky na náměstí T. G. Masaryka doslova pobláznit skupina Mandrage a díky bleskové
práci stavbařů byl s velkým předstihem otevřen pro plný provoz rondel v Dolní ulici. Ale v sobotu 28. června přišla událost
celého roku. Komplex budov Oděvního podniku díky tunám dynamitu lehl k zemi. Tlakovou vlnu zaznamenali
lidé na kilometry daleko a půlka Prostějova se zahalila do bílého prachového dýmu. Kus historie Prostějova byl
definitivně vymazán!
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Předvolební šílenství dostoupilo vrcholu. Lídři politických
stran a hnutí se v Prostějově předháněli ve vychvalování svých
programů, padala i hodně ostrá slova na adresy konkurentů. Večerník
uspořádal v přednáškovém sále Národního domu historicky první
veřejnou besedu s politiky, na kterou se dostavilo osm z dvanácti lídrů.
Diskuze s občany, kteří do posledního místečka sál zaplnili, se vydařila.
První náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák potvrdil, že v
plánu jsou rekonstrukce obou prostějovských vlakových nádraží a prostějovští radní se těsně před volbami rozhodli, že v příštím roce upřednostní
výstavbu rondelu na Přikrylově náměstí před podobnou investicí na náměstí
Poděbradově. Těsně předtím, než se otevřely volební místnosti, se zesměšVítězství! Sociální demokraté „utrpěli“ v komunálnilo prostějovské hnutí Úsvit, které vehementně kritizovalo postup města ve
sporu s Manthellanem. Lídr tohoto seskupení Radim Fiala zřejmě zapomněl, ních volbách vítězství, které jejich lídr Miroslav Pišže v roce 2010 právě jejich kandidát do zastupitelstva Pavel Drmola až příliš ťák vůbec nepřeceňoval. A měl recht...
podezřele rychle smlouvu o výstavbě Galerie Prostějov prosadil. Policejní krajské ředitelství v Olomouci začalo fungovat bez dlouholetého ředitele Jaroslava Skříčila, který na svůj post rezignoval. To pravé volební šílenství začalo v pátek 10. a v sobotu 11. října. No,
šílenství - komunální volby v Prostějově zaznamenaly velmi nízkou volební účast. Vyhrála ČSSD, přestože lídr této levicové strany
Miroslav Pišťák nebyl stoprocentně šťastný. Konečné výsledky totiž jasně naznačily, že kvůli roztříštěnosti politického spektra nového zastupitelstva bude hrozně těžké sestavit dobře fungující koalici. Přesto se čtyřiadvacet hodin po uzavření volebních místností
už v Hotelu Tennis Club sešly vyjednávající týmy ČSSD, druhého v pořadí hnutí ANO 2011 a hnutí PéVéčko. Přestože toto spojení se
původně jevilo jako nejlogičtější, „Babišovci“ v čele s Hanou Naiclerovou a politickým matadorem Jaroslavem Faltýnkem nabídku
vítězů voleb k účasti v koalici nakonec odmítli! Tím se, co čert původně nechtěl, otevřel prostor pro komunisty, ke kterým také nabídka
přiletěla! Pětadvacet let po listopadových událostech roku 1989 se tak komunisté společně s ČSSD a Pévéčkem stali součástí
„vlády“ nad Prostějovem. Primátorské žezlo obhájil pětasedmdesátiletý Miroslav Pišťák ze sociální demokracie. V opozici
skončily ANO 2011, Změna pro Prostějov, TOP 09, KDU-ČSL a ODS. Prostějované ale v říjnu nežili jenom politikou. Své životní těžkosti řešil mladý muž pokusem o sebevraždu na dětském hřišti v Brněnské ulici. Lidé mu v poslední chvíli odřezali lano, na kterém se
chtěl oběsit. Vedení Domovní správy zveřejnilo poprvé prostřednictvím Večerníku plány na rozšíření městských lázní a kdysi úspěšný
podnikatel Tomáš Medek definitivně oznámil odchod z Prostějova. Dokonce prodal i své honosné sídlo na Újezdě. K výrazné změně
došlo na odboru školství prostějovského magistrátu, kde dlouholetého šéfa Františka Říhu vystřídal dosavadní zástupce ředitelky na ZŠ
Palackého Petr Ivánek. Už koncem října začala výstavba rondelu v Krasické ulici, naopak skončila tradiční prodejna v centru města U
Modrého Lva. Domy v Rozhonově ulici plné romských rodin nikdo nechce koupit a radní se rozhodli, že už je nikdy nabízet nebudou.
Ještě v samém závěru října vedení města seznámilo veřejnost s tím, že na náměstí T. G. Masaryka se budou kácet všechny jehličnany
a dalších pět letitých listnáčů. Centrem se ale poslední říjnový den prohnal průvod obživlých mrtvol!
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Předposlední měsíc v roce byl přeplněn událostmi. V Prostějově se začaly natáčet Četnické trampoty, které sice s věhlasnými Četnickými humoreskami
nemají nic společného, přesto se do našeho města sjela spousta známých herců v čele
s Pavlem Zedníčkem. Koncerty Ondřeje Brzobohatého a Jaromíra Nohavici byly beznadějně vyprodány. Prostějovští nově zvolení zastupitelé složili slib při ustavujícím jednání
tohoto vrcholného politického orgánu města. Nově vytvořená koalice společně s komunisty Jaroslavem Šlamborem, Josefem Augustinem a Václavem Šmídem neunikla tvrdé
kritice opozičních zastupitelů, radní si vyslechli několik peprných poznámek. Proti komunistům v radě protestovala i veřejnost, na území města se uskutečnilo hned několik menších demonstrací. Primátorem města byl opětovně zvolen Miroslav Pišťák (ČSSD), první
náměstkyní jeho stranická kolegyně Alena Rašková a křesla náměstků obhájili i Zdeněk Vzpomínka. Více než dvě stovky ProFišer (ČSSD) a Jiří Pospíšil s Ivanou Hemerkovou (oba PéVéčko). Večerník vyrazil právě stějovanů se 17. listopadu večer sešly
s náměstkyní primátora Ivanou Hemerkovou na inspekci zrekonstruovaného mlýnského u sochy T. G. Masaryka, aby si připonáhonu, přičemž pár nedostatků se přece jen našlo. Druhý listopadový víkend přepadla mněly události z roku 1989. Byla to
Prostějov menší hysterie. Na infekční oddělení prostějovské nemocnice byl totiž ze Šternmnohem důstojnější akce než ta, kteberka převezen Afričan s podezřením na ebolu. To se naštěstí nepotvrdilo, pacient pouze
trpěl průjmem... Protesty proti koalici s KSČM nabraly na intenzitě, Cenu města Prostějova rou vymysleli radní čtyři dny předtím.
vrátil uznávaný pedagog, historik a církevní hodnostář Karel Kavička. Autobazary podle průzkumu Večerníku začínají v Prostějově
krachovat a španělská firma Maier CZ dostala od úřadů zelenou pro výstavbu problematické chromovny v průmyslové zóně. Prostějované si připomněli pětadvacáté výročí listopadového převratu v roce 1989. Oficiální vzpomínková akce pod taktovkou radních
však byla trapnou fraškou, mnohem důstojněji proběhlo setkání občanů u sochy T. G. Masaryka. Vedení magistrátu potvrdilo prodej
polorozpadlého domu ve Vodní ulici číslo 11, ale noví majitelé se stále nemají k plánované demolici. Náměstek primátora pro stavební
investice Zdeněk Fišer potvrdil, že v blízké budoucnosti se počítá s rondelem i na náměstí Padlých hrdinů. Kromě Františka Tuhého
stanuli u soudu i další vrcholní manažeři Oděvního podniku a při přelíčení vyplynuly všechny podrobnosti o vyplácených prémiích.
Dopravní firmu v Martinákově ulici vyloupili zloději a odnesli si železný a hliníkový materiál za sto tisíc korun. Těžké zranění utrpěl
řidič, který v Kauflandu v Okružní ulici vykládal zboží a spadl z rampy. Soud po dvou a půl letech konečně rozhodl, že za bouračku
ve Vrahovicích koncem března 2012 mohou policisté, kteří při honičce za motorkářem narazili do auta Olgy Pospíšilové. Majitel pozemků po Oděvním podniku konečně promluvil a v exkluzivním rozhovoru pro Večerník odtajnil své plány. Mimo jiného připustil, že parcely hodlá prodat městu. Vrahovické občany vyděsil nález munice z druhé světové války, kvůli kterému policisté evakuovali
z domů asi padesát lidí. Radní slavnostně otevřeli bikrosovou dráhu vybudovanou se zpožděním vedle velodromu a vedení supermarketu Tesco veřejnosti oznámilo, že už nebude platit autobus dovážející zákazníky. Vrchní soud v Olomouci potvrdil dvaadvacet let
vězení pro Jána Bakalára, který přepadl kurzovní vozidlo v Přemyslovicích. Prostějovští záchranáři a policisté vyjížděli k tragédii
do Kostelce na Hané, kde žena spáchala sebevraždu skokem pod vlak. Ve Smetanových sadech začaly hynout nedávno vysazené
jehličnany, k tomu všemu začalo masívní kácení zhruba čtyř desítek stromů na Husově náměstí. V celostátní soutěži o nejhezčí radnici
zvítězila ta prostějovská! Policie začala pátrat po pohřešovaném čtyřletém romském chlapci, kterého však dodnes nenašla.
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Zatímco pár dní už na náměstí T. G. Masaryka svítil
na poslední chvíli sehnaný vánoční strom a vybízel ke klidu a
pohodě, na radnici to pořádně vřelo. Opoziční zastupitelé vybídli
uvolněného radního Jaroslava Šlambora k rezignaci, protože podle
jjejich názorů účelově nahlásil trvalé bydliště v Prostějově, zatímco
ve skutečnosti bydlí ve Skalce. Komunistický radní ale složit mandát
odmítl. Před soudem stanul muž, který na ulici v Prostějově nabídl
stařence pomoc s nákupem, pak ji ale okradl. Dostal pět a půl roku
kriminálu! Zastupitelé napříč politickým spektrem se kupodivu dohodli na postupu při demolici Jezdeckých kasáren. Bylo rozhodnuto, že Nevstupujte! První prosincový týden dorazila ledová
asanovány budou pouze postranní budovy, ta hlavní zůstane a bude se kalamita i do Prostějova. Strážníci uzavřeli Smetanovy
pro ni hledat využití. To nejdůležitější - rozpočet města pro rok 2015 sady, kde padaly pod tíhou námrazy větve i celé stromy.
byl těsnou většinou zastupitelů schválen a na parkovišti ve Školní ulici
začaly fungovat speciální závory, které řidiče nepustí ven bez zaplacení parkovného. Společnost Manthellan se zřekla požadavků na
změny v regulačním plánu na výstavbu Galerie Prostějov, v Dolní ulici začaly práce na výstavbě další části cyklostezky směrem do
průmyslové zóny. Prostějovské seniory uhranulo ve Společenském domě vystoupení Dua Jamaha a Dua Adamis, naopak smutné vzpomínky na zemřelého fotografa Luďka Mařáka ovládly výstavu jeho snímků. Radní potvrdili, že nebudou stát v cestě vedení
Cyrilometodějského gymnázia při založení nové církevní základní školy. Strážníci vyvedli z baru v centru města raubíře, který byl pod
vlivem drog a k tomu si dal ještě osm piv. Domovní správa potvrdila, že od příštího roku bude polovinu z vybraného nájemného z městských bytů investovat zpátky do oprav a konšelé přiznali, že řeší pořádný trapas. Exekučně je totiž na popud města řešen čtrnáctiletý
chovanec dětského domova, který nezaplatil za odvoz komunálního odpadu. Hned první prosincový týden postihla celou republiku
neuvěřitelná ledová kalamita. Pod ledem se ocitl i Prostějov a v nemocnici muselo vyhledat po různých pádech na zamrzlých
chodnících celkem 160 lidí. Dělníci, kteří vyměňují dlažbu před radnicí, se ukázali jako pořádní nešikové. Celkem čtyřikrát museli
dlažbu rozebrat a položit znovu! Krajský soud v Brně potrestal šesti a půl roky kriminálu prostějovského hrobníka za únos bývalé
kolegyně, a dvanáct let v base si posedí také vrah ze Žižkova náměstí, který v bytě zavraždil svoji družku. Zastupitelé dali definitivně
zelenou výstavbě Národního olympijského centra. V domečku u kolejí poblíž hlavního nádraží byla nalezena mrtvola muže, kterého
navíc ohlodali jeho hladoví psi! Nový rondel v Krasické ulici byl pár dní před Vánoci otevřen, ale provoz na něm se stal okamžitě
terčem kritiky mnoha řidičů. Samotné Vánoce přežili Prostějované opravdu v klidu, otužilci trhali rekordy při tradiční Vánoční koupeli
na Plumlovské přehradě. Na Ježíška se v prostějovské porodnici narodila dvě děvčátka, polepšený bezdomovec Martin Janeček si
pochvaloval nejenom Štědrý den strávený v Azylovém domě. Neobvyklé teplo během vánočních svátků nevydrželo, v sobotu 27.
prosince přituhlo a konečně napadl sníh. Silvestrovský ohňostroj za sto šedesát tisíc korun přilákal na náměstí opět tisíce Prostějovanů,
kteří nešetřili svými předsevzetími do roku 2015...

Sumář
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Rok 2014 byl v Prostějově bohatý na návštěvy slavných celebrit
Slavný žokej s úsměvem

Prezident Miloš Zeman

Nestárnoucí první dáma

Hitovky Poupata i Nonstop

mlžil i v Národním domě

sršel tradičními bonmoty

soulu zaplnila náměstí

rozduněly zimní stadion

V sobotu 18. ledna se Galavečera českého turfu
v Národním domě překvapivě účastnila i česká „koňácká“ legenda Josef Váňa. Na otázku
Večerníku, zda opravdu končí s ježděním, odpověděl s šibalským úsměvem, že je to definitivní. A stejně zas tu Pardubickou jel!

Protože pohyb hlavě státu činil na začátku
března obrovské potíže, na návštěvu Prostějova přijel o hůlčičce. Přesto Miloš Zeman přes
hodinu živě diskutoval s lidmi v Duze a poté
přijal pozvání primátora Pišťáka na radnici.
Nešetřil bonmoty ani urážkami novinářů…

Marie Rottrová v polovině června významně obohatila probíhající oslavy 100. výročí
prostějovské radnice. Při koncertu na náměstí
T. G. Masaryka předvedla se skupinou Neřež
stovkám fanoušků staré dobré hity i novější
tvorbu.

Dlouho očekávaný koncert Michala Davida
Prostějovany ani v nejmenším nezklamal. Na
začátku června tento charismatický a hlavně
nestárnoucí hitmaker dokázal pořádně rozparádit početné davy svých fanoušků.

Předseda vlády sondoval,

Maltský tenor potvrdil

Jedna z nejkrásnějších žen

Rozpumpovali seniory

jak se v Prostějově hospodaří

svoji pěveckou výjimečnost

světa se vrátila do Prostějova

málem až k infarktům!

Na začátku srpna se v Prostějově mihnul český
premiér Bohuslav Sobotka. Škodolibí vtipálci
tvrdili, že od prostějovského primátora vyzvídal, jak se má správně hospodařit s veřejnými
penězi…

Těžko zapomenout na parádní vystoupení
maltského zpěváka se zvučným a pronikavým
hlasem. Joseph Calleja při koncertu na prostějovském náměstí potvrdil dvěma tisícovkám
diváků, že právem patří mezi TOP 5 nejlepších
tenorů na světě.

Stále nejslavnější česká modelka se na konci října alespoň na pár dní vrátila do rodného Prostějova. Pavlína Pořízková nyní žije
v Americe, ale do rodiště jí na krátkou chvíli vrátily povinnosti při natáčení dokumentu
o jejím životě.

Už dlouho nepřijeli do Prostějova umělci, kteří
by dokázali zcela pobláznit vyprodané hlediště
Společenského domu zaplněného fanoušky věkového průměru padesát let a výše! Duům Jamaha
a Adamis se to podařilo stoprocentně, prostějovští
důchodci při koncertu jančili a chytali se za srdce!

… a další nás potěšili svou přítomností
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Princezna české pop-music měla v Prostějově koncertovat
začátkem dubna. Omluvila se kvůli zdravotním potížím.
Bohužel, žádné další náhradní vystoupení se už nekonalo.
Iveta Bartošová spáchala 29. dubna v Praze sebevraždu.
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které nejen polechtaly naše bránice
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„Prostějov máme
moc rádi, je to
jediné místo na světě,
kde jsme platili
pokutu za močení
na veřejnosti...“
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Svérázná profesorka
Ivanka Hájková získala
ocenění Zlatý Ámos pro
nejoblíbenějšího učitele ČR

5.

„Logo na služebních
autech nebo na
dokumentech města?
Jenom přes
moji mrtvolu!“

6.
Prostějovský primátor
Miroslav Pišťák se neprojevil zrovna jako přítel nově
navrženého loga města.
Není tak divu, že výtvarná
práce skončila v koši...

4.

3.

2.

zareagoval nepříliš vlídně
Jaroslav Faltýnek (ANO 2011), když
Večerník odhalil první schůzku
o možné koalici na prostějovské
radnici, která nakonec nevznikla

členové populární skupiny
Mandrage umí pobavit nejen z pódia,
ale i v exkluzivním rozhovoru

„Nejsu tak blbej,
jak na první pohled
vypadám...“
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Před objektivem legendy
prostějovských fotografů
Karla Nováka se svlékly tisíce
nádherných žen a dívek

7.
Jedna z posledních
hlášek Josefa Augustina ještě
v roli opozičního zastupitele

8.

... a ty další

íru
„Ve vesm věřím,
ia
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m
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v tomto s
že ještě eme vědět
to bud
!“
s jistotou

Prostějov přijel
navštívit Marcel Grün,
ředitel Hvězdárny
a planetária hlavního
města Prahy
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Juraj Topor promluvil
pro Večerník za slovenská
kapela Tublatanka, která
vystoupila v Prostějově

Slavný rodák
dá Ladislav
Županič Večerníku vysvětlil,
jak to bylo u nich doma na
Štědrý večer

* „Šla jsem v noci z práce domů a na
ulici jsem potkala tři cikány. Krve by
se ve mně v té chvíli nedořezal. A oni
mě slušně pozdravili a šli dál!“
Překvapení jedné z Prostějovanek neznalo
mezí…
* „Sakra, chodím po městě každý den
a soulož mi ještě nikdo nenabídl!“
Jedna z postarších návštěvnic hospůdky
v centru města reagovala na reportáž
Večerníku o úchylovi, který venku na
ulicích obtěžuje ženy.
* „Zlatého Ámose by si zasloužil náš
učitel. Ten nás mlátil ještě rákoskou
a kudlil za vlasy. A jak to prospělo!“
Osmdesátiletá seniorka přišla do redakce
Večerníku se zajímavým návrhem na ocenění
pedagoga.
* „Dělat v muzeu se starými
vykopávkami a kostrami, to bych
chlastal taky!“
Reakce čtenáře Večerníku na povinný
odchod Miroslava Chytila z funkce ředitele
muzea kvůli potížím s alkoholem.
* „Hlas pro ANO? To by mi pan Babiš
musel dovézt náklaďák koblihů!“
Jeden z potencionálních prostějovských
voličů přiznal, že by se před komunálními
volbami nechal uplatit…
* „Paní, vy ještě chodíte do školy?“
Úsměvná otázka malého prvňáčka směrem
k velmi vyspělé žákyni deváté třídy na ZŠ
Majakovského.
* „Nemůžeme do práce, vždyť nám
šlohli kliku od dveří“
Na první pohled zoufalí pracovníci katastrálního úřadu nevěřili v pondělí 8. září vlastním
očím při pohledu na vstupní dveře svého
pracoviště.

Sumář
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Napuštěná a opět zelená přehrada, záplava hub a řada dalších zajímavostí...

První číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku po Novém roce vždy patří ohlédnutí za rokem uplynulým. Vraťme se tedy opět k událostem, na které někdo vzpomíná s nostalgií a jiný
by byl rád, pokud by se vůbec nestaly. Ohlédněte se spolu s námi za věcmi, které hýbaly naším regionem. Vždyť my píšeme o vás pro vás!
Stranu připravil: Martin Zaoral
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LEDEN

Komedie! Vlak z Chornic do Dzbele nabral několikaměsíční zpoždění * „Jedeme dál!“ hlásí Elmo -plast po požáru * A splašky stále tečou do přehrady
* Početný hastrmanský potěr si dal rendez-vous ve „Vicátkách” * V Lipové se tancovalo celou noc „v lese“ * Tři králové
na Konicku vybrali čtyři sta tisíc korun * Na Kosíři to žije! Sobotní zimní běh trhl rekord * Změna v konické charitě. Lenfeldovou střídá Procházka * Ropná havárie u Podhradského rybníka
* Opravená sokolovna v Dubanech zažila první bál * V Kostelci na Hané
vyhořel drážní domek * Třetí hráz roste jako z vody * Divadelní zmatkaři
publikum ohromili i naštvali * Řetězová havárie ochromila dálnici.

chovicích se kulatin dožil v plné síle * Na obchodníka v Konici zloději
ušili boudu * Nová stezka kolem přehrady je ohrožena * Mostkovické
kaléšek: dvě ceny zůstaly v regionu * Poutníkům to v konickém zámku slušelo * Karneval ve Vícově navštívily děti z celého světa * Třetina
Plumlova stále není napojena na kanalizaci * Lovečtí hafani poprvé vyrazili do společnosti * Svodidla při jízdě do Březského vrchu dostala zabrat
* Ryb v přehradě bude míň, první z nich se do ní dostanou v září * Z centra Otaslavic zmizely břízy. Proč? * Nebylo jim ani dvacet, když je mezi
Březskem a Konicí umučili Němci * Hasičský potěr změřil síly v Pěnčíně.

ského kaléšku” se stala višňovice * V Seči se konal vyhlášený pětiboj
* Brodecká Neckyáda přilákala stovky diváků * V Pavlovicích mají novou
hasičskou zbrojnici. Není tu ale jediný hasič.. * Ve Skalce dochází voda,
lidé musí šetřit * Josefkol nabídl kočárnickou událost století * Silnice
ve Výšovicích se už opravuje * Mateřinka z Prostějoviček oslavila stovku * Triatlonisté se prohnali Konickem * Do Myslejovic se sjeli rodáci
* Jachtaři na přehradě soutěžili o Modrou stuhu.

řešili výsledky voleb až po práci * V Kostelci a Němčicích bude vládnout
ČSSD, Konice s Plumlovem hlásí pat * ANO 2011 ve Výšovicích dovládlo
* Totální fiasko úsvitu v Kladkách * Rybáři ovládli Skřípov * Nejtěsnější volební výsledek se zrodil v Dětkovicích *Ve Smržicích starostka obhájila * V Bohuslavicích zvítězil fotbalový trenér * Osm obcí bude mít
určitě nového starostu * Opar nad „Podhraďákem” voněl po vepřovém
* Cyklista v Ptenském dvorku plival na lékaře * Těžce zraněný řidič se
u Ludmírova doplazil pro pomoc * Na stezce kolem přehrady bude
i čtyřicetimetrový most * Výlov v Tovačově: obrovské ryby i davy lidí
* Určice rozdělilo umístění fary * Hubertova jízda uzavřela ve Lhotě
jezdeckou sezonu * Na slavnostech ohně tekl bronz i se pekl chleba.

Pestrá společnost. Na letošní Josefkol do Čech pod Kosířem dorazili šlechtici, řemeslníci, vojáci i duchovní z 18.
Jarní svod loveckých psů. Hlavním úkolem přehlídky psů století.
ve Vitčicích bylo zjistit, zda jsou mladí lovečtí psi správně geneticky vybavení pro další chov.
Rekordní účast. Na desetikilometrovou trať pro juniory
a dospělé z lázní Slatinice na Kosíř vyběhlo celkem 266 vytrvalců.
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ÚNOR

Místo cukrovaru mají vzniknout rodinné domy * V Kladkách se lyžařská sezóna rozjela naplno * Chuťové pohárky v „Mexiku“ přetékaly blahem * Nová ředitelka mateřinky v Kralicích má jíti ještě před nástupem
do důchodu * Obrat: Radní z Němčic nad Hanou odmítli novou továrnu
* Hasiči z hořícího domu v Klopotovicích zachránili kočku * Lego v Drahanech rozzářilo oči všech kluků * Stražisko pronajímá hospodu „za
hubičku“ * Zamilovaní dosahovali vrcholu Kosíře společně * Neprodejný zámek v Ptení dál chátrá * Zlatou vařečku si pro letošek vyvařili
Tučňáci * Greg skvěle maluje světové metropole, nyní vystavuje v Konici
* Policejní honička v Nezamyslicích! * Stezka kolem přehrady by měla
sloužit cyklistům i in-line bruslařům * Ve Stínavě se popletly pohádky.
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KVĚTEN

Držovice slavily „předvolební“ hody * U Čelechovic se na přejezdu srazil
vlak s dodávkou * Nový územní plán Smržic hned tak nebude * Téměř
v každé obci přivítaly jaro hořící čarodějnice * Hanáci z Mostkovic mají
německé předky * Řidiče vypátral v poli u Lešan policejní pes * Kolona
vítězství připomněla osvobození Rudou armádou * Záchranáři se pořádně zapotili při rallye Hamry * Stromky u Výšovic napadly housenky
* Ve Slatinicích požehnali prameny * Běžci poprvé zdolali Čehovskou
desetitisícovku * Přehrada už láká první plavce *Nádrž po letech
oživili první jachtaři * Požár v Němčicích nad Hanou spolykal majetek
v hodnotě přes milion a půl korun *Desátý ročník Smržického vandru
absolvovalo téměř patnáct stovek nadšenců.
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SRPEN

Oslavy sta let od narození slavného rodáka. Jako poslední z celé řady čestných hostů se u nového pomníku Josefa Františka poklonil starosta Otaslavic Rostislav Drnovský,
Větrná bouře způsobila kalamitu v Seči * Suchdolská traktorpárty měla který leteckého pilota Josefa Františka navrhl na Řád Bílého
dva vítěze * S Karlem Kahovcem se v Plumlově vzpomínalo na Petra lva.
Nováka * V Němčicích nad Hanou staví hřiště pro malé spidermany
* Z myslivecké chaty u Vitčic ukradli i vycpanou vránu * Bývalý
starosta Skalky zemřel * Ve Studenci si podpálili vlastní byt * Náves
Rakůvky obsadili rodáci * Legendy petanque se vrátily k vrbičkám
* Linda Wichterlová oslavila v plné svěžesti sedmadevadesát let * Desátý ročník jízdy „Z lázní do lázní” komplikovaly uzavírky a rozkopané Všichni starostové v městech obhájili * Volby v Mořicích se budou
silnice * Traktoriádu ve Stínavě vyhrál starostův syn * Plumlovman opakovat. Obec je rozdělena na dva nesmiřitelné tábory * V Hrušce
žije! Duatlonisté se vrátili na Žralok * Lidé nosí z lesů rekordní množ- zvolili nového starostu. Ale on hned odstoupil * Bývalá starostka Tvoství hub * V Pivině majó dožato, tak tade slavele * Pohádkové bytosti rovic to položila * Soud návrh na přepočítání hlasů v Bílovicích-Lutotíně
přijely do Plumlova na prázdniny * Klenovické hody založily tradici zamítnul * Intriky a emoce - to jsou dnešní Určice *Nečekaný zvrat
výstav obrazů *Military fest ve Skřípově nadchnul pět tisíc lidí!
v Otaslavicích předznamenal změnu na postu starosty * Lov povolen!
V přehradě čekají na rybáře tisíce kaprů * Šok: Ve Slatinkách si volby zopakují * Lampioňák se stezkou odvahy zůstává v Kostelci akcí roku * Při
ohňové show ve Skalce vyhlásili nejkrásnější dýni * Mostkovické vyděsil
únik kyseliny * Lampiony ve Zdětíně svítily padlým bojovníkům za svobodu * Broučci už spí. Děti v Plumlově je uspaly písničkou * První broučci
v Určicích se vydařili * Plavci v Čehovicích měli vodu „jako kafe“ * Šofér
kamionu u Protivanova vysypal náklad, opilý byl jak slíva * V Němčicích
nad Hanou požehnali opravené soše sv. Anny * Jesenec zůstává oázou
pravého bigbítu * Plumlovská radnice stále není napojena na kanalizaci
* V Laškově se zřítil dům určený k demolici * Sběrný dvůr v Plumlově poprvé otevřel * Napoleonská vojska zaútočila na poklidné město
* Nashville nad Hanou ovládl country bál.

11 LISTOPAD

Budil obdiv. Jaroslav Merta oslaví v lednu osmdesáté naro- Tak to je záplava! Miroslav Hájek z Čech pod Kosířem se
zeniny a stal se nejstarším účastníkem premiérového ročníku svým úlovkem, který nasbíral v úterý 12. srpna v lese u Laškova.
Čehovské desetitisícovky. Zkušený běžec desetikilometroSkvělý výtvarník. Na zámku v Konici vystavoval svá pozo- vou trasu zvládl za hodinu a jednu minutu.
ruhodná díla vytvořená ve stylu street art umělec vystupující
pod přezdívkou Greg.
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BŘEZEN

„V přehradě jsou sinice,“ tvrdí Pavel z Plumlova * Bobrům z Čelechovic
někdo poničil hráz * Stražisko skutečně pronajalo hospodu za korunu
* Koláčky a slivovice vylákaly ostatkové maškary * Lidé upozorňují na
špínu v přehradě * Při promítání videokroniky Smržic židle nestačily
* K MDŽ si ve Vranovicích-Kelčicích připili pálenkou * Pláže u přehrady se
probouzí ze čtyřletého spánku * V Protivanově padl teplotní rekord * Myslivci v Žárovicích ukázali o víkendu své trofeje * V Kelčicích hořel kravín,
škoda se šplhá k milionu * Na starém letišti u Brodku u Prostějova shořel
stoh slámy * V Němčicích nad Hanou se do rytmu vlnily stovky mladých
* V kompostu u Pěnčína se válela mrtvá selata * Plumlov: armáda kvůli
střelnici obešla zákon * V Alojzově už stojí nová hala * Turisté si vyšlápli
na Obrovu nohu, Obrův kočár zvěstoval začátek turistické sezóny.

Zelená voda v přehradě. Na hladině vody z přehrady se
na slunci rychle utvořil zelený povlak. Mnozí lidé z toho soudili, že se už v březnu v nádrži opět objevily sinice, Povodí
Moravy tento názor vyvracelo. Letní měření hygieniků pak
odhalila, že navzdory předchozí čtyřleté revitalizaci se sinice
do přehrady vrátily už v prvním roce po jejím napuštění.
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DUBEN
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ČERVEN

Už druhé měření hygieniků na plumlovské přehradě odhalilo ve vodě sinice
* Opravy zámků v Plumlově, Konici i Čechách pod Kosířem budou pokračovat * Běžci se kochali krásami Skalky * Děti ve Vícově prožily svůj den s vojáky * Stražisko zažívá příliv spodiny * VProstějovičkáchsepižlalo,plavalo
i pilo pivo * Novou šéfkou ZŠ Ptení se stane bývalá zástupkyně * Malí i velcí cyklisté prozkoumali střed Moravy * Vandalové zničili zastavení naučné stezky u přehrady * Domov
u rybníka oslavil kulaté výročí s plnou parádou * Stezka zdatnosti indiány dokonale prověřila * Obce u přehrady se pouští do budování kanalizace * Protivanovem až do konce září neprojedete
* Při zimní olymppijádě v Nezátkách (se) namazali papež i sovětská sborná
* Tištín se stal bronzovou vesnicí Olomouckého kraje.
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ZÁŘÍ

Lidé nakoukli do útrob unikátního radaru na Skalkách * Půvabná umělkyně Lilian Amann zahájila na plumlovském zámku výstavu * Dožato mají
i ve Vřesovicích * V Mořicích se bavil celý Mikroregion Němčicko
* Benzinka v Konici dostala mastnou pokutu * Hasiči z Bílovic si na slavnost uvařili vlastní pivo * Jarmark v Čechách pod Kosířem probouzel
hanáckou hrdost * Smržickou šlapku šlapala téměř tisícovka nadšenců
* Škola v Pivíně slaví stoleté výročí * V Hamrech hasiči nacvičovali záchranu osob * Plumlovský kotlík provoněl celý Žralok * Určice
poutí uctily obraz „své“ Panny Marie * Pozemek u Přemyslovic není
stále zalesněný * Voda v přehradě nebyla zcela čistá ani po prázdninách
* Doloplazy se staly cyklistickou Mekkou * Plumlovské vinobraní
doplatilo na válku bohů * Legendární Zlechov se už začíná opravovat
* V Čehovicích bojují proti povodním výsadbou tisíce nových stromů * Konický zámek přišel o šatlavu * Rudá armáda dobyla plumlovský zámek
* Držovice otevřely obecní dům * V Seči se sesunul skalnatý sráz.

Lov povolen! Po pěti letech na suchu se plumlovská nádrž
konečně dočkala ryb. Po vysazení a době hájení je rybáři
mohli začít lovit začátkem listopadu.

12 PROSINEC
V polovině prosince se obnoví provoz na slavné Moravské západní dráze
* Inspekce zavřela plesnivou pekárnu v Čelechovicích. Po čtyřech dnech
opět pekla * Děvčata v pyžamech se v Jesenci řádně odvázala * Němčice
nad Hanou se sešly u vánočního stromu * Plumlov se na začátku adventu
blýskl originálním programem pro děti * Kanalizace ve Ptení se už buduje
* Při ledové kalamitě hořel dům za domem * Další opravy zámku v Čechách
pod Kosířem začínají * V Drahanech ukázali cestu od ovečky až ke svetru * Starostou Bílovic byl nejtěsnějším poměrem zvolen Hochwald * Psilidojedi našli před Štědrým dnem azyl ve Voříšku * Zbytečná pátračka po
myslivci * Vánočním jarmarkem vyvrcholil otaslavický advent * Skvělé!
Nebe nad Konicí rozzářily hořící hvězdy * Vykradač chat v okolí Přemyslovic dopaden * Z Pivína do Mořic vede nová silnice * Toporo pro největší
sekyru ve střední Evropě je hotové * V regionu napadl první sníh...

Světová taneční premiéra. Zahájení zimní olymppijády
v Nezamyslicích opět proběhlo ve velkolepém stylu. O světo- Slavnostní nástup. Druhý ročník setkání klubů vojenské
vou premiéru téměř zapomenutého tance se postaral hanác- historie nabídl velkolepé divadlo, dorazilo 135 účinkujících
ký lyžařský soubor Kramflék.
z osmnácti klubů vojenské historie.

07 ČERVENEC 10

Život na přehradě ovlivňuje víc počasí než revitalizace * Na místě zkrachovalého cukrovaru bude dům pro seniory * V Repechách se konal neNejvyšší medaili za statečnost dostal policista z Konice * V Němčicích opakovatelný sjezd rodáků * Žralok žil dle hesla „Don´t worry be Trabi“
nad Hanou dokončí cyklostezku do Mořic * Aprílový koncert v Čele- * Ve Smržicích zažily událost, která se neopakuje * Vítězkou „Malen-

ŘÍJEN

Schvalování peněz na stavbu sběrného dvora v Plumlově bylo drama
* Konická poliklinika se už opravuje * V Otaslavicích vzdali hold leteckému esu. Josef František by se dožil sta let * Region v komunálních V pyžamu i bez. Děvčata se při originální párty v Jesenci
volbách jednoznačně ovládli nezávislí a křesťané * Samotní kandidáti řádně odvázala. Foto: Martin Zaoral
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Zase o fous lepší. Jsme nejčtenější
.
a
...ještě

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

+

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

NAŠÍM LETOŠNÍM DÁRKEM je seriál ....

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

Akce nadále trvá...

Yettik přináší v novém roce zajímavé novinky

Jak dlouho už provozuje Yettik svoji
dětskou kavárnu?
„Dětským pohledem je to vlastně ještě kojenec,,
protože jemu a kavárně pro děti je teprve patnáct měsíců.
Když jsme zjistili, že s našimi malými dětmi nemáme
ostředí
v Prostějově kam zajít, kde by bylo vhodné prostředí
lé,
pro ně a zároveň příjemné prostředí pro dospělé,
rozhodli jsme se zřídit zábavnou barevnou ka-várnu, přísně nekuřáckou, s pestrou nabídkou
u
sortimentu k občerstvení, příjemnou obsluhouu
a především zázemím pro vyžití dětí. Rodiče byy si
měli přijít odpočinout, popovídat nebo jen tak pozorovat svoje ratolesti.
Na co se U Yettika děti mohou těšit?
„Zavítat k nám mohou děti od miminek do zhruba deseti let.
Ty menší ocení obrovskou průlezku s dlouhým tunelem, skluzavkou do balonků a spoustou překážek, dráhu pro odrážedla nebo
trampolínu. Pro batolata máme oddělený koutek, samozřejmostí jsou přebalovací pulty a skříňky na oblečení. Pro starší děti
i hravé dospěláky jsme připravili kinect, tedy herní konzoli se
spoustou her a sportů. Knížky, hry, kuchyňka a jiné hračky jsou
samozřejmostí. Vše je řádně certifikováno pro maximální bezpečnost, čímž jsme v Prostějově jedineční, stejně jako odděleným sociálním zařízením uzpůsobeném pro ´pidilidi´. Rozšířili
jsme sortiment o „trendy“ horké nápoje, které lze stejně jako
kávu odnést s sebou.!
Zmiňovali jsme se o novinkách, co tedy Yettik nachystal
pro rok 2015?
„V uplynulém roce jsme si udělali průzkum mezi návštěvníky,
z něhož vyplynuly dva zásadní podněty. Jednak jsme o celou
třetinu snížili cenu hraní, které nyní stojí třicet korun za první
hodinu a čtyřiadvacet za další, přičemž druhá a další hodina je
účtována po pětiminutovkách. Držitelé věrnostních karet mají
navíc každou desátou hodinu zdarma. Možné je rovněž zakoupit permanentku na jedenáct vstupů, která je přenosná a přijde

na dvěstěpadesát korun, platí ovšem pouze ve všední dny od
devíti do čtrnácti hodin.“
A ta druhá novinka?
„Od ledna zavádíme novou službu, kterou je hlídání
dětí od tří do deseti let. Zkušebně ji zatím budeme poskytovat pouze ve středu, což je úřední den, kdy si rodiče potřebují
vyřizovat různé věci, a to od 9.00 do 12.00 a pak od 16.00
do 19.00 hodin. Počítáme s tím, že dopoledne
se u nás budou vyskytovat spíše menší děti,
v podvečer ty starší. Máme zajištěný personál
s pedagogickým vzděláním, který bude připravovat pro děti různé zájmové aktivity
jako omalovánky i další výtvarné činnosti,
čtení pohádek, tvořivá odpoledne a podobně.
Cena za hodinu hlídání je padesát korun, v případě
souroz
sourozenců
čtyřicet, v ceně je zabezpečení pitného
režimu
režimu.“
Víkendová dopoledne máte vyhrazena
pro rezervované akce...
„Reagujeme tímto na trend dětských narozeninových oslav, kdy děti mají spoustu kamarádů,
které je mnohdy obtížné vtěsnat do dor
mácích prostor. U nás je počet limitován kapacitou
kavárny, která činí čtyřicet osob. I cenu této služby jsme
na základě předchozích zkušeností snížili, nově bude pronájem
kavárny činit dvanáct set korun za celé tříhodinové období. Pronájem kavárny začali mnozí využívat i na rodinné oslavy, kdy
se sejde více dětí a je potřeba je zabavit, u nás mají vystaráno.
Cena je pevná, je jedno, zda využijí celé dopoledne, a kolik dětí
si bude hrát.
Yettik je sice zimní postava, ale chystá pro děti nějaké
překvapení i o letních prázdninách?
„V našich prostorách budeme organizovat tzv. příměstský tábor
s názvem Yettikův hravý tábor pro děti od pěti do deseti roků.
Opět na základě vlastních zkušeností jsme zvolili dobu provozu
tábora od osmi do sedmnácti hodin, která se jeví jako optimální.
Každý den bude jiný program, míst pro vyžití dětí je v okolí
dost, počínaje dopravním hřištěm, Hloučelou, pro výlety mimo
město máme nedaleko vlakové nádraží, a pokud bude počasí
přát, bude i bazén. Jídlo včetně svačin a pití je samozřejmostí.
Veškeré informace přinášíme na našich webových stránkách
nebo na Facebooku, takže si je zájemci budou moci včas najít.
Těšíme se na každého človíčka.“

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...

12 důvodů, proč si objednat předplatné!

* 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

odměnila své zákazníky

Prostějov/tok - Velká podzimní soutěž firmy působící v oblasti výkupu a likvidace kovů,
autovraků včetně ekologické
likvidace, výrobních a strojních
zařízení i dalšího zpracování
kovového odpadu, probíhala
od poloviny října do poloviny
prosince. Zúčastnil se jí každý
zákazník, který obdržel při
výplatě za odevzdaný odpad
takzvanou výkupku, která byla
zařazena do soutěže.
Podmínkou VELKÉ PODZIMNÍ SOUTĚŽE bylo přivézt jakýkoli kovový odpad do kovošrotu
PV-RECYKLING ve Vrahovické ulici. „Každý takový zákazník
byl zařazen do slosování o dvacet
hodnotných cen,“ shrnul podmínky soutěže referent nákupu
Tomáš Samson a dodal: „Soutěž
jsme zorganizovali proto, abychom motivovali občany k recyklaci kovového odpadu, a alespoň
ty vylosované odměnili za to, že
železný šrot přivezli právě do naší
sběrny.“
Vlastní předávání cen proběhlo
poslední předvánoční sobotu
v restauraci La Marco na Ská-

A
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DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Firma PV-RECYKLING
lově náměstí. Přítomné přivítal
personál přípitkem a zástupci
firmy přistoupili k rozdávání
cen výhercům, vylosovaným za
přítomnosti notáře.
Mezi výherci byli i tací, kteří výhru v soutěži nezažili poprvé. „Už
jsem v podobné soutěži vyhrál,
ale jsem především rád, že se
v době takzvaných šmejdů najde
solidní firma, která si svých zákazníků váží a drží slovo,“ svěřil
se David Hudeček, výherce chytrého mobilu iPhone. Že žádná
výhra nepřijde nazmar, potvrdil
Vojtěch Jurníček, kterému výhra
v soutěži přinesla do domácnosti už druhý kávovar: „To vůbec
nevadí, já vyhrál v životě vůbec
poprvé. Získal jsem tak před Vánocemi skvělý dárek pro bratra,“
usmál se.
Výhra přišla vhod také panu
Janu Mlčochovi, který si ze
slavnostního předávání odnesl
tablet iPad. „Mladí nám vše rádi
vysvětlí, aspoň na to bude při
rodinném setkání více času,“ pochvaloval si rovněž premiérový
výherce. Asi největší nadšení
prožíval Jaroslav Tylšar z Kostelce na Hané, který vyhrál
hlavní cenu čtyřhvězdičkový
pobyt v hotelu Vista na Dolní
Moravě v hodnotě dvaceti tisíc
korun. „Pořád nemohu uvěřit
úžasné náhodě! Jsem pravidelný

jen
č
820 K

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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

Pěkně pospolu. Na šťastné výherce Velké podzimní soutěže
s kovošrotem PV-RECYKLING čekaly opravdu hodnotné ceny.
Foto: Tomáš Kaláb

+

BYLI JSME
U TOHO!

lyžař a to místo dobře znám, byl
jsem tam už několikrát. Hlavní
cenu si dozajista užiji,“ zářil po
předání hlavní výherce, který
dorazil se zpožděním.
Po hlavním bodu programu
mohli zúčastnění libovolně
posedět a občerstvit se připravenými lahůdkami. „Jako or-

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)

ganizátoři soutěže jsme měli
obrovskou radost, že jsme
v předvánočním čase potěšili
naše zákazníky. Na jaro 2015
připravujeme další soutěž, ve
které se bude hrát o letní dovolenou u moře,“ svěřil se Večerníku na závěr vydařeného podvečera Tomáš Samson.

Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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



Prostějov/pr - Nejlepší nápady vznikají jednoduše
a úplně nejlepší je vlastní zkušenost. Právě tak se
zrodila myšlenka na specializovanou kavárnu pro
rodiče s dětmi s přísně nekuřáckým prostředím.
Svoje první batolecí krůčky má kavárna U Yettika
už za sebou a je čas převést nové podněty
ado praxe. Novinky roku 2015 představila majitelka Renata Machalová.

Region
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KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Do Muzea kočárů
přijede Vlasta Rédl
Čechy pod Kosířem/mls - Po
nezapomenutelném koncertu
Hradišťanu v jedinečném prostoru depozitáře Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem se
mohou jeho návštěvníci těšit
na další skutečnou hudební lahůdku. Během Tříkrálového
koncertu zde v pátek 9. ledna
se svým recitálem vystoupí
skvělý zpěvák, textař, skladatel
a multiinstrumentalista Vlasta
Rédl. Vstupenky si je možné
rezervovat na telefonním čísle
608 610 324.

Tři králové vyjdou
na Konicku v sobotu
Konice/mls - Tříkrálová sbírka
na Konicku byla z organizačních
důvodů letos přesunuta na sobotu
10. ledna. Její výtěžek poputuje
na přímou sociální pomoc či do
Domova pokojného stáří v Bohuslavicích. Příjmy z této sbírky
se na Konicku každoročně pohybují kolem čtyř set tisíc korun.
Zatím vůbec nejvíce se podařilo
vybrat v roce 2012.

Ve Ptení vystoupí Point
s Testosteronem
Ptení/mls - Škola ve Ptení je
známá představeními svého
Ptenského dětského divadla.
A právě v aule této školy bude
v úterý 6. ledna od 19.00 hodin
hostovat prostějovské Divadlo
Point se svým velmi úspěšným a ještě více zábavným
představením Testosteron. Hru
o životních peripetiích sedmi
chlapů režíroval Jakub Hyndrich.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Po víkendovém sněžení vyhlíží lyžaři na Prostějovsku lepší časy

V KLADKÁCH ODSTARTOVALA SJEZDOVÁ SEZÓNA
Běžkaři v regionu mají však rekordně dlouhou smůlu...
Kdo má doma běžky a těšil se, že s nimi konečně vyrazí na Drahanskou vrchovinu, ten si musel i v první dny
nového rokunechat zajít chuť. Když k tomu připočteme
z tohoto pohledu naprosto katastrofální loňský ročník,
tak i ve vyšších polohách prostějovského regionu zažíváme jedno z nejdelších období bez souvislé vrstvy přírodního sněhu za posledních několik desetiletí. Lyžovat
či jezdit na snowboardu se tak dá jen na umělém sněhu,
který v regionu nabízí pouze areál v Kladkách.
Prostějovsko/mls
A s novým rokem se právě
v Kladkách naplno rozjely i oba
vleky. „Sjezdovka byla celkem
solidně zasněžená. Ale počasí bylo
sychravé a deštivé, na některých
místech se objevovala vydřená
místa,“ vyjádřil se lyžař Pavel, který areál v Kladkách navštívil uplynulý pátek. Ještě v sobotu odpoledne se na sjezdovce nacházelo sotva
dvacet centimetrů umělého sněhu.

Objednávejte
předplatné?

jen dostali příležitost vytáhnout své
nářadí ze sklepů, tak běžkaři si u nás
mohli pouze netrpělivě okusovat
nehty, případně i s lyžemi vyrazit
do Jeseníků. „Sněhová pokrývka je
u nás tři centimetry. Lyžařské trasy
zatím celkem logicky v provozu
nejsou,“ zvěstoval v pátek smutný
fakt Břetislav Usnul, provozovatel
Penzionu Lada v Repechách.
Na své si tak ve vyšších polohách
Drahanska a Protivanovska přiV sobotu v noci však začalo ko- šli alespoň ti, kteří se dostatečně
nečně i výrazněji sněžit. Díky tomu vyřádí na bobech či sáňkách.
a vzhledem k plánovanému mír- „V průběhu uplynulého týdne
nému poklesu teplot by se mělo u nás byly ideální podmínky pro Jediní lyžaři. Díky setrvalému zasněžování se v průběhu uplynulého týdne dalo v regionu lyžovat pouze
v Kladkách dát lyžovat i v průběhu bobování, na jeho konci se to na umělém sněhu v lyžařském areálu Kladek.
Foto: www.lyzovanikladky.cz
celého nadcházejícího týdne.
zhoršilo,“ dodal Usnul.
konečně začala měnit právě mohou být konečně mírně op- by se teplota měla pohybovat
v průběhu posledního víkendu. timističtí. Dle meteorologů by okolo nuly, napadnout by mělo
Drahanskou vrchovinou
Nasněží už konečně
Ve vyšších polohách Drahanské jim mělo počasí přát i během přes třicet milimetrů sněhových
jedině na bobech
na lepší časy?
vrchoviny totiž od sobotního nadcházejících dnů, není tak vy- srážek,“ napsali meteorologové
večera začalo celkem vydat- loučeno, že už v průběhu příští- z Českého hydrometeorologicZatímco příznivci sjezdového Tristní situace ohledně sněhové ně sněžit. Po měsících strádání ho týdne by si konečně mohli kého ústavu na svých webových
lyžování a snowboardingu přece pokrývky se i v okolí Drahan tak všichni milovníci bílé stopy přijít na své. „Příští dva týdny stránkách.

REKORD! Na Nový rok dobylo Kosíř 3 706 turistů
Další stovky výletníků si vrcholovou medaili vůbec nevyzvedlyy

Velký Kosíř/mls - Nikde jinde
v regionu se na poměrně malé
ploše neobjeví tolik lidí, jako
na Nový rok na Kosíři. Za
uplynulých sedmadvacet ročníků oblíbeného výšlapu se však
na vrcholku hanáckého Mont
Blancu nesešlo tolik poutníků
jako letos. Letos podruhé navíc
mohli chodci povystoupit ještě
o nějaký ten metr výš. Rozhledna, která byla na vrcholu Kosíře
slavnostně otevřená v červnu
2013, byla během mrazivého
dne přístupná i tentokrát. A její
spád okusil i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Také tentokrát se ukázalo, že bez
výšlapu na Kosíř si tisíce lidí už
Prostějovsku. Do objektu vni- ani nedokáží začátek nového
kl po rozbití okna, následně roku vůbec představit. Vrchov budově vypáčil dveře do jedné lovou medaili si z Kosíře letos
z místností, odkud odcizil sto pa- odneslo přesně 3 706 poutníků.
desát korun a led baterku. Škoda odcizením byla vyčíslena na
dvousetkorunu, poškozením pak
na deset tisíc korun,“ prozradila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
V případě zjištění pachatele mu
za výše uvedené přečiny hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

více čtěte
na straně
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Vykradl školu
kvůli dvoustovce!

Prostějovsko/pk - Nikoliv za
účelem dobrovolné výuky, ale
nekalého obohacení navštívil
zkraje nového letopočtu jednu
ze škol v prostějovském regionu neznámý lapka. Na moc
si sice nepřišel, ale přesto jej
čeká žalář!
„Ze spáchání přečinů krádeže
poškození cizí věci je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který se někdy v čase od druhého
do čtvrtého ledna 2015 vloupal
do jedné ze základních škol na

776 159 120

„Dosavadní rekord pocházel ze
začátku roku 2013, kdy ji dostalo 3 643 návštěvníků. Třítisícová hranice byla překonána ještě
v roce 2011. Jisté je, že na vrcholu se během dne vystřídalo určitě
více lidí. Někteří sem pouze přišli, ale medaili si nevzali,“ svěřil
se Večerníku Vladimír Grézl
z TJ Sigma Lutín, která oblíbenou
akci pořádá společně s hasiči ze
Slatinek. Ti se starají především
o skvělý vrcholový guláš ze zvěřiny.
Mezi ty, kteří si vrcholovou medaili letos z Kosíře nakonec neodnesli, patřil i majitel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Na
vrchol totiž dorazil krátce před
čtvrtou hodinou odpoledne, kdy
už byl pořadatelský tým na cestě
zpět do Slatinek. „Hlavním cílem
pro nás byla samotná cesta. Při ní

jsme navštívili mimo jiné zaniklý feudální statek Gabrielov, kde
se dříve chovali ušlechtilí koně.
Zastavili jsme se i na dalších památných místech Kosíře,” zmínil se Václav Obr, který výšlap
absolvoval i se svojí čtyřčlennou
družinou oblečenou ve stylových
hábitech.
Všichni, kteří na Nový rok dorazili na Kosíř, zde mohli jako
na jednom z mála míst na Prostějovsku zažít i trochu adrenalinu z výšek. Museli tedy před
tím ovšem vyšplhat na osmadvacet metrů vysokou rozhlednu. „Jsem tu už počtvrté. Ten
krásný výhled se jen tak neomrzí,
občas je vidět i Praděd. Dnes ale
určitě ne, viditelnost je poměrně
dost špatná,” komentoval situaci
na vrcholku kosířské rozhledny
jeden z přítomných.

na
alerie .cz
fotogecernikpv
ww.v

w

ME
BYLI JS
!
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Výjimečný pohled. Dění na Kosíři i široké okolí bylo možné pozorovat
z rozhledny, která byla na Nový rok otevřená.
Foto: Martin Zaoral
Rozhledna se turistům opět oficiálně otevře o dubnových víkendech.
V květnu pak přes Kosíř povede
Mánesova stezka, kterou opět uspořádají turisté z Lutína. Jedná se o pochod na 15 a 25 kilometrů, běh na 20

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

km a cyklovyjížďka na 50 km. Start
je plánovaný na stadionu v Lutíně.
O tradičním běhu na Kosíř, který
se konal uplynulou sobotu, informujeme na straně 21 dnešního
vydání.

3x foto: Martin Zaoral

V Dubanech nedal šofér přednost,
při bouračce se zranila mladá řidička

Dubany/mik - Předminulou sobotu 27. prosince kolem půl druhé odpoledne došlo na křižovatce v Dubanech k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Poměrně zkušený řidič jaksi zapomněl dát přednost a zavinil srážku s druhým vozidlem. V něm
seděla mladá žena, která byla s lehčím zraněním převezena do
nemocnice.
„Z prvotního šetření vyplývá, že sedmatřicetiletý řidič vozidla
Volkswagen Bora, který jel ve směru od Blatce, zřejmě nerespektoval dopravní značku Dej přednost v jízdě a vjel do křižovatky
v okamžiku, kdy po hlavní silnici projíždělo vozidlo Citroën Xsara.
To řídila jednadvacetiletá žena, která v křižovatce odbočovala směrem na Bystročice. Došlo ke střetu, při němž mladá řidička podle
prvotní lékařské zprávy utrpěla lehké zranění s blíže neustanovenou
dobou léčení,“ popsala havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Nehodu nadále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově.
„Požití alkoholu před jízdou bylo u obou účastníků nehody vyloučeno dechovou zkouškou, hmotná škoda byla vyčíslena na jedenaosmdesát tisíc korun,“ dodala Urbánková.

Organizátoři. Za přípravou novoročního výšlapu stojí už Styloví poutníci. Na vrchol Kosíře dorazil také majitel Muzea Neodcházeli s prázdnou. Při návratu z Kosíře se na krku
osmadvacet let tým organizátorů z turistického oddílu TJ Sig- kočárů Václav Obr, který i s naloženými vozíky putoval se svojí většiny výletníků houpala plastová medaile, jenž je tou nejlepší
památkou na tento významný den.
ma Lutín, který akci společně s hasiči ze Slatinek připravuje. družinou po památných místech hanáckého Mont Blancu.

V Želči bylo na Nový rok veselo Plumlovský ohňostroj

se vrátil ve velkém stylu

Společné foto. Závěrečné fotografování bylo tečkou za příjemným
novoročním setkáním.
Foto: Jaroslav Hlaváč

Mohlo být hůř. Při tomto karambolu v Dubanech došlo naštěstí jen
k lehkému zranění. Rána to ale musela být pořádná... Foto: Policie ČR

Želeč, Doloplazy/mls - Vánoce
stejně jako oslavy Silvestra bývají
vzácnou příležitostí k vzájemnému setkávání. Nejinak tomu
bylo i na Nový rok v Želči. U místní vodní nádrže se tu potkali
občané dvou spřátelených obcí.
Novoroční výšlap je v regionu spojován zejména s Kosířem, o kterém
živě informujeme na jiném místě
této strany. Podobnou tradici však
mají i v Mikroregionu Předina. Lidé
tu ovšem pravidelně nevyráží na

kopec, ale vzhledem k lednovému
termínu poněkud překvapivě k vodě.
„Na Nový rok dorazila z Doloplaz
k nádrži u Želče skupina třiadvaceti
poutníků včetně dvou maminek
s kočárky. Ty musely překonat strastiplnou cestu přes zasněžené pole
a louky. Celkem se tu sešla padesátka příznivců novoročního pochodu,“ napsal do redakce Večerníku
Miroslav Rohel z Doloplaz.
Organizátoři z Želče připravili
ohniště pro opékání špekáčků, při

kterém se všichni srdečně bavili.
„Starostové obou obcí Bronislava
Augustinová a Ladislav Sypko
se na místě domluvili, že příští
vítání Nového roku bude spojeno
s menším ohňostrojem na hrázi
vodní nádrže u Želče,“ dodal Miroslav Rohel.
V Želči se tak příznivci pohybu na
čerstvém vzduchu už nyní mohou
těšit nejen na to, co jim přinese
následující rok, ale dokonce i na
samotný začátek roku příštího.

Plumlov/mls
- Po dvouletéé
/
pauze se opět obnovila tradice silvestrovských ohňostrojů
v Plumlově. Do okolí Podhradského rybníka se tak 31. prosince 2014 před šestou hodinou
večerní sjely tisíce lidí. Byla
mezi nimi miminka v kočárcích,
zamilované páry i senioři o berlích. A plumlovský ohňostroj ani
tentokrát nezklamal.
Kdo do Plumlova přijel s jistým
předstihem, ten to vyhrál. Zaparkovat v tomto městě na Silvestra
před šestou hodinou večerní byl
téměř nadlidský výkon. Komu
se to podařilo, ten neotálel a spěchal k Podhradskému rybníku.
Po úvodní děkovné řeči směrem
ke sponzorům, bez nichž by se
ohňostroj uspořádat nepodařilo,

tu ze zamrzlého rybníka vzlétla
k nebi první světlice. Oči všech
přítomných se obrátily vzhůru
a za doprovodu hudby nad jejich
hlavami začaly vykvétat podivuhodné ohnivé květy. Celá estráda
trvala přesně dvanáct minut.
„Byl to zatím asi nejlepší ohňostroj. Navíc letos to měli pořadatelé dobře zorganizováno.
V tom mrazu bylo fajn, že se zde
ve stáncích dalo sehnat něco pro
zahřátí. Hlavní však bylo, že se ohňostrůjci na rybníku posunuli dál
k zámku, a lidé mohli ohňostroj
sledovat přímo z pláže u autokempu Žralok. Před třemi lety, kdy tu
byl ohňostroj naposledy, byla pláž
z bezpečnostních důvodů uzavřená. Tehdy diváci stáli pouze
na hrázi a to nebylo ono,“ srovnal Petr Sládek, který ohňostroj
v Plumlově už několik let fotograficky dokumentuje.

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

A GRATULUJEME!!!

Nella Tesaříková
24. 12. 2014 48 cm 2,90 kg
Prostějov

Natálie Hradilová
24. 12. 2014 50 cm 3,25 kg
Olomouc

Tereza Brachová
27. 12. 2014 49 cm 2,80 kg
Prostějov

Rozárie Remešová
27. 12. 2014 43 cm 2,25 kg
Prostějov

Nikol Svobodová
28. 12. 2014 52 cm 3,50 kg
Olomouc

Vendula Sedláčková
30. 12. 2014 47 cm 2,75 kg
Plumlov

Lia Tomanová
31. 12. 2014 50 cm 2,85 kg
Prostějov

Elena Coufalová
1. 1. 2015 48 cm 2,55 kg
Kralice na Hané

Claudia Dohnalová
1. 1. 2015 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Karolína Boťanská
2. 1. 2015 54 cm 4,20 kg
Prostějov

Anežka Trávníčková
2. 1. 2015 52 cm 3,55 kg
Bohuslavice

Ondřej Buriánek
28. 12. 2014 53 cm 3,60 kg
Konice

Michal Grulich
29. 12. 2014 49 cm 3,00 kg
Seloutky

Pavel Kabeláč
29. 12. 2014 49 cm 3,15 kg
Olšany u Prostějova

Matěj Pospíšil
1. 1. 2015 54 cm 4,65 kg
Brodek u Prostějova

Jiří Šperka
1. 1. 2015 48 cm 3,35 kg
Prostějov

Jan Vysloužil
29. 12. 2014 48 cm 3,00 kg
Prostějov

Matyáš Franz
31. 12. 2014 50 cm 2,70 kg
Víceměřice

Jindřich Lakomý
31. 12. 2014 50 cm 3,05 kg
Určice
Fotografie narozených miminek

Ladislav Vaňák
2. 1. 2015 49 cm 3,15 kg
Ponikev

Antonín Hujíček
3. 1. 2015 51 cm 3,70 kg
Určice

Není-li v zimě sněhu
zasedni k našemu webu

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!

www.vecernikpv.cz

Akce nadále trvá...

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

jen
č
820 K
A
. LEDN
do 12
Platí

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

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
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
V tomto roce nabízíme možnost
využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního
poradenství, Vám také nabízíme prodej baterií do sluchadel
a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí). Na vaši návštěvu se
srdečně těšíme.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Národní dům v Prostějově pořádá vernisáž Lubomíra Petříková : ,, KONĚ”Hosté Zdeněk
Matysík – trojnásobný vítěz Velké Pardubické. Vernisáž potrvá
do 4. února 2014
Ochutnávka výuky i vystoupení
orientálního tance se koná v neděli 11. ledna od 17:30 hodin
v čajovně Pod Pokličkou na Krasické ulici v Prostějově. Vstupné
dobrovolné.

Myslivecký spolek Lipová –
Hrochov vás zve do Kulturního domu v Lipové na tradiční
„MYSLIVECKÝ PLES“ v sobotu 10. ledna od 20:00 hodin.
ZO ČSCH Vyškov pořádá 26. Tel.: 582 391 458
prodejní výstavu králíků ve svém
chovatelském areálu u vlakového Taneční pro dospělé – zahájení
nádraží Vyškov. Výstava bude 9.1.2015. Od 18:00 hodin začáv sobotu 17. ledna 2015, otevřena tečníci, od 20:00 hodin pokročilí.
je od 11.00 hod. do 15.00 hod. Info www.tanecni-prostejov.cz
tel.: 602 966 222
Info na tel: 608 456 330
Muzeum a galerie v Prostějově
, p. o., nám. T. G. Masaryka 2,
Prostějov
do neděle 1. února 2015 si budete moci prohlédnout exkluzivní
výtvarný projekt EMIL FILLA
ICM Prostějov
V pondělí 5. ledna 2015 od
14:00 do 17:00 hod. - Den internetu zdarma.
MC Cipísek
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se z kapacitních
důvodů přihlásit předem.
Nový cyklus pravidelných programů leden-březen bude zahájen 5. ledna dle rozpisu nahlášených skupin.
Večerní kurzy efektivního rodičovství pro pokročilé - pokračovací kurzy pro absolventy
kurzů efektivního rodičovství dle
rozpisu.
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let - od
5. ledna vždy v pondělí od 15.00
do 17.00 hodin. Na tyto herny
není potřeba se hlásit předem.

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

BRUSLENÍ PRO
ŠKOLY ŠKOLKY
A VEŘEJNOST
úterý 6. 1. 2015
9:00 - 10:00 hodin

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST
sobota 10. 1. 2015
17:15 - 19:15 hodin

Konzultační den ČOI

Prostějov/red - Konzultační den České obchodní inspekce
proběhne v pondělí 5. ledna 2015 od 13.00 do 16.00 hodin
v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic číslo dveří 435
ve třetím poschodí budovy Magistrátu města Prostějova ve
Školní ulici číslo 4.

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...
Drahomíra Horná 1951
Prostějov
Rudolf Všetička 1944
Kostelec na Hané
Karel Pupík 1930
Lešany
Miloslav Hájek 1944 Prostějov
Anna Lišková 1922
Čelechovice na Hané
Věra Přikrylová - 1927 Prostějov
Dana Kalábová - 1964 Držovice
Jindřich Gronych - 1919
Prostějov
Ing. Radomír Adámek - 1954
Vrahovice

Alois Piňos 1931
Prostějov
JUDr. Otakar Kukula 1933
Prostějov
Věra Chroustová 1919
Prostějov
Jaromír Jakeš 1928 Prostějov
Vladimír František 1959
Smržice
Josefa Hegerová 1931 Prostějov
Stanislav Kratochvíl 1944
Rozstání
Alois Kaláb 1948
Dětkovice
Stanislava Čundrlová 1933
Soběsuky

Rozloučíme se...
Pondělí 5. ledna 2015
Alois Sedlák 1936 Bedihošť 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vladislav Hrubý 1941 Němčice n/H 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 7. ledna 2015
Vlasta Šínová 1939 Prostějov 9.30 Obřadní síň Demelova
František Piliš 1938 Bílovice 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Marie Crháková 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov.
Ivan Novák 1937 Čelechovice n. H. 11.45 Obřadní síň Prostějov
Alois Ježek 1940 Pivín 12.30 Obřadní síň Prostějov.
Milada Všetičková 1926 Ohrozim 13.00 kostel Ohrozim
Alois Lechner 1931 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Fajstlová 1929 Ptení 14.30 kostel Ptení
Čtvrtek 8. ledna 2015
Jindřiška Matušková 1932 Pv 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Pátek 9. ledna 2015
Jenovéfa Řepková 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Karel Vrba 1946 Pivín 13.00 kostel Pivín
Ludmila Vyjídáková 1923 Štěpánov 14.00 kostel Štěpánov u Ol.
Marie Loubalová 1928 Kostelec n/H 15.00 kostel Kostelec n/H
Sobota 10. ledna 2015
Hana Charvátová 1961 Držovice 14.00 kostel Povýšení sv. kříže
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TIP Večerníku

Charitativní ples
Pomáháme tancem

KDY: SOBOTA 10. LEDNA 2015, 20.00 HODIN
KDE: SPOLEČENSKÝ DŮM, KOMENSKÉHO UL., PROSTĚJOV
Občanské sdružení Pomáháme tancem pořádá již tradiční
charitativní ples. Už čtvrtý ročník se bude konat konat tuto
sobotu 10. ledna 2015 ve Společenském domě v Prostějově.
Výtěžek zamíří stejně jako
posledně do Základní školy
Tetín 7, Prostějov, která pečuje
o zdravotně postižené děti.
„Program plesu se ponese v podobném duchu jako loni. Zahájení obstará Taneční studio Free
Dance, zkušené prostějovské
taneční uskupení držící různá
prestižní ocenění. Zařazujeme
také tradiční ukázky soutěžního
tance od profesionálních tanečníků,“ uvedla Tereza Dokládalová,
organizátorka plesu.
Akci odstartuje slavnostní zahájení ve 20.00 hodin. K tanci
a poslechu bude po celou dobu
tradičně hrát brněnská kapela
Kanci paní nadlesní. „Nejzajímavějším bodem programu ale bude
nejspíš pole dance v podání Defi
z olomouckého studia Apokalips,
která minule očarovala nejednoho pána,“ směje se Tomáš Lázna,
šéf organizačního týmu.
Oficiálním zlatým hřebem večera ale bude předávání šeku
s vybranou částkou zástupcům ZŠ speciální Tetín. „Za
darované peníze realizujeme
rekondiční masáže a speciální
techniky pro naše děti. Představa je taková, že dohodnutá
rehabilitační pracovnice by
pravidelně docházela do školy
a prováděla by s dětmi tyto techniky. Došlo by tím k dalšímu
zkvalitnění služeb pro děti se
zdravotním postižením, na které
v současné době bohužel není
prostor v rozpočtu,“ prozradil ředitel školy Vladimír Brablec.
Návštěvníci mohou přispět nejen
tím, že na ples dorazí, ale rovněž nákupem losů do tomboly,
ta bude opět bohatá. Připrave-

KINO METRO 70

DIVADLO POINT

14.00 Pondělní Bijásek –
Khumba
17.30 Saint Laurent
francouzské filmové drama
20.00 Zmizelá
americký thriller

19:00 TESTOSTERON

pondělí 5. ledna

úterý 6. ledna

14.00 Úterní Bijásek –
Khumba
17.30 Hledání Vivian Maier
– Art film
americký dokument
20.00 Saint Laurent

středa 7. ledna

17.30 Saint Laurent
20.00 Zmizelá

čtvrtek 8. ledna

17.30 Sedmý syn
americký dobrodružný fantasy film
20.00 Fotograf
česká tragikomedie

úterý 6. ledna

středa 7. ledna

19:00 TESTOSTERON

KINOKLUB DUHA
sobota 10. ledna

15.00 Kamarádi z televize I.
pásmo pohádek
17.30 Tři bratři
české filmová pohádka
20.00 Líbánky
americká komedie

Do nového
roku s čerstvými
informacemi

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

pátek 9. ledna

17.30 Sedmý syn
20.00 Fotograf

sobota 10. ledna

17.30 Sedmý syn
20.00 Fotograf

neděle 11. ledna

17.30 Sedmý syn
20.00 Fotograf

SVÉ TIPY

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

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
9.1. 25. Tradiční městský ples
Prostějov
10.1. Stužkovací ples
Prostějov
ny jsou také propagační placky
„Pomáhám tancem!“, které si
mohou lidé zakoupit s dvěma
různými motivy.
Vstupenky
jsou
nadále v předprodeji za cenu
150 Kč, pro studenty jen za
100 Kč. K dostání jsou v Pizzerii U Hradeb na Školní ulici, dále pak v Koženém zboží
Martina Matušů na náměstí
T. G. Masaryka. Konečně také
v kavárně Planeta malého prince
ve Společenském domě, která
se rovněž postará o catering na
plese. Na místě zaplatíte za vstup
o padesát korun víc. „Pro ty, co
mají zájem podpořit dobrou věc

Akce nadále trvá...

větší mírou, jsme letos rozšířili
sortiment lístků o VIP vstupenky.
Koupíte je za tři sta korun a jako
poděkování od nás si na plesovém baru můžete vyzvednout láhev vína. Pro tyto vstupenky jsme
navíc rezervovali nejlepší stoly na
plese,“ dodal Lázna.
Akci podpořila Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova. „Je mi
velkou ctí, že jsem již potřetí
převzala záštitu nad charitativním
plesem občanského sdružení Pomáháme tancem. Pevně doufám,
že se s maximem z vás na tomto
plese uvidím a společně podpoříme dobrou věc,“ řekla Sokolová.

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

10.1. Charitativní ples
Prostějov
10.1. Myslivecký ples
Určice

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 5. 1. DO 11. 1.

jen
č
820 K
A
. LEDN
do 12
Platí

DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Hejtman Rozbořil navštívil
první letošní miminko kraje

Foto: Olomoucký kraj
Olomoucký kraj/red - Prvním dítětem Olomouckého kraje se letos stal Karel Sala
z Nýznerova. Malý Karlík se narodil v jesenické porodnici a své regionální prvenství
si vybojoval časem narození 1:31 hodin dne
1. ledna 2015.
Hejtman Jiří Rozbořil přijel do nemocnice v Jeseníku popřát mamince i malému Karlovi hodně

10.1. Myslivecký ples
Lipová
10.1. Hasičský ples
Kostelec n/H

zdraví a spokojenosti. K tomu ještě přidal dárek
v podobě patnácti tisíc korun věnovaných Olomouckým krajem. Hejtman mamince prvního
letošního dítěte předal rovněž i osobní dar v podobě polohovatelné lehačky s hrazdičkou a deky
pro batolata.
Na malého Karla se už doma těší jeho dva sourozenci. Čtyřletý Josef a dvouletý Jindřich.

Městské divadlo v Prostějově
Město Prostějov
Městské divadlo v Prostějově
Švehlova střední škola
polytechnická Prostějov
Kulturní dům Lipová
Myslivecký spolek Lipová
Sokolovna Kostelec n/H
Hasiči Kostelec na Hané,
Bílovice a Lutotín
Společenský dům Prostějov
Sdružení Pomáháme tancem
Sokolovna Určice
Myslivecké sdružení
a Honební společenstvo

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, čtvrtek a pátek od
14:00 do 15:00 hodin. Na Slunci jsou pozorovatelné skvrny, protuberance, filamenty zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, čtvrtek
a pátek od 18:30 hodin a ve středu od 17:30 do 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…).
ZIMNÍ POHÁDKA. Kažkou lednovou středu v 15:30 hodin
uvádíme pro děti.
Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, VESMÍRNÝ DOMOV PRO
DĚTI, OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN 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: Němčice nad Hanou
Dne: 19. 1. 2015 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Němčice nad Hanou Novosady od č. 95 a 163
po konec obce sm. Výšovice,
ul. Hřbitovní, Hliník, ul. Tyršova pravá strana od Novosad
po uličku na náměstí. odběratelská trafostanice Němčice
skládka (č. 300718) odběratelská trafostanice Němčice ZD
(č. 300720)
Obce: Prostějov
Dne: 19. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
Drozdovice mlýn č. 87 včetně
všech podnikatelských subjektů, Sběrný dvůr, kostel, Krasická 6a, Anenská č.p. 5010,
5079, 5013, 5018.
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 20. 1. 2015 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
Drozdovice č.4, 2a, 2.včetně
podnikatelských subjektů.

Obec: Klopotovice, Biskupice,
Ivaň, Hrubčice
Dne: 21. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Klopotovice, Biskupice včetně podnikatelských subjektů. část obce Ivaň
směr od družstva (č. 198) po
knihovnu včetně postranních
uliček,dále od knihovny oboustranně sm. Tovačov a hřbitov.
Odběratelská trafostanice Biskupice 3. u ZD (č. 300165),odběratelská trafostanice BPE
Hrubčice (702856)
Obec: Lešany
Dne: 21. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
v zahrádkách č.669 a další odběratelé s číslem místa spotřeby 3100619172, 3100619186,
3102619191
Obec: Držovice
Dne: 22. 1. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Dr. Mičoly oboustranně od ul. Sebastiniho po č. 15
včetně a po ul. J. Haška. Celé
ulice J. Haška, Sebastiniho, ul.
Olomoucká Prodoma, Aquina,
Elekktro Buriánek.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. ledna 2015
Exkluzivní interview s ředitelem Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov
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„DŮVODY K OSLAVĚ URČITĚ MÁME, ŠKOLE SE DAŘÍ VÝBORNĚ“
Václav Křupka neskrýval u příležitosti
žitosti oslav dvacátého výročí poci
pocity spokojenosti

Prostějov - Před dvaceti lety se začal psát příběh Střední odborné školy podnikání a obchodu, aby ve středu 17. prosince v Národním domě proběhla oslava
k jubilejnímu výročí založení tohoto institutu. Ten vznikl v roce 1994 a původně
nesl název Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb. V průběhu své existence prošel několika změnami od zmíněné inovace názvu, sídla
až po studijní obory. V tomto duchu se nesla i samotná oslava, o níž Večerník
informoval už v posledním vydání loňského roku. V programu, který si připravili
sami studenti, byli diváci provedeni dějovou i časovou linií, jenž zabrousila do
všech zásadních okamžiků školy. Po této slavnostní příležitosti jsme zasedli
ke společnému stolu s ředitelem Střední odborné školy podnikání a obchodu
Václavem Křupkou, kterého vyzpovídala sama úspěšná absolventka školy
a dnes externí redaktorka Večerníku...
Aneta Křížová
Vaše škola slaví dvacáté
výročí. Jaký z toho máte

pocit?
„Určitě mě těší, že mohu být
při tom. (úsměv) Vždyť dvacet
let je téměř jedna celá generace. Důvody k oslavě bezesporu
máme, škole se daří, jsou vidět
dobré výsledky, vstoupili jsme
do povědomí široké veřejnosti
a zaujali stabilní místo na trhu se
vzděláváním.“
Byl jste u samotného
vzniku školy?
„U samotného zrodu v roce
1994 jsem nebyl. Škola patřila
k několika soukromým institucím, které v devadesátých letech
v Prostějově vznikly. Nastoupil
jsem do ní až po čtyřech letech
její existence. V současné době
zde působím již sedmnáctým
rokem a patřím tak ke služebně
nejstarším pracovníkům.“
Jakými změnami škola postupně procházela a jaké možnosti mají uchazeči o studium nyní?
„Za dobu existence prošla škola
řadou změn počínaje jejím názvem a konče sídlem. V průběhu
těchto roků jsme hlavně inovovali nabídku studijních oborů,
především toho čtyřletého studia.
Začínali jsme se dvěma ekonomicky zaměřenými obory. Dnes
INZERCE

si mohou zájemci z devátých
tříd vybrat ze čtyř specificky
orientovaných vzdělávacích programů. Ty reagují na požadavky
kladené na absolventy ekonomicky zaměřených středních
škol a nabízí jedinečnou profilaci
i lepší možnosti budoucího uplatnění absolventů. První vzdělávací program poskytuje vzdělání
v oblasti ekonomiky a podnikání v Evropské unii, projektového řízení, mezinárodního
obchodu a marketingu. Druhý
se orientuje na poskytování
a propagaci služeb v oblasti turismu. Další vzdělává studenty
zejména v oblasti marketingových komunikací a žurnalistiky,
nejnovější program je zaměřen
na rozvoj jejich sportovní kariéry
a působení v ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů i volnočasových organizací.“
Jak se podle vás změnili samotní studenti?
Pozorujete nějaké změny?
„Studenti se samozřejmě mění.
V současné době jsou jiní, než
byli před dvaceti lety, což je
ovlivněno celou řadou faktorů.
Samozřejmě na ně působí společenský vývoj, zejména dynamický technický pokrok. Dnes
jsou studenti mnohem otevřenější, umí vyjádřit své názory
a postoje. Umějí si lépe vyhledat informace, pracovat s nimi,

což je pro jejich rozvoj velmi
důležité.”
Potkáváte se se svými
absolventy?
„Předáním maturitního vysvědčení studentům jejich bezprostřední kontakt se školou nekončí. Zajímáme se o jejich další
uplatnění v praxi nebo o jejich
výsledky ve studiu na vyšších
typech škol. Řada z nich se do
školy vrací, přicházejí nám sdělit, jak se jim vede ve studiu nebo
v pracovním životě. To člověka
potěší. Mnohdy žádají o radu,
kterou jim samozřejmě vždy
rádi poskytneme. (úsměv)“
V dnešní době působí
na trhu řada kvalitních středních škol, přesto
zvládáte konkurenci velice
dobře. Jak si to vysvětlujete?
„Máte pravdu, konkurence je
opravdu velká, vždyť jen v Prostějově působí třináct středních
škol. Abychom v ní uspěli, je
třeba mít dobře zvolené vzdělávací programy, k tomu kvalitní
a stabilizovaný pedagogický
sbor, což se zákonitě musí odrazit v celkových výsledcích
školy. Hlavní prioritou je pro nás
student, kterému musíme připravit takové školní klima a další
aktivity, aby byl ve škole spokojený, a aby se mu u nás dobře
studovalo, což se nám úspěšně
daří. (úsměv)“

„Samozřejmě si přeji, aby si škola v našem městě
zachovala svoji stabilitu. Máme perspektivní obory
vzdělání, o které je zájem. I ze strany zřizovatele
máme velkou podporu. Za stávajících podmínek
financování školství jsem přesvědčen,
že si za dvacet let škola své postavení udrží.“
Ředitel SOŠPO VÁCLAV KŘUPKA o budoucnosti

Jste spokojen se současným stavem školy?
„Ano, s pozicí na trhu se vzděláváním jsem spokojen. (úsměv)
Neustále však na sobě pracujeme a vytváříme další aktivity,
které školu posunují zase o kousek vpřed.“
Oslavujete dvacáté výročí školy, věříte, že
škola bude fungovat i za dalších dvacet let?
„Samozřejmě si přeji, aby si
škola v našem městě zachovala
svoji stabilitu. Máme perspektivní obory vzdělání, o které je
zájem. I ze strany zřizovatele
máme velkou podporu. Za stávajících podmínek financování
školství jsem přesvědčen, že si
za dvacet let škola své postavení
udrží.“

n
nebo
Spotřeba pro život. V obou pro zájemce o studium na naší
p
případech
získali první místa škole byla co největší. Škola je
a odměnou za to jim byl zájezd do vybavena moderní didaktickou
sí Evropského parlamentu ve technikou, v tomto trendu chcesídla
Š
Štrasburku.
Tradičně jsme úspěš- me pokračovat i do budoucna.
nní v Ekonomicko-manažerské V letošním roce jsme spustioolympiádě na Baťově univerzitě li vzdělávací webový portál, který
v Zlíně, což studentům přináší slouží ke zkvalitnění výuky, v obve
ppřijetí ke studiu bez přijímacích lasti odborných předmětů dojde
zk
zkoušek na tuto prestižní vysokou k jeho dalšímu rozšíření. Jsme
Foto: archiv SOŠPO Prostějov školu.
š
A tak bych mohl ve výčtu autorizovanou osobou profesních
kvalifikací Průvodce cestovního
úspěchů pokračovat... (úsměv)“
Je něco, co byste jako
Závěrem našeho roz- ruchu a Specialista marketingu,
ředitel za své dosavadhovoru nám prozraď- proto dáváme široké veřejnosti
ní působení udělal jinak?
te, jaké máte další vize a plány možnost si u nás ve škole složit
z uvedených kvalifikací zkoušku,
„Určitě by se něco našlo, co bych do budoucna?
udělal jinak. Po třinácti letech ve „Chceme dále rozšiřovat vzdě- na kterou jsme je v případě potřefunkci ředitele bych některé pro- lávací programy, aby nabídka by schopni i předem připravit.“
blémy řešil patrně jiným způsobem. Z minulosti se musí člověk
umět poučit. (úsměv)“
Kterých úspěchů studentů si ceníte nejvíce?
„Těch je opravdu hodně. (smích)
Výrazných úspěchů dosahujeme Vystudoval Pedagogickou fakultu Unidlouhodobě ve Středoškolské verzityy Palackého v Olomouci. Ve školství
odborné činnosti, v níž se naši stu- pracuje již od roku 1977. Ředitelem
denti účastní i ústředních kol. Vel- Střední odborné školy podnikání a obkou pozornost věnujeme výuce chodu v Prostějově je Václav Křupka od
cizích jazyků, což se odráží v je- roku 2001. Na škole vyučuje německý
jich kvalitních výsledcích v sou- a ruský jazyk. Za jeho působení se soukromá prostějovská škola dostala
těžích a olympiádách. Studenti se do širokého povědomí veřejnosti a zaujala stabilní místo na trhu se
zapojují do mezinárodních soutě- vzděláváním. Samotná škola se také může pyšnit řadou výborných
ží, jako jsou například Euroscola úspěchů svých studentů.

kdo je

václav křupka..

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

ZA LEPŠÍ CENU
A S BONUSY I DÁRKY
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NALISTUJTE
ZPĚT STRANU 12

NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU

ZASEDNI K NAŠEMU
WEBU

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Pondělí

Číslo

5. ledna 2015

rozhovor
ZŮSTAL PROSTĚJOVÁKEM

Exkluzivní interview
s trenérem Vítkovic
Ladislavem Svozilem
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE
JESTŘÁBI KLESLI NA SAMÉ DNO

32

Budovaný náskok je pryč,
Rebel už má stejný počet bodů...

Prostějov/jim

volejbal

ČTVRTEK 8. 1.

17:00

JEŠTĚ PŘED TŘEMI TÝDNY DĚLILO PO VÝHRÁCH NAD KADANÍ
AMOSTEMPŘEDPOSLEDNÍPROSTĚJOVAZCELAPOSLEDNÍHAVLÍČKŮV
BROD JEDENÁCT BODŮ A ZDÁLO SE, ŽE BEZPROSTŘEDNÍ RIZIKO JE
JIŽ PRYČ A PRVOLIGOVÝ NOVÁČEK BUDE MOCI SEZONU DOHRÁT
Koláž Večerníku
V RELATIVNÍM POKLIDU. JENŽE POTÉ PŘIŠEL NEDOHRANÝ SOUBOJ
S HAVÍŘOVEM A HNED PĚT PORÁŽEK V ŘADĚ, KDY SE JESTŘÁBŮM PŘILEPILA NA PATY I SMŮLA V PODOBĚ VELKÉHO
POČTU NEŠŤASTNÝCH ODRAZŮ A VLASTNÍCH GÓLŮ. RÁZEM TAK JE VŠECHNO JINAK. LZE SICE PŘEDPOKLÁDAT,
ŽE PO ROZHODNUTÍ HOKEJOVÉHO SVAZU PŘIBYDOU PROSTĚJOVU DALŠÍ TŘI BODY, JENŽE ZATÍM SE TAK NESTALO
A NEJHORŠÍ DUO SOUTĚŽE SE TAK SROVNALO NA SEDMADVACETI BODECH.
DO KONCE ZÁKLADNÍ ČÁSTI ZBÝVÁ JEŠTĚ DVANÁCT KOL A DALŠÍ PORCE DVANÁCTI UTKÁNÍ PŘIJDE V NÁSLEDNÉM
PLAY OUT, TAKŽE JE VE HŘE JEŠTĚ DVASEDMDESÁT BODŮ. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NYNÍ SE OVŠEM MOHOU CÍTIT
V PSYCHICKÉ VÝHODĚ HRÁČI TÝMU Z VYSOČINY. O TO ZAJÍMAVĚJŠÍ TAK BUDE VZÁJEMNÝ SOUBOJ, JENŽ SE ODEHRAJE
UŽ PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 12. LEDNA NA PROSTĚJOVSKÉM LEDĚ.
HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NA STRANÁCH 27 a 29

SEMIFINÁLE ČESKÉHO POHÁRU ŽEN

VK AGEL PROSTĚJOV
KP BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 10. 1. 10:00 A 14:00
2. LIGA ŽEN, SK. „C“ – 19. A 20. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
ŠSK BÍLOVEC
Letní hala u zimního stadionu

basketbal

SOBOTA 10. 1.
NEDĚLE 11. 1.

12:00
12:00

EXTRALIGA KADETEK – 13. A 14. KOLO

TJ OP PR OS TĚ JO V
ST UD ÁN KA PA RD UB ICE
TJ OP PR OS TĚ JO V
BK PR OS EK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 10. 1.
NEDĚLE 11. 1.

16:00
9:30

2. LIGA ŽEN, SK. „B“ – 15. A 16. KOLO

TJ OP PR OS TĚ JO V
BA SK ET PO DĚ BR AD Y
TJ OP PR OS TĚ JO V
SO KO L MA NV ER PE ČK Y
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 11. 1.

17:00

MATTONI NBL – 27. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
BK DĚČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

SKVĚLÝ začátek Hopman Cupu:
PROSTĚJOV VS. KANADA 2:1

Perth, Prostějov/lv - Parádním způsobem zahájili tradiční Hopman Cup smíšených
družstev Lucie Šafářová
a Adam Pavlásek. Prostějovská dvojice si v úvodním
utkání ve skupině poradila
s Kanadou. Šafářová porazila
světovou sedmičku Kanaďanku Bouchardovou 6:0, 6:4.
Pavlásek následně prohrál
s Vaskem Pospisilem 6:7, 2:6.
V rozhodující čtyřhře český
pár zvítězil 6:4, 6:2 a celkově
vyhrál v poměru 2:1.
Šafářová dokonale zaskočila
Bouchardovou. Nejprve soupeřce nadělila kanára a ve druhé sadě nedovolila nastupující
hvězdě utkání otočit. „Lepší
začátek jsem si nemohla přát. Ve
druhém setu jsem sice trochu bojovala se svým prvním podáním,

Foto: internet
ale vítězství se podařilo uhájit,“
radovala se Lucie Šafářová, která před letošní sezónou opatrně
sní o proniknutí do Top 10.
Pavlásek na svého protivníka
nestačil. O výsledku rozhodl
tie-break, po kterém byl Kanaďan lepší. „Škoda, že jsem

prohrál zkrácenou hru. Mohlo
být všechno opačně,“ posteskl si
poražený Pavlásek.
Vítěze určila závěrečná smíšená
čtyřhra, v níž se radoval český
pár po dvojici 6:4. 6:2. „Snažila
jsem se Adamovi pomáhat, ale
bylo to zbytečné. Hrál skvěle,“
ocenila Pavláskův výkon Šafářová, které Pavlásek kompliment vrátil. „Lucka hrála úžasně
už v singlu a vítěznou formu si
přenesla i do deblu,“ nechal se
slyšet talentovaný tenista.
České družstvo nastoupí v dalším utkání skupiny v úterý proti
výběru Itálie, ve čtvrtek narazí
na sestavu Spojených států
amerických. Případné finále je
na programu v sobotu.
Další tenisové zpravodajství
hledejte na straně 29 dnešního
vydání.

í“ pomohl Spartě
„Zel

zzlomit
lom
mitt ssilvestrovské
illvestrrovvské p
prokletí
rookleetí
Úspěšný debut. Záložník prostějovského 1.SK Lukáš Zelenka oblékl po letech opět dres svého mateřského klubu Sparty Prahy, když
si odbyl premiéru v silvestrovském derby internacionálů proti rivalovi
ze Slávie. I jeho výkon přispěl k vítězství v poměru 6:3, přičemž „rudí“
se radovali po čtyřech letech. V jejich dresu se objevil i bývalý hráč
„eskáčka“ Michal Pospíšil, který dokonce skóroval. Za poražené
nastoupili další dva ostřílení borci, kteří mají za sebou prostějovské
intermezzo Tomáš Hunal a Roman Janoušek.
Foto: internet

Jamarův sen pomohlo splnit i angažmá v Prostějově
„Už u nás ukázal, že je
e to výjimečný hráč,
hráč,“ usm
usmívá se P. Fridrich

Limoges, Prostějov/lv - Před
sezonou 2011/2012 opustil výjimečný střelec Jamar Smith
Spojené státy americké a vyrazil dobývat Evropu. O své
místo na slunci se začal prát
v Prostějově. Následující sezony ukázaly, že to byla dobrá volba. Od letošního srpna
hraje v Limoges a je tahounem francouzského klubu
v Eurolize. Nejlepší hráč týmu
je s průměrem 14,2 bodu na
zápas šestnáctým nejlepším
střelcem prestižní soutěže a na
elitní desítku ztrácí necelý bod
na utkání!
„Euroliga je skvělá soutěž
a jsem rád, že v ní můžu působit.

Cesta nahoru nebyla snadná,
á, ale
povedlo se. Podařilo se mi adapetbal.
tovat na evropský basketbal.
I v tom mi pomohlo prvníí anějově
gažmá. Na sezonu v Prostějově
vzpomínám rád. V tomto týmu
kého
se mi otevřela cesta do velkého
ohlámužského basketbalu,“ prohlásil Smith.
tiletý
Na Hané dnes sedmadvacetiletý
pu do
hráč pomohl Orlům k postupu
edailigového finále a stříbrné medaili. Památný byl především jjeho
bem,
výkon proti Ústí nad Labem,
ěnil
v němž postupně proměnil
est
všechny tři dvoubodové a šest
vátříbodových pokusů, nezaváesthal ani při jednom ze šesti tresttencí.
ných hodů a přidal osm asistencí.

sez mu jen o fous
Po úspěšné sezoně
angažm v Bostonu, kde
uniklo angažmá
nastoupil i do několika zápasů
v Letní lize a ddefinitivně se rozhodl zůstat v Evropě. Nejprve
hrál v Izraeli, v minulé sezoně
si ochutnal Euroligu v německém B
Bambergu a jeho
hvězda naplno zazářila
probíh
v probíhajícím
soutěžním
ročník ve Francii. „Už
ročníku
u nás ukázal, že je to výjimeč hráč. Chybělo
jimečný
málo a rovnou z Prostějova šel do NB
NBA. Nakonec zůstal
v Evropě, kd
kde potvrzuje svoji
vysokou kvalit
kvalitu,“ uvedl generálmanaže Prostějova Petr
ní manažer
Foto: internet
Fridrich
Fridrich.

Jamar Smith je založením velký
showman. V každém zápase se
snaží divákům nabídnout zábavnou podívanou. Efektní uvolnění spoluhráče nebo překvapivou
střelu ve vypjatých okamžicích.
A příznivce basketbalu baví i na
televizní obrazovce. Naposledy
při improvizované výuce francouzštiny, kdy s překvapeným
úsměvem zkouší společně se
spoluhráčem Adrienem Moermanem fráze o manželkách
a počtu svých dětí. „Prostě se
v životě bavím. K tomu všemu
mi pomohl basket. Splnil se mi
sen,“ směje se Smith. K jeho
zhmotnění pomohlo i prostějovské angažmá.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také první číslo nového letopočtu 2015 vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší 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.
Tentokrát přitom můžete usilovat o další chutnou a lahodnou
cenu, jenž opětovně věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY
V CELKOVÉ HODNOTĚ

Správná odpověď z č. 52: na snímku byl dům ze sídliště
E. Beneše. Vylosovanou výherkyní, která získala POUKAZ
na konzumaci do hospůdky U Majdy v celkové hodnotě 400
Kč, se stala Hana KRÁTKÁ, Daliborka 9, 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 ČTVRTKU 8. LEDNA, 12.00 hodin. Jméno
výherce zveřejníme v příštím vydání v PONDĚLÍ 12. LEDNA.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ na konzumaci do hospůdky U Majdy v celkové hodnotě 400 Kč.

PROŠKRTEJTE SE NEJEN K VÍNU

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

HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE SE STALA
OBLÍBENÝM MÍSTEM K ..........

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

t

TIP
k obrazovce

VRAŽDY
V KRUHU
(SERIÁL 2014)

PONDĚLÍ 5.1. 2015

20:00 HODIN

ANAGRAM, BUBLINA, ČÍŠE, DAKL, DOKTOR, ETEN, FLAUŠE,
GROG, KONTO, KRAUL, LAOS, LÍTOST, MOLO, PLKAT, PLUK,
PROTLAK, SAPO, SMĚR, STÁT, STROK, STRŽ, ŠTĚK, ŠTUK,
UMĚNÍ

Řešenítajenkynámzašletenae-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 ČTVRTKU 8. LEDNA 2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„TOHOTO ROKU“.
Vylosovanou výherkyní se stala Jana FLÁDROVÁ,
J. Zrzavého 3, Prostějov, která se tak může těšit na POUKÁZ
PRO KONZUMACI SORTIMENTU v celkové hodnotě 400 Kč.
Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA
NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově.
Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která i 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 vychází v PONDĚLÍ 12. LEDNA 2015.
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430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu
stodvaadevadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Pavla Trávníčka. Známého herce a slavného
konického rodáka, s nímž vám
v předvánočním vydání magazínu
TV POHODA přinesli zajímavý
rozhovor, poznala skutečně početná skupina čtenářů a čtenářek...
Z 543 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Marie Adamčíková,
J. Kučery 14, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500
Kč od partnera minulého kola
z čísla vydání 52 roku 2014,
kterou byla opětovně firma
BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili staronového člena prostějovského zastupitelstva, kam se vrátil
v barvách jisté Změny...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stotřiadevadesátého kola čekáme v redakci
tentokrát DO ČTVRTKU
8. LEDNA 2015, 12.00 hodin
- volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či
pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme opět v příštím čísle.
Najdete jej v prodeji tradičně od příštího PONDĚLÍ
12. LEDNA 2015.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: I. Pokorný
Hrají: I. Trojan, R. Krajčo,
H. Vagnerová, M. Němec,
J. Štrébl, A. Petřeková, D. Kolářová, J. Racek, M. Finger,
Z. Hadrbolcová a další.

PŘES ČÍSLA KRÁSNĚJŠÍ...

Také úvodní vydání nového roku vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
přináší řadu zápolení o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme neopomněli na bádání s čísly, přičemž díky našemu partnerovi tohoto klání máte možnost získat skutečně
atraktivní výhru. U v současnosti tolik populárního klání,
které si již dávno získala své věrné a početné přívržence, nyní
můžete opětovně usilovat o jeden z atraktivních poukazů.
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 kosmetické
studio NAISY Prostějov. Vyhrát tak můžete KOSMETICKÝ
BALÍČEK v 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 ČTVRTKU 8. LEDNA 2015, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 2 - 1 - 1 - 5, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stoosmdesátým
výhercem v řadě stal Petr ZAJÍČEK, Sportovní 777, Kostelec
na Hané. Prostřednictvím Večerníku obdrží POUKÁZKU pro
nákup sortimentu v olomoucké prodejně KLOBOUKY DAUBNEROVÁ v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč! 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
12. LEDNA 2015.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

Pohřbený rozvod je prvním
dílem seriálu Vraždy v kruhu
scenáristky a spisovatelky Ivy
Procházkové. Kriminalista major Holina vyšetřuje morbidní
vraždu mladé ženy, podnikatel- poznamenán fyzickým ná silím.
ky Evelíny. Mezi podezřelými Jako svědek je pro pachatele
je manžel Vošmik, se kterým se nepohodlný a je rovněž zavraždohodla na rozvodu. Možným děn. Mezitím vyjde najevo, že
pachatelem může být i televizní zavražděná Evelína byla tězvukař Adam, její milenec. Svěd- hotná. Vrah posílá Evelínině
kem jejich utajeného vztahu je matce uřezané ucho její dcery
advokát Kerner, který dokonce a detektiv Holina má předtuchu,
ví, že Evelínin sexuální život je že se schyluje k další vraždě.
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM SERIÁLU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Správné řešení z čísla 52: LAHŮDKY OD DAREXU NA VÁŠ VÁNOČNÍ STŮL. Vylosovaným výhercem je Jiří ŠTĚRBA, Husova 171,
Brodek u Prostějova. POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč od lahůdek DAREXSHOP si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku
nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do ČTVRTKU 8. ledna 2015, 12.00 hodin.
Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 12. ledna, získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč od TK PLUS.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kč
3+1 Kostelecká po rek.
1.289.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Křížkovského 120m2
1.350.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč

Rostislavova
Rostislavova
8
8

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

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

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

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

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

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

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

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

BYTY – PRONÁJEM:

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

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (2.000)
Kč 5.700,-/měsíc vč. inkasa
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso (4.000)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
Kč 12.000,-/měsíc + inkaso (3.000)

GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

SUPERNOVINKA:

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

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

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

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

PRONÁJMY:

BYTY:

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

680 tis.Kč + provize RK
630 tis. Kč + provize RK
520 tis.Kč
1.200 tis. Kč + provize RK
1.400 tis.Kč + provize RK
1.200 tis.Kč + provize RK
1.299 tis.Kč
1.350 tis.Kč + provize RK

RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Kostelecká ul. - 2k rek.
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa 390 tis.Kč + provize RK
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
300 tis.Kč + provize RK
2
RD Želeč - zahr. 1115 m
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
450 tis.Kč + provize RK
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
790 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.2
999 tis.Kč + provize RK
1.300 tis.Kč
RD 5+2 Dobromilice, 348 m
RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
RD 1+1 Plumlov
1.300 tis.Kč + provize
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.490 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2
2.300 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m 2
2.350 tis.Kč
2.390 tis.Kč
RD 3+kk Hrubčice - novostavba, 926 m
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

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

PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova 60m2 po rek.
2+1 Špály
4+kk Dolní
4+1 Vrbátky
4+1 Tylova 147m2 po rek.
3+1 Němčice 74m2

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

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

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

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

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.
Partyzánská 3,
Prostìjov

Tel.: 582 330 058,
777 898 324,
e-mail:
avlk55@seznam.cz

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

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

DOPORUČUJEME

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

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

Chaty a chalupy:

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

Pozemky:

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

Chata s pozemkem - Plumlov
850 tis.Kč
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč,
Chalupa v obci Březsko
499 tis.Kč
Alojzov - stavební - 4260
m2
Čechovice - 10.708 m2 (3 parcely),
sítě v dosahu
Pronájem zahrady - 100 m2, Krasice
Prostějov - Plumlovská = 2.2002 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m 2
Hrubčice - orná půda - 25.2032m
Žešov - orná půda -262.977 m
Mostkovice - 649 m ,2s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m
Bělecký mlýn

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

Komerční prostory:

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

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, 2sam.WC, internet - nájem 5 tis.Kč + en.
Kancel.prost. - centrum, 30 m , 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
4,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 3x - blízko centra, 9 a 122m2, 2
,
7.400
+
14.700,- Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155
m
24 h,
11.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu
2
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60
m
- Kostelecká - 40 m228,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

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

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

www.realitypolzer.cz
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Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta
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.

Prodej nově
budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

KOUPÍM

Stavební firma hledá pozemek pro Sběratel koupí obrazy českých a movýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. ravský malířů, ale i zahraničních. Platba v hotovosti na místě. Dohoda jistá.
Neprodávejte různým obchodníkům,
REALITNÍ KANCELÁŘ
ale přímo sběrateli. Tel.: 605 138 473
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
aktuálně NABÍZÍ:
BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč 17.-20. století, zlaté a stříbrné minBYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč ce, hodiny a hodinky, zbraně, stříBYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč brné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvaRD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč litní a hodnotné předměty, nejlépe
RD 5+1, Určice
950.000 Kč celé sbírky či pozůstalosti. Info
RD 2+1, Stařechovice
330.000 Kč René Simon, tel.: 736 127 661,
RD 4+1, Němčice n/H 2.890.000 Kč simonrene@seznam.cz
Pronájem obchodu 5.700 Kč+ink.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč
RD Laškov
550.000 Kč
RD Alojzov
740.000 Kč Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkRD po rek. Konice
1.300.000 Kč ké. Doprava zajištěna. Prostějov,
RD 2gener Senice n/H 1.360.000 Kč Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
RD po rek.Tovačov
2.500.000 Kč
ZD Moravan Domamyslice
Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč
Sad Mostkovice.
Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: (pro maloodběratele i velkoodběratele).
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
Tel.: 602 510 465
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Prodám vozík za poníka. Volat po 19
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ hod. Tel.: 723 408 151

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

PRODÁM

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.

RŮZNÉ

Pronajmu byt 1+kk v centru. VolRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ný od 1.2.2015, 5 000 Kč + elekještě dnes. Tel.: 603 218 330
trika. Volat po 15 hod. na tel.č. Předvedu po domluvě pánský strip
739 315 208
pro vaši soukromou párty. Tel.: Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
704 426 939
Pracuji pro více věřitelů.
Koupím byt 3+1 na Sídlišti Svobody,
i v původním stavu. 728 318 836
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
Koupím dům v okolí Prostějova do
Peníze pro všechny ihned při pod10 km, RK nevolejte. 732 755 910
pisu! Zvýhodněné podmínky, žádné
poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Koupím byt v Prostějově a prodám pěknou stylovou chalupu-RD
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
v Plumlově. 732 388 718
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace zdarma
Prodám dům v Kralicích a sháním
denně na 739 066 462
ke koupi byt 3+1 nebo 2+1 v PV.
722 539 880
Pronajmu 2+1, 5.000 Kč + inkaso, nutná kauce. Volný ihned. Tel.:
603 503 366
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
Koupím byt 2+1.Tel.: 731 127 771
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe po rekonstrukci, 774 409 430
Kupujeme byty, domy, pozemky. Případné dluhy nejsou překážkou. Tel.:
774 405 644
Pronájem garáže ul. Okružní
u Kauflandu. Tel.: 723 417 934

SLUŽBY

Hledám ke koupi dům se zahradou, Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
nebo pěkný stavební pozemek. Tel:
Opravy a úpravy oděvů
774 414 525
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Pronajmeme větší jednopokojový byt,
Vedle knihkupectví u radnice
2. patro, v centru Pv, s balkonem a tera702 870 751
sou. Nájem 4 000 Kč + inkaso a záloha
Provádíme také opravy plavek,
na služby. Kauce 8 000 Kč, volný od
spodního prádla a zcelování
1.2.2015. Tel.: 603 546 705. NE RK!
Hledáme pronájem bytu 1+1, nebo
2+1. Zařízený i nezařízený. Tel.:
608 233 608

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

Pronajmu pěkný byt 1+1. 4 500 Kč
+ink. Tel.: 732 864 744

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Pronajmu byt 2+1 v Pv, blízko centra
v přízemí RD. Volný od února. Cena HLÍDÁNÍ DĚTÍ 1 - 6 ROKŮ
6 000 Kč+ink. Tel.: 777 039 874 Dopolední 8-12h, celodenní 8-16h,
ppo 8 hod.
hodinové, přes noc, víkendy. Kdykoliv dle vaší potřeby! To vše
Prodám byt 1+1v Pv, v OV. Tel.: zodpovědně v příjemném a čistém
776 181 075 NE RK!
prostředí RD 4 km od PV. Pro info
pište na hlidackaa@seznam.cz

PRÁCI NABÍZÍ
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
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,
pí Daněčková
Hledám elektrikáře.774 989 007

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme od ledna 2015 do HPP invalidního
důchodce na pracovní pozici úklidového pracovníka. Pracovní úvazek
20h/t, místo výkonu průmyslová zóna
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti Prostějov, Kralický Háj. Podmínkou je
hmyzu, 602 76 47 13
čistý trestní rejstřík. Bližší informace
na tel.čísle: 602 786 692
Zahrajeme na svatbě, plesu apod.
Tel.: 608 539 783
Přijmeme úklidové pracovnice na
zkrácené úvazky i nepravidelné úkliDoučování angličtiny pro děti a za- dy. Tel: 582 345 379, osobně ve firmě
čátečníky. T.: 775 263 893 email.: VAMÍK,s.r.o., 8-15 hodin. Nástup od
zdenka.kopecna@gmail.com
ledna 2015.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
9. ledna v 10.00 hodin

Nabízím víkendové brigády v baru
s diskotékou. Noční provoz. Info na
tel.: 777 757 280
Přijmeme mistra/mistrovou-parťáka/parťačku do zámečnické výroby.
Email: technikpv@seznam.cz tel.:
603 533 508
Práce: www.pracedomu.info

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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky, fotbal

VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME
Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají, aby se
každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí…

Dne 23. prosince 2014
jsme vzpomenuli
5. smutné výročí od úmrtí
paní Jany GOTTWALDOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste jí znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Stále
vzpomínají dcery s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše zemřela.
Dnes, tj. 5. ledna 2015
uplynou 3 roky, co nás navždy
opustila ve věku 57 let
paní Dáša ŽUPKOVÁ
z Vičic.
Za tichou vzpomínku
děkuje a o modlitbu prosí
kamarádka Ina K.

Dne 6. ledna 2015
vzpomeneme 7. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Petr VINKLER
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 7. ledna 2015
by se dožila 100 let
paní Františka ŠÁLKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
děti Josef, Františka, Marie
a Pavel s rodinami.

Dne 8. ledna 2015
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Ludmila ZHŘÍVALOVÁ
z Klenovic na Hané.
S velkou bolestí v srdci
vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

INZERCE

Dne 4. ledna 2015
jsme vzpomenuli
8. výročí od úmrtí
paní Marie ZELINKOVÉ
z Otinovse.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jarka a Alena s rodinami.

Po krátkých cestách chodili
jsme spolu, na dalekou
odešel jsi sám…

Dne 6. ledna 2015
vzpomeneme 6. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Karel MIKULÁŠEK
z Vrahovic.
Zarmoucená rodina.

Dne 4. ledna 2015
jsme vzpomenuli
nedožité 80. narozeniny
pana Karla HRDLIČKY
z Otaslavic
a dne 25. prosince 2014
tomu bylo 23 let,
co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka
Libuše a dcery Renata
a Věra s rodinami.

A láska zůstala – ta smrti nezná.

Dnes, tj. 5. ledna 2015
by se dožila 45 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, děti a tatínek.

Dne 6. ledna 2015
uplyne 28 roků,
kdy nás opustil
pan Jozef DUBRAVEC.
Za vzpomínku děkuje
manželka a děti.

Tomáš Machálek: „I ve fotbale

se zúročí vůle, píle a tvrdá práce“

Čas utíká a nevrací,
co vzal, jen vzpomínka
zůstává v našich srdcích dál.

Dne 4. ledna 2015
jsme vzpomenuli 15. výročí úmrtí
pana Karla MATOUŠKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.
Dne 6. ledna 2015
uplyne 10 let od úmrtí
pana Miroslava SEQUENSE.
Všem, kteří stále
vzpomínají, děkujeme.
Manželka a dcery s rodinami.

Exkluzivní rozhovor s prostějovským odchovancem hrajícím za Opavu

Uplynulé dny měl bývalý prostějovský fotbalista Tomáš
Machálek (na snímku), v současnosti hráč druholigové Opavy, vyhrazen na sérii setkání s kamarády,
známými, bývalými spoluhráči. Hodinku si také vyhradil
pro Večerník, s nímž se potkali v jedné z restaurací nedaleko jeho bydliště. Tentokrát jsme nemluvili jen o fotbalu, spíše o nadcházejících svátcích a o tom, co čeká
Tomáše v příštím roce. A že to bude opravdu událost!
Tomáš Kaláb

Těžko se s Tebou loučit,
těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.

vzpomeňte
na zesnulé

tel.: 582 333 433,

e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
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Smutno žít bez
druhého člověka,
stále se ohlížíš, zda
někde nečeká. Osud nám
nevrátí, co nám vzal,vrací
jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

Dnes, tj. 5. ledna 2015
vzpomeneme 2 roky od úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
Stále vzpomíná
manželka Marie.

Zrekapitulujme na úvod
podzimní sezónu Opavy ve
druhé lize...
„Při závěrečném obědě s vedením klubu byla nálada pozitivní
a opatrně optimistická. Z pohledu
úvodních kol mohlo být sice naše
umístění v tabulce lepší, ale asi
žádný tým se nevyhne výsledkové
krizi. Máme slušný základ do jarní
části, rozhodující budou úvodní
kola, která naznačí, jak se nám bude
dařit.“
Jak jste reagovali na sérii
nepříznivých výsledků?
„Snažili jsme se vše maximálně
zjednodušit, nejen v samotném zápase,
ale i na trénincích. Každý jsme se postavili na své místo na hřišti a pilovali
základní přihrávky a herní prvky. Zdá
se mi, že toto je opravdu nejlepší recept, jak se odrazit zase nahoru.“
Platí to i individuálně?
„Když se hráči nedaří, nemá
cenu to násilně ´lámat přes koleno´,
zvyšovat si tréninky, tím se stresovat a psychiku jen zhoršovat. Tady
je potřeba zvolnit a srovnat si to
především v hlavě. Pracovat na sobě
je důležité, když se daří a hráč je
v jakési vítězné euforii, v takovém
případě se to maximálně zúročí. Je to
jedna z neocenitelných rad, za které
jsem vděčný bývalému spoluhráči
Tomáši Burešovi. (úsměv)“
Máte teď do Tří králů od
fotbalu odpočinek, jak jej
využíváte?

„Uvažovali jsme s přítelkyní o krátkém výletu do zahraničí už v tomto
týdnu, ale nakonec jsem raději zůstal
doma a využil jsem čas na setkání se
známými (moje místo zanedlouho
zaujal Zdeněk Kofroň - pozn. red.).
V předvánočním týdnu strávíme
čtyři dny ve Vídni. Spoluhráč Nemanja Kuzmanovič mi radil, že
nejlepší tam je zajet okolo patnáctého prosince, kdy začíná období
slev. A měl pravdu (smích)“
K čemu se upírají vaše
myšlenky v novém roce 2015?
„Především k zásadní rodinné
události, na červen totiž s přítelkyní
plánujeme svatbu. Loni tou dobou
jsem ji požádal o ruku a řekli jsme si
´do roka a do dne´. Přípravy děláme
už teď v zimě, nemyslel jsem si, že
i v méně vytížených ´svatebních
lokalitách´ je potřeba vše zařizovat
s takovým předstihem.“
Bydlet budete stále v Prostějově?
„Ano, sice Olomouc by možná byla
o něco vhodnější, ale chceme zůstat tady.
Už pár měsíců hledáme nové bydlení,
ale zatím jsme nenarazili na to pravé.
V Opavě sbírám od starších kluků nejen
herní zkušenosti, ale i ty životní, z nichž
jsem si vyhodnotil, že si pořídíme
raději byt než domek. Zatoužíme-li po
zahradě, můžeme na chalupu.“
A profesní předsevzetí?
„V Opavě mám smlouvu
do roku 2017 a budu se toho snažit
maximálně využít, abych se dostal
třeba ještě o úroveň výš, růstový potenciál v tomto věku ještě je. Pokud se

Foto: www.sfcopava.cz
to nepodaří, bude druhá liga konečná
a pak už to půjde jenom níž...
(úsměv)“
Je to sice ještě daleko, ale
o jakých aktivitách uvažujete
po skončení hráčské kariéry?
„Asi to nebude trénování, mám
dojem, že každý rok přibývají noví
a noví trenéři, které nemůže fotbal absorbovat. Všichni chtějí do
mužského fotbalu, k mládeži se
jich moc nehrne. Vystudoval jsem
aplikovanou tělesnou výchovu,
což předpokládá práci s různě
hendicapovanými lidmi. Baví
mě i návrhářství a design, takže
nevylučuji ani pokračování v podnikání v tomto oboru.“
Co byste závěrem doporučil
jako profesionální fotbalista začínajícím nadějím tohoto
sportu?
„Je to fantastická práce, kterou
bych každému mladému fotbalistovi přál. Je potřeba zdůraznit, že
je to ovšem na každém hráči, na
jeho vůli, píli, tvrdé práci. Pak se to
štěstí může dostavit, a je to opravdu o něm, aby si vás někdo všiml
a umožnil vám posunout se na vyšší
kvalitativní úroveň. Pak záleží na
dotyčném, jak se svou šancí naloží.
K tomu přeji všem do příštího roku
především pevné zdraví.“

V 1.SK Prostějov ocenili práci přípravek
Prostějov/tok - V předvánočním čase se V.I.P. prostory SCM Za Místním nádražím naplnily fotbalovou
drobotinou. Klub prostřednictvím
příslušných trenérů vyhodnotil jejich práci a před zraky rodičů ocenil
ty nejlepší.
Přítomné uvítal generální sportovní
manažer klubu František Jura. „Pro
náš klub je mládež prioritou, o čemž
svědčí investice do zázemí, které
jsme v areálu za Olympijskou ulicí
s pomocí města vybudovali a které
tamtéž ještě plánujeme,“ ubezpečil
Jura přítomné o perspektivě práce
s mládeží.
Slova se pak postupně ujali trenéři
jednotlivých věkových kategorií,
kteří krátce zhodnotili podzimní
sezónu. Největší pokrok byl patrný
u nejnižší věkové kategorie do
sedmi let. „Při mém nástupu jsme
neměli ani deset dětí, teď pracujeme s třemi desítkami,“ ocenil
zájem dětí trenér Radek Jano.

BYLI JSME
U TOHO!

Bylo plno. Klubová zasedací místnost téměř praskala ve švech, účast dětí
a rodičů byla velká.
Foto: Tomáš Kaláb
Z každého týmu pak byli vybrání
tři nejlepší, kteří obdrželi stylizovanou sošku fotbalisty a kartičky
hráčů „A“-mužstva. Trenéři nehodnotili jen úzce sportovní výkony, ale také píli, snahu, práci na
tréninku a přínos pro kolektiv, u
školáků také prospěch. Kopací

míč pak byl připraven pro jedince
s nejlepší tréninkovou docházkou.
Podvečer si užili nejen malí fotbalisté, pro něž to byla motivace do
dalšího učení fotbalovému umění,
ale také pro jejich rodiče, kteří
si mohli úspěchy svých ratolestí
náležitě prožít.

Sport
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Silvestrovský fotbálek rozhýbal aktéry už počtvrté Derby „S“ rozhodl exprostějovský Pospíšil,

Prostějov/tok – Za mrazivého
počasí se počtvrté za sebou sešli
hráči současní i bývalí, trenéři
a příznivci 1.SK Prostějov
v areálu SCM Za Místním nádražím, aby si poslední den
roku zpříjemnili fotbálkem na
zdejší umělé trávě. Ti, kteří se
z různých zdravotních důvodů
nezapojili do hry, se aspoň u
postranní čáry zahřívali teplým
svařákem.
Jeden tým tvořilo současné mládí,
proti němuž nastoupili bývalí hráči Železáren a LeRKu. Defenzivu
měl třeba na starost asistent trenéra
Roman Popelka, bývalý vedoucí
týmu Jan Jura operoval v záloze, zatímco současný vedoucí
„A“ týmu Martin Musil hájil branku aktivních hráčů. I díky jeho
zákrokům drželi „mladí“ po celý
zápas náskok, který ztratili až penaltou v nastavení, kterou hodně
přísně odpískal nekompromisní
sudí Tomáš Bureš. Jeho výkony
pečlivě sledovali ligoví arbitři Peři-

se Spartou se radoval také debutant Zelenka

BYLI JSME
U TOHO!

Pěkně pohromadě. Společný snímek účastníků silvestrovského klání v podání prostějovského 1.SK.
P
Foto: Tomáš Kaláb

na a Antoníček, kteří si okolo hřiště vylepšovali fyzickou kondici.
„Zachytal jsem si dobře, akorát už
trochu cítím koleno. Mohlo to ale
být lepší, každý ví, že cesta k úspěchu vede přes soupeřova brankáře,

což veteráni trochu podcenili,“ popíchl v dobrém silvestrovském rozmaru známé nešvary české kopané
Martin Musil.
Kdo neměl zrovna žádné rodinné
či jiné povinnosti, zůstal u tele-

vizních obrazovek, aby sledoval
devětadvacáté silvestrovské derby
pražských „S“, v nichž se objevila
čtveřice hráčů oblékajících v současnosti či ještě nedávno prostějovský dres...

Praha, Prostějov/jim - Hned
čtyři současní či bývalí hráči
1.SK a dříve 1.FK Prostějov
se zapojili do tradičního exhibičního zápolení pražských
„S“, které se uskutečnilo v poslední den roku 2014. Na straně sešívaných to byli Tomáš
Hunal s Romanem Janouškem,
v řadách letenských zase duo
Lukáš Zelenka s Michalem
Pospíšilem. A právě oni se nakonec mohli radovat, i za jejich
přispění se totiž sparťanům
podařilo vcelku jednoznačně
zvítězit a lehce zkorigovat celkovou bilanci stále více prestižnějších klání.
Hodinu po silvestrovském poledni
posledního dne roku 2014 se proti
sobě na edenském pažitu postavily

výběry Slavie a Sparty tvořené někdejšími hráči těchto klubů, kteří
již dosáhli věku pětatřiceti let. Na
straně Slavie se mimo jiné objevili Radek Černý, Martin Vaniak,
bratří Doškové, Pavel Kuka či Luboš Kozel, proti nim se postavili
Jaromír Blažek, Milan Fukal, Jiří
Novotný, Luděk Sionko či Marek
Kincl.
V utkání hraném na dvakrát pětadvacet minut načal brankové hody
po Ulichově centru Jarolím, o
rychlý obrat se ale postarali Sionko s Holubem. Na 3:1 zvýšil Kincl
a v nastaveném čase předvedl
svou levačku střelou z otočky Michal Pospíšil. A branka někdejšího
mistra Evropy do jednadvaceti let,
vítěze české ligy i Českého a Skotského poháru, jenž dva roky oblékal prostějovský dres, se ukázala
být tou vítěznou.
Před rokem byl u sparťanské porážky z prostějovské ekipy coby

debutant sám, tentokrát si svou
premiéru odbyl čerstvě pětatřicetiletý Zelenka a společně se opět
mohli radovat. Jako dříve mládežnických reprezentacích i na Hané
při cestě z divize na špičku třetí
ligy.
Po změně stran přidal pátou trefu
Fukal, na snížení Kuky reagoval po Kinclově centru Sionko.
Poslední slovo si ale vzal Tomáš
Kuchař, jenž v předposlední minutě proměnil penaltu nařízenou
za třetí roh.
Spartě se tak podařilo zvítězit
v teprve šestém z dosavadních
devětadvaceti exhibičních soubojů. Devatenáctkrát zvítězila
Slavia, čtyřikrát z toho byla remíza, celkové skóre je 164:115 pro
sešívané. Ty mohla utěšit snad jen
těsná výhra veteránů nad 50 let
v poměru 4:3. Jinak už totiž slávisté nevyhrávají nad sparťany už
ani na toho Silvestra...

Kralice na Hané/jim – Krátce
před vánočními svátky se uskutečnila valná hromada oddílu
FC Kralice na Hané. Jednání
funkcionářů aktuálně devátého celku krajského přeboru
mužů vedlo po vyhodnocení
činnosti k potvrzení stávajícího
vedení, předsedou oddílu tak
i nadále zůstává Václav Répal.
„Budeme pokračovat ve stejném
složení, to znamená, že jednatelem a sekretářem je Jan Novotný,

členy výboru Jiří Svozil, Vladimír Horák a Jiří Němčík,“ prozradil Večerníku Répal s tím, že
potvrzeno je i složení trenérského
štábu „A“-mužstva pro zbytek
ročníku. Rozehrané boje dokoučuje právě on ve spolupráci s Ivo
Gottwaldem.
Jen hráčský kádr úplně totožný
nezůstane, rýsuje se totiž několik příchodů i odchodů. „Asi nás
opustí Jan Dočkal, jenž u nás
hostoval z Tovačova. Staví dům

a bydlí tam, má již rodinu a ne
tolik času, navíc kvůli práci nestíhal polovinu tréninků,“ zmínil šéf
klubu oslabení středové řady.
Naopak do přípravy by se měl
opět zapojit Jakub Jamrich, jenž
strávil podzimní část v Mostkovicích, a Matěj Vybíhal, jenž
hostoval v Lipové. Zbylá pětice
Petr Ohlídal, Pavel Růžička, Petr
Bross, Martin Dostál a Zdeněk
Petržela bude zřejmě pokračovat
v Lipové i nadále.

Běžci zdolali zledovatělý Kosíř V Kralicích zůstává vše při starém

Slatinice, Kosíř/mls - Emil
Zátopek by na nás mohl být
hrdý! Česká republika se totiž
pomalu stává běžeckou velmocí.
Komunita přívrženců rychlého
pohybu všech věkových i
výkonnostních kategorií, která
se potkává na krásných místech
naší vlasti, se v posledních letech
neustále zvětšuje. Důkazem
tohoto trendu byl nepochybně i
šestatřicátý ročník Zimního běhu
přes Kosíř, který se konal tradičně
první sobotu v novém roce.
Loni se na startu tohoto tradiční
klání sešlo rekordních 266 běžců.
Takové množství organizátory
lehce zaskočilo a při registraci
jim došla startovní čísla. Rekordní
účast pořadatelé tehdy přisuzovali
i tomu, že vzhledem k nedostatku
sněhu lidé zůstali doma a před
běžkami dali přednost běhu.
Přestože letos už je zimní sezóna
na horách v plném proudu, na start
oblíbeného závodu se postavilo
pouze o dva běžce méně. A
tentokrát vše probíhalo bez
jediného zádrhelu.
Přesně v jedenáct hodin od
prostoru před lázněmi ve
Slatinicích vyběhl pestrobarevný
peloton sportovních nadšenců.
Čekalo na ně deset kilometrů, které
je po takzvané Mánesově stezce
ze Slatinic zavedly až k rozhledně
na Kosíři a zpět. Zatímco loni se
běžci potýkali s blátem, letos byla
trať řádně zledovatělá. „Obzvláště
při sbíhání musel být člověk v
některých místech hodně opatrný.
Celou cestu dolů jsem vyhlížel
první zlomeninu, ale ke svému
překvapení jsem se nakonec
nedočkal,“ žertoval Martin,
jeden z účastníků běhu. Nakonec
kvůli lehkému zranění kotníku
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Mostkovický Vojtíšek střídá
v Africe spoluhráče Dadáka

Mostkovice/jim - Bez deseti minut plnou porci všech patnácti
podzimních utkání odehrál
během podzimní části I.B třídy
Olomouckého KFS Vladimír
Vojtíšek. Levý obránce Mostkovic tak byl nejvytíženějším
členem kádru a jedním z pilířů sestavy, díky níž se nováček
soutěže zařadil do horní poloviny s jen dvoubodovou ztrátou
na třetí pozici. Minimálně pro
Před startem. Krátce před vyběhnutím měla vše na povel Jaroslava Šlahařová z pořádající Ligy 100 začátek jarní části s ním ale
(s megafonem v ruce), účastníky závodu přišel pozdravit i starosta Slatinic Ondřej Mikmek. Foto: Martin Zaoral trenér ani spoluhráči počítat
nedokončil jediný z běžců, který dílem Velké ceny vytrvalců Večerníkem radost i dojetí ředitelka nemohou, za několik týdnů se
byl hasiči dozorujícími na trati Olomouckého kraje, který pořádá Jaroslava Šlahařová z Ligy 100. totiž vydá na pracovní cestu do
rychle předán do péče připravené Liga stovkařů. „Něco podobného Na Prostějovsku se v rámci tohoto zahraničí.
jsem měla na starosti poprvé. běžeckého seriálu letos poběží
zdravotnice.
Deset minut po začátku hlavního A chtěla bych moc poděkovat například v polovině května v
závodu se na stejnou startovní všem dobrovolníkům, kteří se Čehovicích, koncem stejného
čáru postavila šedesátka dětí, která na přípravě náročné akce bez měsíce ve Skalce, začátkem
si přímo ve Slatinicích zazávodila nároku na jakoukoliv odměnu června nově kolem Plumlovské
podíleli. Tým fungoval naprosto přehrady a v říjnu „Mezi lesy” v Klenovice na Hané, Prostějov/
na tratích 50, 500 a 1 000 metrů.
netajila
před okolí Prostějoviček.
Zimní běh přes Kosíř byl úvodním bezchybně,“
jim - Po půlročním seznamování se s krajským
přeborem v barvách Klenovic na Hané se Luděk Jahl
rozhodl pro jaro vrátit zpět
o úroveň níž do Čechovic.
Dvaadvacetiletý útočník se
Bernát, jemuž po závěrečné distak po třech trefách v drevýsledky mistrovství české republiky v omniu
ciplíně patřila šestnáctá pozice.
V konkurenci kadetek a žákyň se Juniorky a ženy: 1. Jarmila Machačová, 2. Martina Růžičková (obě su nováčka soutěže pokusí
vynikajícím způsobem předved- Dukla Praha), 3. Ema Kaňkovská (Dukla Brno), 11. Kristýna Mráč- navázat na svá předchozí
střelecká představení. Vždyť
la prostějovská Ema Cetkovská. ková, Eva Planičková (obě SKC TUFO Prostějov) nedokončila.
Ta si navzdory pádu v závěrečné Junioři: 1. Tomáš Čapek (Kovo Praha), 2. Josef Maxmilián Junek v minulé sezoně I.A třídy nasábodovačce přijela pro vítězství (Dukla Brno), 3. Martin Spudil (SP Kolo Loap Specialized), 4. Da- zel dvanáct branek a o roča titul mistryně republiky. Další niel Chytil, 9. Matyáš Strupek, 11. Martin Šmída (všichni SKC ník dříve ještě o jednu více.
„Po skončení podzimku jsme
z prostějovských závodnic Na- TUFO Prostějov)
tálie Valuchová dokončila jako Kadeti: 1. Daniel Babor (Kovo Praha), 2. Petr Klabouch České Bu- si sedli a řekl mi, že by se chtěl
vrátit. Poděkoval jsem mu za
dějovice), 3. Dušan Vavrek (Favorit Brno), 13. Adam Novotný, 16.
devátá.
Ve společné kategorii juniorek Jakub Bernát (oba SKC TUFO Prostějov).
a žen se více dařilo Kristýně Kadetky a žákyně: 1. Ema Cetkovská (SKC TUFO Prostějov),
2. Barbora Džerengová (Dukla Praha), 3. Veronika Jandová (Favorit
Mráčkové, které připadla jede- Brno), 9. Natálie Valuchová (SKC TUFO Prostějov).
náctá příčka. Eva Planičková Žáci: 1. Lukáš Kolařík (SKC TUFO Prostějov), 2. Dominik Fiomnium nedokončila. Juniorské ala (Cheb), 3. Samuel Němec (Plzeň), 18. Daniel Polanský (SKC
omnium přineslo strhující podí- TUFO Prostějov).
vanou až do závěrečné bodovačky, která míchala celkovým pořa- výborném výkonu v závěrečné pět bodů. Dařilo se i dalším prodím. Při absenci Jiřího Šány měl bodovačce obsadil celkové čtvrté stějovským závodníkům, Matyáš
z prostějovských juniorů nejvyšší místo. Na kýžený bronz mu v ko- Strupek byl devátý a Martin Šmíambice Daniel Chytil, který po nečném součtu chybělo pouhých da jedenáctý.

Luděk Lichnovský pátý při mistrovské bodovačce

Praha, Prostějov/oš, jim - Krátce před mistrovstvím republiky
v omniu patřila krytá motolská
dráha Velké ceně Prahy. A pořadatelům z Dukly Praha se podařilo připravit opravdu pěkné
závody. Do bodovacího závodu
mužské kategorie, jenž byl současně republikovým šampionátem, se z prostějovských závodníků vydali Jakub Filip, Viktor
Vrážel a Luděk Lichnovský.
Další duo Petr Lechner, Marek
Šipoš startovalo ještě za své staré týmy.
Prostějovští závodníci se po čase
opět ukázali ve výborném světle
a předvedli aktivní pojetí závodě-

budoucna. Jsou tam i zkušení hráči, jako je třeba univerzál Radek
Hanák, který může hrát všude
kromě branky,“ zmínil Kamenov
s tím, že věří v podobně vydařený
tah, jakým bylo podzimní nasazení Marka Chmelaře na pozici
předstopera. Ve hře je i příchod
jednoho hráče na hostování.
Stabilní člen mostkovické základní sestavy Vladimír Vojtíšek
nahradí na černém kontinentu
útočníka Václava Dadáka, jenž
nebyl k dispozici po většinu podzimu. Naskočil jen do dvou utkání a na pažitu strávil přibližně dvě
hodiny.

Luděk Jahl se vrací do Čechovic

Cyklisté Cetkovská s Kolaříkem se stali mistry republiky v omniu

Praha, Prostějov/oš, jim - Poslední medaile cyklistického
roku se tradičně rozdělují na
omniovém mistrovství republiky a ani uplynulý rok 2014 nebyl v tomto směru výjimkou.
Stejně jako o rok dříve, tak
ani tentokrát se závodníci prostějovského týmu SKC TUFO
nevrátili s prázdnou. Přivezli si
dvě medaile, a to hned ty nejcennější.
Mezi žáky potvrdil svou výjimečnou formu Lukáš Kolařík,
který si suverénním výkonem
zajistil první místo a tím titul
mistra republiky. Daniel Polanský obsadil ve stejné kategorii
osmnácté místo.
Mezi kadety startoval Adam
Novotný, jenž skončil třináctý v celkovém pořadí, a Jakub

„Koncem ledna odjíždí na tři měsíce do Afriky, což by znamenalo,
že o něj přijdeme na čtyři pět kol,
v případě prodloužení spolupráce
by se to natáhlo na půl roku. Fotbal miluje, ale je potřeba zabezpečit se i do budoucna, zatím nemá
děti a může si to dovolit,“ sdělil
na adresu jednatřicetiletého beka
hlavní kouč Jiří Kamenov.
Otázkou tak zůstává, kdo nově
zaujme pozici u levé postranní
čáry. „Byl to jeden ze základních
stavebních kamenů obrany. Už
uvažuji o alternativě, připraven
bude Michal Všetička. To je mladý hráč, který má perspektivu do

ní. Zpočátku byl hodně vidět především Vrážel, avšak ten závod
nakonec nedokončil. Až do závěru
se v popředí drželi Filip s Lichnovským, a byl to právě Lichnovský, který měl v závěru nejvíce sil
a obsadil velmi dobré páté místo.
Filip již v závěru rezignoval na
vlastní výsledek a snažil se mladšímu kolegovi pomoci, nakonec
však Lichnovskému chyběl jediný
bod, aby se mohl radovat ze zisku
bronzové medaile. Samotný Filip
pak obsadil sedmé místo.
Titul mistra republiky vybojoval
při svém loučení se závodní kariérou Milan Kadlec z Dukly Praha. Všichni tři společně s Petrem

Výsledky Velké ceny Prahy:
Bodovací závod mužů: 1. Milan Kadlec 34 bodů, 2. Denis Rugovac 23 b., 3. Martin Bláha a 4. Jan Kraus (všichni Dukla Praha) 19
b., 5. Luděk Lichnovský 18 b., 7. Jakub Filip 11 b., Viktor Vrážel
(všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Stíhačka družstev – muži: 1. Dukla Praha, 2. Dukla Praha, 3. Dukla
Praha+Bohemia Cycling, 4. SKC TUFO Prostějov (Lichnovský,
Filip, Vrážel) + Gebrüder Weis (Lechner).
Stíhačka družstev – ženy: 1. Dukla Praha+Mapei Cyklo Kaňkovský,
2. Kovo Praha+Dukla Praha+Domažlice, 3. Favorit Brno+Petřvald, 4.
Kristýna Mráčková, Eva Planičková (obě SKC TUFO Prostějov) +
Aneta Klaudková (Ostrov) + Anna Drdová (Dukla Praha).
Lechnerem obsadili čtvrté místo
ve stíhacím závodě družstev. Soutěž družstev byla na programu
i pro ženy a juniorky, prostějovské

závodnice Mráčkovou a Planičkovou doplnily Klauková a Drdová,
jež celkově obsadily rovněž čtvrté
místo.

účinkování v krajském přeboru,
zkusil si to a na jaře začne
v Čechovicích. Dostával sice
dost příležitostí, ale chvíli to
trvalo, než se adaptoval na
pozici hrotového útočníka.
Ke konci se dostával do šancí
a je jen škoda, že jich tolik neproměnil,“ zhodnotil jeho
vystoupení hlavní trenér Klenovic Petr Navrátil.
Jedná se zatím o jedinou potvrzenou změnu v kádru aktuálně
čtrnáctého nejlepšího celku krajského přeboru, pravděpodobně
k ní ale po Novém roce přibudou
další. „Výbor nespí a dělá
vše proto, abychom to posílili

a odrazili se ode dna tabulky.
V hledáčku máme několik hráčů
a tři by se určitě měli v Klenovicích objevit. Dva do obrany
a jeden do útoku, záložníků máme
dost. Vše je ale zatím v jednání,“
nechtěl být konkrétnější.
A ke změnám dojde i v Čechovicích, sedmý tým I.A chce
zvýšit konkurenci v mužstvu.
„Budeme to sice řešit až po
Novém roce a přípravu zahajujeme až 20. ledna, měli by do ní
ale vstoupit všichni a mimo to
ještě chceme posílit. Chtěl bych
najít tři posily,“ svěřil se kouč
čechovického „áčka“ Jaroslav
Klimeš.
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Tenisté přivítají na úvod Davis Cupu Austrálii v Ostravě Svobodová zaběhla na Silvestra traťový rekord
Na český tým se chystá i bývalá světová jednička Hewitt

Praha, Prostějov/lv - Po roce
se daviscupová reprezentace vrátí do Ostravy. Od 6. do
8. března 2015 bude ČEZ Aréna hostit utkání prvního kola,
ve kterém Česká republika
nastoupí proti Austrálii. Naposledy zde tenisté nastoupili
v únoru proti Nizozemsku
a po vítězství 3:2 postoupili do
čtvrtfinále.
„V Ostravě jsme byli vždy maximálně spokojení. Máme zde
optimální servis a skvělou podporu fanoušků. Všichni věříme,
že bude vyprodáno a podaří se
nám přes těžkého soupeře postoupit,“ uvedl nehrající kapitán
daviscupového týmu Jaroslav
Navrátil.
Australané mají k dispozici atraktivní výběr. V sestavě je Lleyton
Hewitt, vycházející hvězda Nick
Kyrgios nebo nevyzpytatelný
Bernard Tomic. V záloze je Sam

ČESKO - AUSTRÁLIE
6. - 8. března 2015 - OSTRAVA
Groth a Chris Guccione, specialista na debl. „Mají docela nový
tým, bude to nebezpečný soupeř,“ předpokládá Navrátil.
Soupeř Čechů je druhý nejúspěšnější tým v historii Davis Cupu.
Salátovou mísu vyhrál osmadvacetkrát. Naposledy se ale Australané radovali v roce 2003. S Čes-

kem ale mají aktivní bilanci 6:1.
„Pokusíme se s tím něco udělat,“
usmál se při pohledu na statistiky
nehrající kapitán.
Hrát se bude na rychlém povrchu, který českým tenistům
vyhovuje. O složení domácího výběru se bude rozhodovat
v nejbližších týdnech.

Mladí boxeři sbírali
v Kroměříži vítězství

Kroměříž, Prostějov/jim – V polovině prosince se mladí boxeři DTJ Prostějov představili na turnaji oblastní ligy
jihomoravského kraje v Kroměříži. Ve čtyřech utkáních nezaváhali ani jednou
a do Prostějova tak přivezli čtyři
vítězství a cenné body do průběžné tabulky.
V prvním utkání ve váze do 36 kilogramů se v kategorii školní mládeže utkal prostějovský Dominik
Reiter s Hájkem z Mistřína. „Dominik boxoval chytře a celý zápas
diktoval tempo. V posledních zápasech se mu moc nedařilo, a tak
potřeboval výhru jako sůl. Té se
díky své rozvaze v zápase dočkal
a tak po třetím kole poprvé okusil,
jak chutná zdvihnutá paže,“ mohl
se radovat spokojený Martin Klíč,
hlavní kouč prostějovské mládeže.
Další na řadě byl mladičký Adam
Uhlík ve váze do 28 kilogramů
s Hauerem z Dukly Olomouc.
„Adam má obrovský talent pro
pohyb a se svými technickými
schopnostmi předčí mnoho boxerů mnohem starších než je on. Vítězství 3:0 na body jsme tak čekali.
Adam boxoval jako starý mazák,“
chválil svého svěřence Klíč.
Jako třetí nastoupila proti trutnovskému Nevečeřalovi další opora
mládežnického oddílu, kterým je
Adam Špičák. „Nevečeřal je ve
výběru reprezentace a na Moravu
dojíždí, protože v Čechách ve své

Už šestatřicet dílů napsal populární běžecký závod
prostějovským parkem. Poslední den roku 2014
se do Kolářových sadů mrazivému počasí navzdory sešlo a sjelo více než sto dvacet sportovců
z Prostějova i okolí, aby se v celkem čtrnácti kategoriích zúčastnili Silvestrovského běhu. Nepodařilo
se tak navázat na loňskou sto padesátku startujících, přesto jeden milník skutečně nastal. Zuzana
Svobodová se totiž v hlavní ženské kategorii postarala o nejlepší zápis historie.
Prostějov/jim

„Vzhledem k poměrně mrazivému
počasí jsme s celkovou účastí sto
jednadvaceti aktivních běžců velmi
spokojeni. Do loňského rekordu
nám sice chybělo dvacet běžců, ale
účast zejména v hlavních kategoriích byla nad očekávání. Velkou radost mám z předvedených výkonů,
nejen že padl rekord mezi ženami,
navíc nejrychlejší muž se dostal pod
sedmnáct minut, což se v posledních čtyřech pěti letech nepodařilo,“
hodnotil pro Večerník ředitel závodu
a předsedu oddílu orientačního běhu
SK Prostějov Dušan Vystavěl.
Traťový rekord Petra Hynka v podobě šestnácti minut a dvanácti sekund tak odolal, krátce před
příchodem tohoto roku ovšem jen
velice těsně. Vítězný Tomáš Steiner z AK Drnovice za ním na pět
a půl kilometru dlouhé trati zaostal
jen o zhruba tři čtvrtě minuty. Pro
poklidné druhé místo si doběhl kroměřížský Tomáš Blaha, třetí skončil obhájce z Biatlonu Prostějov
Pavel Dvořák.

v silvestrovském dopoledni přišli
zaběhat. Proto jsme už začali, zatím alespoň teoreticky, připravovat
další ročník, kde bychom rádi přivítali zejména více dětí a mládeže,“ přeje si Vystavěl.
O uspořádání se společně podělili oddíl orientačního sportu SK Prostějov,
a SPORTCENTRUM DDM,
záštitu nad závodem převzala
náměstkyně primátora Ivana
Hemerková.
Další akcí, kterou prostějovští
orientační běžci uspořádají, bude
v polovině března slavnostní
otevření areálu pevných kontrol
v lesoparku Hloučela. „Tento areál by měl být k dispozici i nejširší
veřejnosti a bude samozřejmě
přístupný celoročně,“ informoval
Dušan Vystavěl.

Hurá do závodu. Poslední den minulého roku přilákal do Kolářových sadů přes sto dvacet běžců, mezi
nimi i plnou kupu dětí.
Foto: SK Prostějov

výsledkový servis silvestrovského běhu

Dočkal se. Prostějovské představení načal v Hanáckých Aténách Dominik Reiter, pro něhož to bylo premiérové vítězství. Radost z toho měl
i za ním stojící trenér Martin Klíč.
Foto: BC DTJ Prostějov
kategorii nemá soupeře. Zde ale
narazil na oříšek jménem Špičák.
Adam je technik s dlouhýma rukama, dobrým okem a tvrdým úderem. Nevečeřala porazil na body
a zase se o kus přiblížil nominaci na letošní mistrovství Evropy
školní mládeže. Jen nesmíme
usnout na vavřínech,“ sdělil trenér
mužů a starosta DTJ Petr Novotný, jenž nechybí na žádné akci
prostějovské mládeže.
V posledním utkání završil vítěznou šňůru Prostějova v kategorii
mužů Martin Riedl, který ve váze

do 69 kilogramů porazil domácího
Brtníka s týmu Bruiser Kroměříž.
„Udělali jsme zase další krok na
cestě k znovuvytvoření základny
pro nejvyšší boxerskou ligu, ve
které pravidelně Prostějov startuje a vítězí,“ pochvalují si trenéři
Martin Klíč a Petr Novotný. Na
tuto cestu se znovu vrací po zranění i trenér Zdeněk Micka. „Je
stále plný chuti pro práci s mládeží. Za to jsme samozřejmě moc
rádi a děkujeme mu. Sportu zdar
a boxu zvlášť,“ pousmál se Martin
Klíč.

Muži (5 500 m): 1. Tomáš Steiner
16:59, 2. Tomáš Blaha 17:37, 3. Pavel Dvořák 18:02, 4. Bronislav Khýr
18:20, 5. Radim Perknovský.
Ženy (2 200 m): 1. Zuzana Svobodová 7:53, 2. Alena Kriklová
8:08, 3. Barbora Stoklasová 8:24,
4. Monika Obšelová 8:40, 5. Radka
Chmelářová 9:04.
Veteráni, ročník 1974 a starší (3
300 m): 1. Jiří Švancara 11:42, 2.
Dušan Kopečný 12:01, 3. Ivo Krátký 12:09, 4. Michal Bubla 12:27, 5.
Martin Šubrt 13:18.
Veteránky, ročník 1974 a starší (2 200 m): 1. Eva Dvořáková

AŤ JE SNÍH
NEBO MRÁZ
S NAŠÍM WEBEM

9:41, 2. Kateřina Zaoralová 11:05.
Dorostenci, ročník 1996 a 1999
(3 300 m): 1. Josef Kočí 10:27, 2.
Ondřej Vystavěl 11:01, 3. Jan Šmída 12:14, 4. Pavel Honkyš 14:33,
5. Jan Honkyš 15:56.
Dorostenky, ročník 1996 a 1999 (2
200 m): 1. Veronika Mikulášková
9:13, 2. Eliška Procházková 10:34,
3. Kristýna Flídrová 10:41.
Starší žáci, ročník 2000 a 2001
(2 200 m): 1. Michal Šmída 7:45, 2.
Adam Karásek 8:05, 3. Jan Chmelář 8:17, 4. Jan Koutný 8:19, 5. Tomáš Šudrich 8:20.
Starší žákyně, ročník 2000 a 2001

(1 000 m): 1. Veronika Mikulášková
3:45, 2. Denisa Machalová 3:53, 3.
Kateřina Vejrostová 5:14.
Mladší žáci, ročník 2002 a 2003
(1 000 m): 1. Roman Šubrt 3:26, 2.
Lukáš Bubla 3:50, 3. Ondřej Hošťálek 3:51, 4. Karel Šmehlík 4:01, 5.
Filip Šubrt 4:13.
Mladší žákyně, ročníky 2002 a
2003 (1 000 m): 1. Adéla Svobodová 4:15, 2. Michaela Černochová 4:22.
Nejmladší žáci, ročník 2004 a
mladší (500 m): 1. Jan Koutný
1:38, 2. Martin Černoch 1:51, 3.
Dalibor Fic 1:58, 4. Ondřej Kout-

ný 1:59, 5. Daniel Měchura 2:09.
Nejmladší žákyně, ročník 2004 a
mladší (500 m): 1. Tereza Havlíčková 1:43, 2. Denisa Karásková 1:56,
3. René Šolcová 2:02, 4. Anita Štarnovská 2:10, 5. Anna Kočířová 2:11.
Rodiče a děti (500 m): 1. Petra
Vilímová 2:20, 2. Nikol Vaňáková 2:29, 3. Juliana Čížková 2:34,
4. Hana Vilímová 2:39, 5. Samuel
Kutmon 2:51.
Rodiče a děti v kočárku (500
m): 1. Sabina Havlíčková 2:09, 2.
Šimon Ehl 2:11, 3. Zdeněk Štarnovský 2:12, Patrik Svoboda 2:23,
5. Valerie Hodačová 3:20.

Kulečníkáři oslavili Vánoce turnajem

JDE VŠE SNÁZ

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Judisté zazářili na turnaji u Frýdku-Místku

Dobrá, Prostějov/jim - Posledním kláním judistů Sokola I
Prostějov v roce 2014 bylo krátce před Vánocemi vystoupení
v Dobré u Frýdku-Místku. Konal se tam totiž závěrečný turnaj celé sezóny a prostějovská
sestava se do Slezska vypravila
v silné sestavě. Výsledkem byla
tři druhá, dvě třetí a tři čtvrtá
místa v individuálních soutěžích.
V nejmladších se předvedli ve
svých váhových kategoriích Pavel
Burget, Martin Pazdera, Stanislav
Macák a Filip Čepé. Burget v silně
obsazené kategorii skončil na čtvrtém místě, Pazdera zazářil a dařilo
se mu držením na zemi porážet
soupeře a skončil třetí. Macák zaváhal pouze jednou, a sice až ve
finále, a obsadil tak druhé místo.
Pro Čepého to pak byla soutěžní
premiéra. „Ukázal velký talent
a dokázal vzdorovat kvalitním
soupeřům s letitou praxí i do
skončení časového limitu, odměnou mu byla čtvrtá pozice,“
těšilo trenéra prostějovských
judistů Zdeňka Gottwalda.
Mezi mladšími žáky reprezentoval Sokol I Matyáš Roubík, kterému se tam sešla špička žákovského juda. Roubík dokázal porazit
i technicky vyspělejšího soupeře, ale body mu stačily pouze na
bramborovou medaili a skončil
tak na čtvrté příčce.
Želízka v ohni měl Prostějov
i v soutěži starších žáků. „Ondřej Němec nádherným výkonem
zaváhal pouze v jednom zápase,
kde po skončení časového limitu
rozhodovaly body. Obsadil tak
druhé místo a jako přes kopírák
v starších žákyních vybojovala
rovněž druhé místo Simona Jeřábková. Adéla Žáková se nedala

A do Drnovic putovalo zásluhou
již zmíněné Svobodové i prvenství mezi ženami. Hned za ní
dokončila dva kilometry a dvě stě
metrů Alena Kriklová z Jaroměřic, na stupně vítězů je doplnila
plumlovská Barbora Stoklasová.
Veteránskou kategorii pro sebe
ukořistili Eva Dvořáková s Jiřím

Švancarou, mezi dorostenci si velký
náskok vytvořili Veronika Mikulášková s Josefem Kočím. Mnohem
napínavější to bylo mezi staršími
žáky, Michal Šmída zvítězil o rovných dvacet sekund a Veronika Mikulášková dokonce jen o osm.
To v mladších žácích nebylo
o prvním místě pro Romana Šubrta pochyb a podobně jednoznačně si vedla i Adéla Svobodová.
Z nejmladších žáků si vedli na
půlkilometrové trati nejlépe Tereza Havlíčková s Janem Koutným,
závod rodičů s dětmi vyhrála Petra
Vilímová a souboj rodičů s dětmi
v kočárku opanovala s těsným
dvousekundovým náskokem Sabina Havlíčková.
„I v mladších kategoriích jsme
viděli velmi dobré výkony, ale
hlavní devízou pro nás byla spokojenost všech účastníků, kteří si

Slavili hrou. Také závěr loňského roku si milovníci kulečníku zpestřili turnajem dvojic.
Foto: Kulečník Prostějov
Prostějov/md, jim – V sobotu
27. prosince 2014 se v klubu prostějovských kulečníkářů uskutečnil tradiční vánoční
turnaj v kvartách dvojic. Ve
víkendovém klání, kterého se

zúčastnilo celkem dvaadvacet
hráčů, se v přátelském duchu
odehrálo celkem pětapadesát utkání systémem každý
s každým. Na prvním místě
skončili otec a syn Galíčkové,

na druhém místě dvojice
Chytil - Roba a na třetím dvojice Dostál - Ponížil. Největší
série turnaje v podobě devíti
kvart dosáhl Zdeněk Galíček
mladší.

Mladší žáci se sejdou v Nezamyslicích
Prostějov/jim - V neděli 11. ledna uspořádá Komise mládeže při Okresním fotbalovém svazu
(OFS) Prostějov turnaj mladších žáků U13. Klání určené pro hráče ročníku 2002 a mladší se
uskuteční v nezamyslické sportovní hale od půl deváté ráno, samotná prezence začíná přesně
o půl hodiny dříve.
Startovné určené na částečné pokrytí výdajů činí sedm set korun, občerstvení hradí OFS. Družstva se
mohou přihlašovat do úterý 6. ledna zasláním vyplněné přihlášky na adresu okresního svazu Za Místním
nádražím 4536, 796 01 Prostějov, předběžný zájem mohou projevit na telefonních číslech 582 351 522,
604 940 603 či zasláním e-mailu na adresu f.kocourek58@centrum.cz. Předpokládaný počet účastníků
je osm týmů.

Akce nadále trvá...

Úspěšné družstvo. Prostějovská osmička s trenérem Zdeňkem Gottwaldem získala pět cenných kovů
a tři umístění těsně pod stupni vítězů.
Foto: Sokol I Prostějov
bez boje a u její váhové kategorie
rozhodovaly vždy těsné body po
skončení časového limitu pro soupeřky. Skončila tak třetí,“ radoval
se Gottwald, jehož také potěšilo,
že všichni potvrdili připravenost
na start v kategorii dorostu.
Na závěr celou výpravu čekal
souboj družstev, kde se mohly
posouvat věkové kategorie. „V
početné výpravě jsme mohli
obsadit sedm z deseti váhových
a věkových kategorií. Za benja-

mínky nám chyběl závodník ve
váze do 25 kilogramů, do 30 kilogramů startoval Pavel Burget,
do 35 kilogramů Martin Pazdera,
v mladších žácích do 35 kilogramů Filip Čepé, do 40 kilogramů
Stanislav Macák, do 45 Matyáš
Roubík. Za st. žáky nám chyběly
do 45 a 50 kilogramů, do 60 kilogramů se střídali Ondřej Němec a
Adéla Žáková, nad 60 kilogramů
Simona Jeřábková,“ vyjmenoval
trenér osazenstvo.

Každý z jeho svěřenců tuto velkou atmosféru turnaje družstev
zažil poprvé. „Nádherným výkonem vybojovali páté místo mezi
elitou Moravy. Jsem rád, že jsem
mohl sledovat, jak se tvoří úžasná
parta mladých lidí, kteří se podporují
a drží při sobě. Vytvořili tak úžasnou
atmosféru juda Sokol I Prostějov, při
které všichni svými výkony excelovali a dokázali tak získat cenné body
pro družstvo,“ užíval si Zdeněk Gottwald zakončení roku 2014.

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
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ANEB ROK V KOSTCE...

VŠE Z PROSTĚJOVSKÉHO

Stranu připravil: Jiří Možný
Foto: archiv Večerníku

SPORTOVNÍ HVĚZDY, KTERÉ NAVŠTÍVILY PROSTĚJOVSKO
ROBERT REICHEL a JIŘÍ LÁLA

PAVEL MASLÁK
V polovině
i ě března
ř
zavítal
í
do
Prostějova český rekordman
a čerstvý halový mistr světa
v běhu na 400 metrů Pavel
Maslák. Třiadvacetiletá hvězda
české atletiky ukázala na Hané
svou nejnovější zlatou medaili
a v prostorách kongresového sálu
hotelu Tennis Club mimo jiné dostala luxusní hodinky od spolumajitele marketingové společnosti
TK PLUS Miroslava Černoška.

IVAN LENDL

S hokejovou reprezentací do šestnácti let přijeli na
Hanou i dva slavní vyslanci tohoto sportu. Hlavním
trenérem tohoto výběru byl totiž olympijský vítěz
z Nagana, trojnásobný mistr světa mezi dospělými, mistr Evropy do osmnácti let či dvakrát bronzový na světovém šampionátu do dvaceti let Robert
Reichel. Manažerem mužstva pak byl mistr světa
z pražského mistrovství v roce 1985, držitel stříbrné medaile z olympiády v Sarajevu, dvou světových šampionátů dospělých, mistrovství světa i Evropy juniorů Jiří
Lála. Oba se následně v nové sezoně přesunuli k národnímu týmu do sedmnácti let.

P
I
L
L
I
H
P
E
N
A
S
I
J
N

A
D
O
B
O
V
S
R
T
E
P
a
Ý
L
E
S
E
V
V
A
L
VÍTĚZS

Cyklistická
C
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G
Prix
i Prostějov
ě
byla poprvé dvoudenní a na startu mužského sprintu i keirinu se
mimo jiné objevila hvězda z dalekého Trinidadu a Tobaga Njisane
Phillip. Čtvrtý muž londýnské
olympiády, bronzový z Panamerických her 2011 a vítěz Středoamerických her z roku 2010 dokázal obě disciplíny vyhrát.

Osmašedesátý ročník Velké ceny města Prostějova v běhu na 110 metrů překážek si nenechal ujít trojnásobný
mistr republiky a halový mistr Evropy Petr Svoboda.
A v doprovodném Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila,
jenž napsal své pětadvacáté pokračování, se pořadatelům podařilo zajistit i start mistra světa, mistra Evropy,
čtyřnásobného domácího šampiona a čtvrtého muže
z olympiády v Londýně Vítězslava Veselého.

ALEŠ VALENTA
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Olympijský
O
i ý vítěz
í ě v akrobatickém
i é
lyžování Aleš Valenta si nenechal
ujít prosincovou Poslední smeč
žáků v nohejbale trojic. S Českou
televizí totiž natáčel dokument
o sportování mládeže a využití
doby ve volném čase, který se
bude vysílat právě v první měsíc
nového roku.

Trojnásobný olympijský účastník, mistr Evropy
z roku 2008 a desetinásobný český šampion v krasobruslení Tomáš Verner si společně s účastníkem
Her v Mnichově a Montrealu a stříbrným medailistou z veslařského mistrovství Evropy 1973 Pavlem
Konvičkou zasportovali v ptenské základní škole
s tamějšími žáky.

prostějované na mistrovství světa v ledním hokeji:

prostějované na olympijských hrách v ledním hokeji:
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nejzajímavější
hlášky

„Pomýšlím na to v koutku duše,
ale především tam jedu proto, abych
získal nějaké zkušenosti. Kdyby to vyšlo,
byla by to taková třešnička na dortu.“

2

počet účastí

5

Dres jestřábího
řá í „A“-mužstva oblékl v prvoligovém
ročníku
2014/2015 také Tomáš
Káňa. Šestadvacetiletý vítkovický odchovanec dosáhl největšího úspěchu před pěti
lety, když se propracoval k šesti startům
v NHL za Columbus
Blue Jackets, v Prostějově stihl před
svým odchodem do
Německa pět zápasů,
v nichž zaznamenal
jednu branku, jednu
asistenci, čtyři trestné
minuty a dva mínusové body.

Petr Zachar na jaře o skládání týmu pro tuto hokejovou sezonu

počet účastí

7

TOMÁŠ KÁŇA

„Nikdo není zaopatřovací ústav a oni musí
přesvědčit. Domácí hráči mají lepší
startovací pozici, protože jsou naši, ale musí
prokázat, že jsou na stejné úrovni jako cizí.“

12

počet branek

Rovnéé tři
ři dny stráviá i
la na počátku června
v Mekce českého tenisu světová legenda
tohoto sportu Ivan
Lendl. Dlouholetá světová jednička a vítěz
Davisova poháru či
celkem osmi grandslamů tu mimo jiné
věnoval svůj čas začínajícím tenistům i odrostlejším hráčům a vyhradil si čas i na autogramiádu.

hokejista Ondřej Vitásek po své první reprezentační
pozvánce o šancích hrát na mistrovství světa

0

„Můžeme být nadmíru spokojeni, v podstatě
je to historický úspěch. S nejmenším
rozpočtem jsme dosáhli na největší úspěch.“
generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich o dvou stříbrech

Množství
uspořádaných
akcí. V roce 2014 se přímo
v Prostějově i zbytku regionu konalo hned několik
světových šampionátů, které doplnily
takové akce jako Světový pohár, mistrovství republiky a další klání prestižního
významu. Nutno
utno podotknout, že
všechny podniky
niky se
organizátorům
ům
podařilo
připravit
na vysoké
úrovni. A to
je dobře.

Fotbalový ústup. Prostějovské
„eskáčko“ sice patří k tomu
nejlepšímu ve třetí lize
a Klenovicím, Lipové i Mostkovicím se
podařilo postoupit výše, jenže v divizi
eboru se regionální oddíly
i krajském přeboru
topí ve spodních
dních patrech,
některé týmyy v létě
skončily úplně a tragická je situace
uace
v okresních soutěžích mládeže
deže
i dospělých, kde
družstev i hráčů
ráčů
stále ubývá...

VÝROK ROKU:

„Tak špatnou dvojici rozhodčích
jsem neviděl za čtyřicet let a vyloučil bych je z házenkářského svazu!
Jednoznačně nás poškodili, vůbec
nereagovali na likvidační fauly, jako
jsou útoky na ohryzek, prsty v očích.
S takovou surovostí se nesmířím“
rozohnil se v březnu bývalý kostelecký trenér
Zdeněk Čtvrtníček, jemuž byl při porážce na
půdě Sokolnic odebrán registrační průkaz

SOBNOST:
PETRA KVITOVÁ

Třetí finále východní skupiny druhé hokejové ligy přilákalo do hlediště Víceúčelové
haly-ZS více než pět a půl tisíce diváků,
kteří následně viděli vítězství Jestřábů,
aby záhy slavili i postup do první ligy.
Závěrečnou jízdu v baráži už sice nikdy
nesledoval vyprodaný stánek, avšak tři až
čtyřtisícové návštěvy byly pravidlem.

Kdo jiný? Vždyť které město se může
pyšnit již dvojnásobnou wimbledonskou
vítězkou, členkou úspěšného fedcupového
výběru České republiky, který přivedla
ke třetímu triumfu za poslední čtyři roky
a k tomu navrch i účastnící Turnaje
mistryň. Čtyřiadvacetiletá tenistka TK
Agrofert Prostějov tak po zásluze zpíval
Zlatý kanár a zbořila i olympijské mýty,
když ovládla anketu Sportovec roku 2014!

Sumář
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uplynulý rok 2014 přinesl prostějovskému sportu moře zajímavých událostí. Přinášíme rekapitulaci těch nejvýznamnějších

Volejbalistky excelovaly, basketbalisté prožili resuscitaci,
hokejisté se probrali z jarní idylky

Dvanáct měsíců roku 2014 uteklo jako voda a nastal čas bilancovat, co období od začátku ledna až do konce prosince přineslo. Regionální sport bývá pravidelně vidět v celorepublikové i mezinárodní konkurenci a ani tentokrát tomu nebylo jinak. A stejně tak platilo, že úspěchy sbírali sportovci napříč odvětvími, ať už se jednalo o individuální, či kolektivní disciplíny. Na následujícím
prostoru vám přinášíme výtažek z toho, o čemž jsme v uplynulých třistapětašedesáti dnech referovali. A bylo toho opravdu dost.
Nezbývá tak, než si přát, aby se i rok 2015 zařadil po bok svých předchůdců a přinášel týden co týden spoustu radosti aktivním sportovcům, jejich pomocníkům, funkcionářům i všem příznivcům,
aby se čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku opět mohli kochat pohledem na tabulky či výsledkové listiny a prožívali radosti se svými oblíbenci.
Dvoustranu připravil: Jiří Možný
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LE DEN 04
LEDEN

Hned na Nový rok se do funkce generálního manažera Ariete Prostějov
vrátil Petr Fridrich. Změny doznal i kádr 1.SK Prostějov, hanácký celek
opustil zkušený Tomáš Hunal s Michalem Pospíšilem, jenž si jen o pár
dní dříve odbyl premiéru v silvestrovském derby pražských „S“, naopak
novou útočnou akvizicí se stal Martin Jirouš. A škatulata nastala také
u hokejistů. Kvůli vážným problémům se zády skončil v nemocnici Pavel
Kumstát a jeho comeback se tím uzavřel, útok nově posílil Tomáš Sršeň
mladší, zatímco příchod Ladislava Kohna se nepodařilo dotáhnout. Druhá menší výsledková krize v jinak úspěšné sezoně pak znamenala i změnu v realizačním týmu, kdy se novým asistentem Petra Zachara stal Jiří
Vykoukal. Na neúspěšnou záchranářskou misi do Chomutova se vydal
Jaroslav Beck, jenž si tak vyzkoušel svou první extraligovou štaci v pozici
hlavního kouče. A šťastnou zprávu se dozvěděl i Lukáš Krajíček, dostal
se totiž do výběru pro olympijské hry do ruského Soči. To tenisté nejprve
odměňovali. Zlatý kanár získal daviscupový tým České republiky, nejlepším českým hráčem se stal Tomáš Berdych, jenž utvořil i top deblový pár
s Radkem Štěpánkem, nejlepší českou hráčkou Petra Kvitová a ocenění
za postup na žebříčku ATP si vysloužil Jiří Veselý. A úspěšně vstoupili
také do dvanácti měsíců roku 2014. Tomáš Berdych s Janem Hájkem vy- Skvělý vstup. Tomáš Berdych zahájil novou tenihráli čtyřhru na turnaji v katarském Dauhá, Jiří Veselý vyhrál své první sovou sezonu semifinálovou účastí na Australian
utkání na okruhu ATP, když v indickém Chennai zdolal domácího DžíOpen.
vana Nedunčežijana 7:5 a 6:2. Na jejich vystoupení navázala v Sydney
Lucie Šafářová, i ona vyhrála debl. Členům TK Agrofert se dařilo také na prvním grandslamu sezony, při Australian Open došel
Berdych až do semifinále dvouhry, Šafářová prošla do čtvrtfinále čtyřhry. A vedlo se i v dalším síťovém sportu. Mladí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov Jakub Ftačník, Jan Matkulčík, Marián Příhoda, Lukáš Kábrt se stali vítězi Evropského poháru žáků.
Naopak Jizerská padesátka se kvůli nedostatku sněhu nekonala, startu se tak mimo jiných nedočkal ani sekretář Sokola Čechovice Josef Sklenář. A zcela uzavřel svou úspěšnou kariéru boxer Emil Kocvelda. Krajským sportovcem za rok 2013 se stal Tomáš
Berdych před Petrou Kvitovou, nejlepším družstvem se stal VK Agel Prostějov, mezi trenéry kraloval Jaroslav Navrátil.
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ÚN OR
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Desátou daviscupovou výhru v řadě režíroval Tomáš Berdych, jenž
v prvním kole soutěže družstev proti Nizozemsku vyhrál obě dvouhry
a naskočil i do vítězné čtyřhry. Na vítězné cestě pokračoval i v Rotterdamu, kde se dočkal celkově devátého turnajového titulu, následně
se v Dubaji propracoval do finále, v němž podlehl Švýcaru Rogeru
Federerovi. I tak se ale posunul zpět na páté místo žebříčku ATP. Dařilo se i tenistkám, ty s pomocí Lucie Šafářové a bez Petry Kvitové
prošly přes Španělsko do semifinále Fed Cupu. Dlouho vítězná byla
i cesta basketbalistů Českým pohárem, nakonec dokráčeli až do finále proti Nymburku. Volejbalistky si po Lize mistryň vyzkoušely
i CEV Cup, Fenerbahce Istanbul je do semifinále druhé nejprestižnější kontinentální soutěže nepustilo. Více se jim dařilo v domácí
pohárové soutěži, tu po zdolání Olympu Praha 3:1 na sety ovládly
posedmé v řadě. Jestřábi úspěšně dokončili základní část druhé ligy,
kterou vyhráli před Porubou a Přerovem, ve čtvrtfinále play off se
ale natrápili, když Frýdek-Místek udolali až v pěti utkáních, přičemž
pouhých dvacet minut je dělilo od blamáže v podobě brzkého vyřazení. Došlo tak i na vniknutí fanoušků do hráčské kabiny, kde si
Olympionik. Lukáš Krajíček se dočkal nominace s nimi vyříkávali domácí porážku 2:3, která znamenala obrat Slezanů
do Soči a mohl si užít nejúspěšnějších zimních a jejich vedení 2:1 na zápasy. Dva mladí prostějovští boxeři Adam
olympijských her v české historii.
Špičák z BC DTJ Prostějov a Aleš Vaněk ze Sport klubu Prostějov
se stali žákovskými mistry republiky, mladý skokan do výšky Filip
Slouka si přivezl bronzovou medaili z Mistrovství Moravy a Slezska, krasobruslařka Eliška Hubáčková dokončila na
pátém místě juniorský šampionát v krasobruslení.
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BŘ EZEN

Prostějovské volejbalistky vyhrály základní i nadstavbovou část české extraligy a z prvního místa postoupily do play off, z šestadvaceti střetnutí
prohrály svěřenkyně Miroslava Čady jediné, až
v závěru dlouhodobé soutěže s Olympem. Jestřábi zvládli suverénně semifinále se Vsetínem a ve
strhujícím finále vyřadili v poměru 3:1 na utkání
i Přerov, čímž se stali vítězi druhé ligy a kvalifikovali se do prolínací soutěže o návrat do druhé
nejvyšší soutěže. Na prostějovská utkání si našlo
cestu nejprve 4 212, poté dokonce 5 516 diváků. Postupovou branku vsítil kapitán Lukáš Duba
a v celém play off posbírali Stejskal, Černý a Luňák
shodně šestnáct bodů. Hokejistky Martina Křupková s Nikolou Tomigovou obhájily v dresu Karviné
domácí titul, když podruhé v řadě ve finále zdolaly
pražskou Slavii, Petr Kumstát získal společně se
Spartou Praha Prezidentský pohár pro vítěze základní části české extraligy. Do play off pronikli
také Antonín Honejsek se Zlínem, Jiří Cetkovský Jako v ráji. Po výhře na přerovském ledě mohli hráči, realizační
s Pardubicemi a Ondřej Vitásek s Libercem, naopak
tým i početný zástup diváků slavit vítězství ve druhé lize.
na Kladno Marka Černoška a Chomutov Jaroslava
Becka zbývaly jen boje o udržení a následná neúspěšná baráž. A do prolínací soutěže pronikly i prostějovské basketbalistky, coby vítězky Oblastního přeboru žen se úspěšně praly o postup do druhé ligy. Muži Ariete uhájili druhou pozici po
základní části a připravili pro své fanoušky i jednu speciální akci, když Orli roznášeli kuřata. Na prostějovském ledě se jako
každým rokem uskutečnila Velká cena města Prostějova v krasobruslení, v celkem jedenácti kategoriích se představilo na
sto dvacet talentů. Tenista Adam Pavlásek vyhrál na Sardinii turnaj kategorie ITF Futures, dařilo se i lukostřelci Michaelu
Robovi, jenž se stal mistrem republiky mezi mladšími žáky.

D U B EN

Lukáš Krajíček prošel se svým Minskem až do finále
Poháru naděje určeného pro týmy, které se nekvalifikují do play off KHL. Trofej ale nezískal, proti byli hráči
Omsku. Dočkal se naopak Martin Richter, jenž společně s někdejším gólmanem Jestřábů Ondřejem Raszkou a dalšími třemi Čechy vyhrál se Sanokem polský
hokejový titul. A přidal se i Antonín Honejsek, jenž si
vychutnával mistrovské doutníky ve Zlíně a do Prostějova následně přivezl Masarykův pohár. Sportovcem
roku města Prostějova se v jubilejním desátém ročníku
ankety stal Tomáš Berdych, druhé místo obsadila Petra
Kvitová a třetí skončil v hlavní kategorii Libor Jiroušek. Týmem roku se stali raftaři Tomi-Remont Prostějov před basketbalisty Ariete Prostějov a Lukostřelbou Prostějov. Největším talentem se stal parašutista
Bonifác Hájek před gymnastou Danielem Ponížilem
a cyklistou Luďkem Helisem, mládežnickým týmům Obhajoba. Výběr BC DTJ Prostějov potvrdil pozici domácí jedničky
vládly mladší žákyně basketbalového TJ OP Prostějov,
a potřetí za čtyři roky ovládl týmovou soutěž.
junioři a juniorky Tomi-Remont Prostějov a tenisté TK
Agrofert Prostějov. Sportovní hvězdou sportovních médií se stal plavec Lukáš Řehořek, do síně slávy byli uvedeni Zdeněk Nenadál
s Antonínem Dosedělem a in memoriam Alois Copek. Prolínací soutěž o první ligu zahájili Jestřábi kontumační výhrou v Kolíně,
poté zdolali také Sokolov, Beroun i Most a ocitli se jednou nohou ve vysněné první lize. Komplikací se sice stala porážka s Kolínem
a jen bod ze Sokolova, hokejovoueuforii ale spustila drtivá výhra 11:1 nad Berounem, za který dochytával hráč z pole. Následovaly
spontánní oslavy na ledě, v šatně i mimo stadion. Šestý ročník Sida Cupu vyhráli HC Sharks, domácí Jestřábi skončili v konkurenci
českých, slovenských, rakouských a ruských týmů třetí. Dospělému výběru SK RG Prostějov se sice opět nepodařilo proniknout do
play off, vynahradila to ale mládež. Mistry republiky se stali dorostenci, starší žáci, mladší žáci i minižáci. Českému daviscupovému
výběru se i bez pauzírujícího Tomáše Berdycha a zraněného Jana Hájka podařilo projít přes Japonsko do semifinále, první individuální výhry se v této týmové soutěži dočkal Jiří Veselý. Krátce nato je napodobila fedcupová sestava, když Lucie Šafářová s Petrou
Kvitovou zařídily postup přes Itálii do pražského finále proti Německu. Volejbalistky nepřipustily překvapení a staly se domácími
mistryněmi. Ve čtvrtfinále zdolaly pražskou Slavii, která následně z finančních důvodů opustila extraligu, v semifinále neuspělo KP
Brno a ve finále ani Olymp Praha. Bronzová skončila Olomouc a potřetí v řadě tak ženská extraliga skončila naprosto stejně. Starší
žákyně navíc vyhrály krajský přebor a přidaly k tomu i stříbro v Českém poháru. Boxeři dokázali vyhrát 12:4 na půdě Big Boardu
Praha a obhájili prvenství v české extralize. Na prostějovském ledě si daly dostaveníčko mládežnické výběry. Dívčí „patnáctka“
zdolala 13:1 stejně mladé Maďarky, mužská „šestnáctka“ nejprve prohrála 1:2 se Slovenskem, v odvetě už zvítězila 7:3.
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Radoslav Látal získal svou první trenérskou trofej, když přivedl fotbalisty
Košic k výhře ve Slovenském poháru, což jeho týmu zajistilo účast v Evropské lize a atraktivní česko-slovenské derby se Slovanem Liberec. Smutnil naopak Pavel Dreksa, jehož Sigma Olomouc spadla do druhé ligy. Klub
ho navíc po několika kolech nové soutěže toužil odeslat na hostování do slovenské Dunajské Stredy a nakonec mu až do konce podzimu zakázal hrát
za „áčko“ i „béčko“. Po velice krátké přestávce zahájili hokejisté Prostějova
pod vedením kondičního trenéra Jana Rýpara a s novou hlavní trenérskou
dvojicí Tomáš Sršeň - Petr Zachar přípravu na novou sezonu. Prvními posilami přebudovávaného kádru se stali René Kajaba s Lubomírem Vosátkem,
k nimž se brzy připojil třinecký Juraj Šimboch s Davidem Roupcem, do
tréninků se zapojili i talentovaní mládežníci. Po jarním překvapivém debutu
v národním týmu se Ondřej Vitásek, jenž sezonu zahájil v prvoligových Benátkách nad Jizerou, prosadil až do konečné nominace na mistrovství světa.
A sahal po cenném kovu, jenže porážky v semifinále od Finska a v boji
o bronz od Švédska znamenaly nepopulární čtvrté místo. Hráči Ariete se
stali dvojnásobně stříbrnými, po finálové účasti v pohárové soutěži totiž vyNejlepší ze zbytku. Bitvu o pozici hned za suve- zvali Nymburk i v dlouhodobé soutěži. Nejprve zdolali v play off Kolín,
rénním Nymburkem vyhráli prostějovští basketba- poté v pětizápasové bitvě Pardubice a nestačili až na Středočechy. Orli Prostějov s výběrem TJ OP dokonale využil domácího prostředí a vybojoval
listé na ligovém i pohárovém poli.
basketbalovou extraligu juniorů i juniorek. Kadetům se podařilo v nejvyšší
soutěži udržet a kadetky prošly až do extraligového Final Four. Volejbalistky TJ OP Prostějov sice skončily ve druhé lize na posledním místě a smiřovaly se s pádem níž, od pádu do krajského přeboru ale výběr stejně jako v roce 2009 uchránilo odkoupení licence
na třetí nejvyšší domácí soutěž. Na mistrovství republiky juniorů v boxu získali Erik Boreček z Moravanu Prostějov i Ivo Spáčil ze
Sport klubu Prostějov bronzové medaile. Rakouský člen SKC TUFO Prostějov Christopher Imrek se stal dvojnásobným mistrem
své země v pevném kilometru i keirinu. Házenkáři Sokola II Prostějov oplatili Kostelci na Hané podzimní debakl a v předposledním
kole druhé ligy zvítězili v divoké přestřelce. V konečném pořadí na tom ale byl lépe jejich rival, jenž za dvaadvacet kol získal čtyřiadvacet bodů a skončil pátý, Prostějovu chyběl bod do horní poloviny a obsadil sedmé místo. Nejlepšími mladšími žáky v celém kraji
se mohl pochlubit nový házenkářský oddíl Centrum Haná, jenž spojuje hráče Prostějova a Kostelce.
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Vítězem tenisového challengeru UniCredit Czech Open se poprvé v kariéře stal Jiří Veselý, jenž tak ještě vylepšil svou finálovou účast z roku 2013
a dočkal se odměny v podobě divoké karty na Wimbledon, Adam Pavlásek
pronikl až do semifinále. To na French Open skončila Berdychova cesta ve
čtvrtfinále a Lucie Šafářová pronikla do osmifinále. Skončily také fotbalové
soutěže, které přinesly na mnoha místech regionu radost, jinde zase zklamání. 1.SK Prostějov obsadil třetí místo v Moravskoslezské fotbalové lize, Určicím se podařilo zachránit při premiérové divizní sezoně, v dolní polovině
skončily i Konice s Kralicemi v krajském přeboru. Klenovice na Hané se
dočkaly premiérového postupu mezi krajskou elitu, když suverénně zvládly
druhou polovinu „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS, dočkali se i dorostenci Čechovic, kteří pronikli do divize, a muži Lipové i Mostkovic, kteří
se posunuli do I.A třídy. Naopak Konice „B“, Haná Prostějov „B“, Otaslavice „B“ a Zdětín „B“ zcela skončily a Haná Prostějov „A“ se dobrovolně
přesunula z I.A třídy až do okresního přeboru, kam sestoupily i Nezamyslice. Z něj si tak postup do I.B třídy zajistila hned trojice Jesenec, Protivanov
a Otinoves. A okresní soutěže přišly zeštíhlením na čtrnáct účastníků, to zna-

ČE R VVEN
ČER
EN

Premiéra. Jiří Veselý vylepšil své finálové vystoupení z roku 2013 a poprvé v kariéře se stal vítězem
prostějovského turnaje.

menalo, že ze II. třídy sestoupily tři týmy a ze III. třídy hned pět. Děti ze ZŠ Edvarda Valenty skončily třetí na celorepublikovém finále
McDonald's Cupu, vítězstvím nad postupujícími Medlánkami se s fotbalistkami Kostelce na Hané rozloučil Petr Merta, jenž stál
před sedmi lety u zrodu celého družstva. Pavla Vincourová oslavila se zbytkem české reprezentace postup na volejbalové mistrovství
Evropy, další trojice Soares, Růžičková a Hutinski prošly do baráže. Házenkáře Kostelce na Hané opustil po skončení druholigové
sezony Zdeněk Čtvrtníček, na lavičku se tak po dlouhých letech vrátil zkušený Jiří Grepl. Šestému ročníku turnaje v malé kopané
Bedihošť Cup opět kraloval Anděl, družstvo Večerníku skončilo deváté. Gymnasta Daniel Ponížil se stal mistrem republiky mezi
kadety, s kompletní medailovou sadou se vrátili mladí lukostřelci. Na žákovském šampionátu v Plzni bral zlato Josef Křesala, stříbro
dvojice Terezie Moudrá, Michael Roba, bronz získal Roba. Hokejbalovou mistryní republiky se stala Michaela Rullová.

07

ČERVENEC

Petra Kvitová vyhrála podruhé v kariéře slavný Wimbledon, když svou kanadskou soupeřku Bouchardovou vyprovodila z kurtu za necelou hodinu.
K tomu navíc Lucie Šafářová prošla až do semifinále a Tereza Smitková
do osmifinále. Osmnáctý ročník největšího regionálního turnaje v malé kopané Krumsínský Haná Cup se stal stejně jako před rokem kořistí Brodku
u Prostějova, který ve finále zdolal Helas Brno „B“. To veteránům ve Vícově kralovaly při premiéře Bučovice a třetí ročník Hanácké kopačky přinesl
opět jiného vítěze, když se v Kostelci nejvíce radovaly fotbalistky Horních
Heršpic. Martin Žerava se stal motokrosovým mistrem světa mezi veterány, nohejbaloví dorostenci Sokola I Prostějov získali stříbro na mistrovství
republiky dvojic. Luděk Mikloško se stal čestným občanem Němčic nad
Hanou, k čemuž mu při exhibičním utkání poblahopřáli i jeho bývalí spoluhráči z Baníku Ostrava, kvarteto Renata Havlová, Tomáš Marek, Alexandr
Vyroubal a Petr Galíček pomohlo korfbalové reprezentaci k postupu na
mistrovství světa do třiadvaceti let. Z titulu inlinového mistra republiky se
mohl radovat hráč Jestřábů Robin Malý, jezdec SKC TUFO Prostějov Viktor Vrážel vyhrál silniční závod Českého poháru kategorie do třiadvaceti let.
Ještě lépe se vedlo Luďku Helisovi, jenž se stal trojnásobným mistrem republiky na dráze a k tomu ještě přidal jedno stříbro. Fotbalisté 1.SK Prostě- Známý pocit. Opět po třech letech kralovala
jov se dohodli na farmě s nedalekými Boskovicemi, divizní Určice stejným Petra Kvitová dámské dvouhře na nejslavnějším
způsobem začaly spolupracovat s Čechovicemi. Jednou z předsezónních
turnaji.
posil „eskáčka“ se stal syn brněnské ikony Karel Kroupa, jenž potvrdil své
kanonýrské dovednosti a stal se nejlepším podzimním střelcem výběru, naopak v okresních mládežnických soutěžích se situace
stále rok od roku zhoršuje, takže se přihlásilo jen pět dorosteneckých týmů, k tomu devět výběrů starších žáků a čtyři žákovské celky
do nově vzniklé soutěže 7+1. Další novinkou prostějovského OFS se stal konec remíz a v případě nerozhodného výsledku nástup
penaltového rozstřelu, pravidlo pěti střídání se rozšířilo i na krajské soutěže, naopak v divizi a MSFL už neplatilo.
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Domácím soubojem s Litoměřicemi vstoupili Jestřábi do nové prvoligové sezony, i přes vedení 1:0 se ale bodů nedočkali. Podařilo se jim to až
ve čtvrtém kole na ledě Havlíčkova Brodu, právě tyto dva týmy se tak od
samého počátku ocitly na dně druhé nejvyšší domácí soutěže. Prvních domácích bodů se prostějovští hráči dočkali až díky nájezdům Michala Černého proti Kladnu a Kadani, poté opět zavládlo období porážek. Nastaly
tak velké rošády v sestavě a z postupového kádru do těchto dnů zůstali už
jen brankáři Kocián s Vydrželem, obránci Jedlička, Kolibár, Malý, Kaluža
a útočníci Duba, Luňák, Stejskal, Venkrbec, Indra, Coufal a Sršeň. Vstup
do vyšší soutěže se naopak podařil čerstvě druholigovým basketbalistkám,
když vyhrály úvodní čtyři své zápasy, obdobně na tom bylo i Ariete, které
za první týden vyhrálo všechna tři svá utkání. Cesta posledním grandslamem sezony US Open skončila pro zklamaného Tomáše Berdycha i spokojenou Lucii Šafářovou ve čtvrtfinále, Petra Kvitová se rozloučila hned ve
třetím kole. Následně však nejlepší česká hráčka vyhrála turnaj v čínském
Wu-chanu, čímž si zajistila místenku na Turnaji mistryň v Singapuru. Dařilo se i mládeži, která získala čtyři tituly a jedno stříbro. Sen o třetím daviscupovém finále v řadě se české sestavě s Tomášem Berdychem, Jiřím
Veselým a nehrajícím kapitánem Jaroslavem Navrátilem rozplynul při semifinále v Paříži, na kurtech Rolanda Garrose vyhrála domácí Francie 4:1.
Atletickou Velkou cenu města Prostějova ozdobil svou účastí mistr světa
i Evropy a čerstvě také hodem dlouhým 81,55 metru rekordman mítinku
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L IISS T O P A D

Petra Kvitová s Lucií Šafářovou dovedly český výběr
ke třetímu fedcupovému triumfu za poslední čtyři
roky, o triumfu nad Německem bylo jasno hned po
třetí dvouhře. Tomáš Berdych skončil v základní skupině Turnaje mistrů, když zdolal sice Chorvata Čiliče,
padl však se Švýcarem Wawrinkou i Srbem Djokovičem. Sezonu si pak ještě prodloužil v dresu Singapore
Slummers v premiéře projektu International Premier
Tennis League. První díl Euro Hockey Tour absolvovali v českém týmu také prostějovští rodáci Ondřej
Vitásek s Petrem Pohlem, do fotbalové reprezentace
se vrátil Tomáš Hořava a na lavičku Vítkovic opět
nastoupil Ladislav Svozil, oproti tomu s Košicemi se
kvůli finanční situaci klubu rozloučil Radoslav Látal.
Naopak u Jestřábů skončila krátká éra Tomáše Sršně
staršího a mužstvo převzala staronová dvojice Petr
Zachar - Jiří Vykoukal a na konci měsíce se s klubem
Medailové žně. Prostějovští raftaři získali na mistrovství světa pět dobrovolně rozešel nevyužívaný Michal Černý. Po
neúspěšném vstupu do interligy porážkou v Praze se
zlatých, osm stříbrných a čtyři bronzové medaile.
při domácí premiéře vypořádali boxeři BC DTJ Prostějov se svým polským soupeřem hladce a vyhráli 14:2, následně ale opět vysoko padli na půdě Nitry. S pěti zlatými, osmi stříbrnými
a čtyřmi bronzovými medailemi se z raftařského mistrovství světa v Brazílii vrátily posádky Tomi-Remont Prostějov. Bikrosaři se
dočkali otevření dráhy u velodromu a se stejným nadšením uvítali fotbalisté zimní přestávku. „Eskáčko“ zakončilo první část sezony
na třetím místě MSFL, Určice jsou zatím v divizi předposlední, i proto převzali od Evžena Kučery trenérskou taktovku Ivo Zbožínek
s Michalem Skopalíkem a následně Petr Gottwald. Do druhé poloviny tabulky patří i krajské trio Kralice, Konice, Klenovice. Ve
vedení je Plumlov v I.B třídě a shodně třetí pozice patří Lipové v I.A a Protivanovu v I.B třídě, naopak poslední jsou Vrchoslavice
a předposlední Hvozd v I.B třídě. V okresním přeboru bojují o první místo Nezamyslice, Vrahovice a s mírným odstupem i Haná
Prostějov a Horní Štěpánov, ve III. třídě si to rozdává duo Němčice, Vícov a ve IV. třídě vládne Brodek u Konice. Mladší dorostenci
SK Prostějov se stali mistry republiky v závodě štafet, o nedlouho později ovládli hoši i dívky také švýcarský šampionát. Základní
školu ve Ptení navštívili Tomáš Verner s Pavlem Konvičkou, byla to jedna z odměn pro žáky za úspěšné zapojení se do projektu Sazka Olympijského víceboje. Dorostenci Sokola I Prostějov vyhráli celkové pořadí Poháru nohejbalového svazu, mládeži se vedlo i na
největším domácím turnaji v Lounech. Tři medaile si z domácího šampionátu v řecko-římském zápase odvezli zástupci Wrestlingu
Čechovice. V Jihlavě byl druhý Zdeněk Buriánek, třetí skončili Vsevolod Sakal a Alois Kejík. I díky rozhodující penaltě ve čtvrtfinále
proti Chorvatsku se Janu Koudelkovi podařilo na mistrovství Evropy v malé kopané získat bronzovou medaili. Kušisté Kostelce
opanovali venkovní sezonu a v konečném pořadí Českého poháru brali první místo Jan Nedělník, Jaroslava Nedělníková a Lukáš
Andrés, druzí skončili Josef Nedělník, Hana Nedělníková a Dominik Fifka, třetí místo brala Karolína Hynková. První ligu družstev
pak vyhrálo kostelecké „áčko“, těsně pod stupni skončil „B“-tým Savany. Realizační tým cyklistů SKC TUFO Prostějov posílil
i někdejší účastník Tour de France i Vuelty Tomáš Konečný. Krasojezdkyně z Němčic Adéla Přibylová se stala mistryní republiky
mezi ženami a na světovém šampionátu v Brně skončila sedmá.

Z Á Ř Í 12

Rekordman. Na závěr atletické sezony se Velké
ceny města Prostějova zúčastnili překážkář Petr
Svoboda i oštěpař Vítězslav Veselý, jenž poslal
oštěp do vzdálenosti 81,55 metru.

Ř Í J EENN

Velká pardubická přinesla trenéru Stanislavu Popelkovi výhry Al Bustana
a Modeny v dílčích závodech, v tom hlavním se ale tentokrát Nikasovi nevedlo a pro žokeje Dušana Andrése závod skončil už na Velkém Taxisu.
Mužům TJ Sokol I Prostějov se nepodařilo zdolat v boji o postup do první
nohejbalové ligy Čakovice „B“ a i v příštím ročníku naskočí do druhé ligy.
Zpět do Prostějova se vrátil Václav Meidl, jehož o dva měsíce později následoval o necelé tři roky mladší bratr Radek, krátce se v dresu Jestřábů mihl
i držitel šesti startů v NHL Tomáš Káňa a možnost hrát v Prostějově odmítl
kanonýr Jaroslav Balaštík. Došlo i k řezu kádrem, když skončili Vosátko,
Knesl, Belay a Kučera, již dříve dobrovolně odešel Švaříček. Ze základní skupiny obnovené Ligy mistrů se podařilo postoupit Petru Kumstátovi
a jeho Spartě, i Martině Křupkové s Nikolou Tomigovou v řadách karvinských hokejistek, naopak při stejné soutěži fotbalistek se nedařilo Gabriele
Matouškové proti litevskému Gintra Universitetas. Tomáš Berdych vyhrál
turnaj ve Stockholmu a díky svému v pořadí desátému prvenství se popáté
v řadě kvalifikoval na Turnaj mistrů. Dařilo se i Jiřímu Veselému, jenž po
boku Františka Čermáka vyhrál první turnaj na okruhu ATP. Základní skupina Turnaje mistryň byla konečnou pro Petru Kvitovou, když jí nepomohla ani výhra nad Marií Šarapovovou, prohrála totiž s Polkou Radwaňskou Nevyšlo to. Hokejový Zlín nabízel Jestřábům
i Dánkou Wozniackou. Prostějovským basketbalistům se podařilo v napí- kanonýra Jaroslava Balaštíka, samotný hráč se
navém souboji až po druhém prodloužení zdolat Nymburk, jímž ukončili
zkušenostmi z NHL to ale odmítl.
jeho sérii 59 domácích výher v řadě. Sedmadvacátého ročníku Memoriálu
Gustava Frištenského v řecko-římském zápase se zúčastnila více než stovka dětí, mezi oddíly skončil třetí pořádající Sokol I Prostějov a čtvrté Čechovice. Na boxerském mistrovství republiky v Plzni získal titul Miroslav Šerban, druhý skončil Ondřej Dudek
a třetí Hamo Aperjan s Tomášem Ivachovem, z hostujících interligových borců brali zlato Daniel Táborský a Tomáš Bezvoda, stříbro
připadlo Filipu Barákovi, Robertu Bilíkovi a Vladimíru Lengálovi. Petr Koblížek vyhrál Pohár Drahanské vrchoviny horských kol
v kategorii Expert, Miroslav Běhal se stal veteránským vicemistrem republiky v enduro, judista Jakub Vejmola obsadil třetí místo na
mistrovství Moravy.

S R P E N 11

Osmý měsíc roku se na Hané konaly hned tři vrcholné
světové akce. Poprvé v dějinách se na zdejším letišti
uskutečnilo mistrovství světa, konkrétně jedenadvacátý
šampionát ve skupinové akrobacii, desátý v uměleckých
disciplínách a navíc také 1. Světový pohár v rychlostním
parašutismu. Organizátoři si poradili i v deštivém počasí
a poté již svou extratřídu předvedly posádky z Francie,
USA, Belgie či Ruska. Padly také dva rychlostní světové
rekordy v podání Švýcara Wiederkehra a Němky Hippové. Již pošestnácté se do Prostějova sjeli talentovaní
tenisté na mistrovství světa družstev do 14 let. Nejlépe
se dařilo Ruskám a Němcům, české dívky skončily šesté
a chlapci při divoké kartě dokonce pátí. Grand Prix Prostějov v dráhové cyklistice patřila podruhé v řadě mezi
podniky první kategorie UCI a premiérově byla dvoudenní, hlavnímu závodu v podobě patnáctého ročníku
Memoriálu Otmara Malečka vládli zahraniční jezdci.
Zvítězili Italové Marco Coledan, Alex Buttazzoni před
Nizozemci Didierem Caspersem a Melvinem van ZijŠpičková účast. Memoriálu Otmara Malečka se zúčastnil rekordní lem, třetí místo obsadili Poláci Mateusz Nowak, Mateusz
počet závodníků z nejvyššího počtu zemí za celých patnáct ročníků. Nowaczek. Posledně jmenovaný ovládl bodovačku jednotlivců a Poláci vládli i mužskému keirinu a stíhacímu
omniu žen i týmovému sprintu mužů, mezi jednotlivci ovládl sprint Njisane Philip z Trinidadu a Tobaga. Starší žáci Sokola I Prostějov se v domácím prostředí stali mistry republiky v trojicích, ve dvojicích z toho byl bronz. Po více než šesti letech opustil Prostějov
někdejší kapitán Orlů Jaroslav Prášil, jenž se tak stal jedním ze sedmi odchodů z kabiny vicemistrů republiky. Volejbalistky se rozloučily hned se šesti hráčkami, první posilou se stala německá blokařka Karg. S „bramborovou medailí“ se ze světového šampionátu
v plážovém volejbale vrátila Kristýna Adamčíková. Hokejisté poprvé vyjeli na led, představili upravené dresy i vyšší vstupné, po
několika trénincích na Hané se na krátké angažmá do Finska vydal jarní extraligový šampion Antonín Honejsek. Martin Richter
s Jiřím Vykoukalem se dočkali pozvánky na exhibiční souboj mistrů světa proti olympijským vítězům z Nagana, šéf hráčské asociace
Marek Černošek přerušil aktivní kariéru. V Prostějově i okolí Protivanova a Konice se uskutečnilo akademické mistrovství světa
v orientačním běhu, v domácím prostředí pobrali čeští zástupci hned půltucet medailí. Adéla Neubauerová se stala basketbalovou vicemistryní Evropy do 16 let, raftaři Tomi-Remont Prostějov si vyjeli na mistrovství Evropy ve slovenském Čunově celkem pětadvacet cenných kovů. Petra Kvitová se stala vítězkou turnaje v New Havenu, krátce po přestupu Gabriely Matouškové do pražské Sparty
dostala tuto možnost i další talentovaná fotbalistka Klára Waltrová. Ta ale nakonec dala přednost taktéž prvoligovému Slovácku.
Závodníci Dukly Prostějov se stali nejúspěšnější výpravou na třiatřicátém civilním mistrovství světa v klasických parašutistických
disciplínách, z Bosny a Hercegoviny si přivezli celkem tři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili, k čemuž Libor Jiroušek
přidal světový rekord v individuální akrobacii. Velkou žní skončil venkovní šampionát pro kušisty Savany Kostelec na Hané, mistry
republiky se stali Jan Nedělník, Hana Nedělníková, družstvo doplněné o Jaroslavu Nedělníkovou i kadet Lukáš Andrés, jenž se
o nedlouho později dostal i do finálové osmičky mistrovství světa. Individuální stříbro přidali Josef Nedělník, Jaroslava Nedělníková
a Dominik Fifka, třetí byla Karolína Hynková.
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Vítězslav Veselý, v hlavním závodě na 110 metrů překážek skončil Petr Svoboda překvapivě až druhý. Sourozenci Přikrylové vrátili
do Nezamyslic extraligu v kolové a ve stejný den se na tamějším travnatém pažitu představili i někdejší úspěšní českoslovenští fotbalisté, domácí Haná se totiž v exhibici utkala s výběrem Klubu fotbalových internacionálů České republiky. A zkušenější družstvo
v zápase hraném na dvakrát pětatřicet minut zvítězilo 7:0. Vítězem okresního fotbalového poháru se staly Čechovice, jimž se ve
finále podařilo zdolat favorizované Kralice. Cyklisté Luděk Helis a Matyáš Strupek se na domácím oválu stali mistry republiky
v madisonu juniorů. Skončilo devět let trvající čekání orientačních běžců na republikovou medaili, získala ji za druhé místo smíšená
štafeta SK Prostějov ve složení Tereza Soldánová, Tereza Janošíková, Josef Kočí a Ondřej Vystavěl.

P R O S I N EECC

O volejbalovou senzaci se postaraly hráčky VK Agel, které po prohrách
s Kazaní a Chemikem Police dokázaly v dramatické pětisetové bitvě
udolat giganta Rabitu Baku a připsat si tak první body v aktuální sezoně
Ligy mistryň. Do hokejové reprezentace se po více než devíti měsících
vrátil Lukáš Krajíček a v prvním utkání turnaje Channel One Cup proti
Švédsku vytvořil čistě prostějovskou dvojici s Ondřejem Vitáskem. Ani
jejich výkon ale při druhém dílu Euro Hockey Tour nepomohl k více
než jednomu bodu z duelu proti Finsku. Uvedení do Síně slávy českého hokeje se dočkal někdejší hráč prostějovských Železáren František
Ševčík. Očekávaným triumfem TK Agrofert Prostějov skončila tenisová
extraliga smíšených družstev, krátce nato se Petra Kvitová stala vítězkou
ankety Zlatý kanár a pozici nejlepšího českého hráče udržel Tomáš Berdych, týmem roku se stala fedcupová sestava s Petrou Kvitovou a Lucií
Šafářovou. Házenkářské derby skončilo triumfem domácího Prostějova,
jenž je na tom také lépe po podzimní části. Čtyři výhry, čtyři remízy a tři
porážky znamenají pro Sokol II sedmé místo, Kostelec ještě neremizoval Překvapení. Hráčkám VK Agel Prostějov se
a získal o dva body méně, patří mu tak osmá pozice. Turnaj Františka podařilo zdolat Rabitu Baku a dočkaly se prvních
Nesvadbíka přilákal do Čechovic téměř osmdesát zápasníků, mezi nimiž
bodů v Lize mistryň.
se nejvíce dařilo Hodonínu, ale jen těsně před domácími borci. Již potřetí
se domácím mistrem stal mladý gymnasta TJ Prostějov a čerstvý držitel ocenění Talent Olomouckého kraje Daniel Ponížil.
V tradičním silvestrovském derby pražských „S“ si zahrál Lukáš Zelenka společně s dalšími dvěma bývalými členy 1.SK Prostějov Romanem Janouškem a Tomášem Hunalem.

Sumář
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VÝBĚR ZE SPORTOVNÍCH MOMENTŮ ROKU 2014...
Rok 2014 = rok lvice

Po ne tak vydařeném roce 2013 se Petra Kvitová vrátila zpět
na vrchol. Opětovně po třech letech vyhrála slavný Wimbledon,
za což se mimo jiné dočkala i pozvání k prezidentu Zemanovi na
Pražský hrad. Vyhrála ještě další dva turnaje, jednou padla ve
finále, dvakrát v semifinále, následně také již potřetí v kariéře přispěla k prvenství ve Fed Cupu a stejně jako v roce 2011
vyhrála také ankety Zlatý kanár a Sportovec roku!

Volejbalové šampionky
Nadvláda VK Agel Prostějov v domácích volejbalových soutěžích pokračovala i v roce 2014.
Družstvo vedené koučem Miroslavem Čadou
excelovalo v extralize, kde v minulém ročníku prohrálo pouze jedinkrát, i v Českém poháru a pozici
jednoznačné tuzemské jedničky zatím potvrzuje i v právě probíhající sezoně. Jistojistě vyhraje
základní část a bude útočit na sedmý titul v řadě
a již osmé pohárové prvenství za sebou. A úspěšný rok mají za sebou i zástupci dalšího halového
kolektivního sportu - basketbalisté. Ti si prošli
velkými útrapami a nejistotou nad další budoucností, i přesto se ale dokázali probojovat do finále poháru i ligy a slavili i při sníženém rozpočtu
dvojité stříbro.

Dobří holubi se (ne)vracejí

Prostějovská hokejová kabina je od podzimu právě uplynulého roku
opětovně tou domácí pro místní rodáky Václava a Radka Meidlovy,
kteří právě na Hané s hokejem začínali, než se vydali na spoustu
dalších štací. Naopak v případě Petra Haluzy a Radka Procházky
se nepodařilo nalézt společnou řeč a oba zkušení útočníci si našli
uplatnění jinde. Sešlo i z comebacku Marka Černoška, který se kvůli
časovému zaneprázdnění rozhodl aktivní kariéru přerušit. Další bývalý reprezentant Martin Richter pak od LHK Jestřábi neobdržel
adekvátní nabídku a raději zůstal za hranicemi.

Plná kupa fotbalových exhibicí

Odměnou pro fotbalisty Čechovic za účast v soutěži Kopeme za
fotbal se stalo střetnutí s nejlepším moravským týmem první ligy
1.FC Slovácko, ve Vícově se představilo „mužstvo futbalových zázrakov“ Mufuza, do Němčic přijela Luďka Mikloška pozdravit a pogratulovat mu k čestnému občanství sestava Baníku Ostrava včetně
René Bolfa, Martina Lukeše či Davida Moravce. Do Nezamyslic se
na konci léta vydal Klub fotbalových internacionálů České republiky
i s Františkem Štambacherem a krátce předtím sehrál tým Al Orooba
Cultural ze Spojených arabských emirátů přátelák s 1.SK Prostějov.

Stranu připravil: Jiří Možný
Foto: archiv Večerníku

Krajíček v Soči, Vitásek v Minsku

Obě vrcholné hokejové akce sezony proběhly s přímou účastí prostějovských
sportovců. Únorových zimních olympijských her v ruském Soči se zúčastnil
obránce Lukáš Krajíček. Bek Dynama Minsk si premiéru pod pěti kruhy odbyl
při nevydařeném utkání proti Švédsku a celkem naskočil do čtyř utkání. Na
květnovém mistrovství světa v běloruském Minsku zase reprezentoval Česko
zadák libereckých Bílých Tygrů Ondřej Vitásek. Čtyřiadvacetiletý hráč sehrál
celkem deset utkání, během nichž zaznamenal i jednu asistenci.

Euforie a vystřízlivění Jestřábů

Celá sezona 2013/2014 se vezla na vlně velkého nadšení. Prostějovští
Jestřábi se neustále drželi na čele druhé ligy a nakonec si úspěšně poradili
se všemi nástrahami základní části, play off i baráže, díky čemuž se po letech strádání vrátili do první ligy. A s úspěchy rostl i zájem diváků, finálovou
sérii s Přerovem sledovaly v obou městech napěchované stadiony. O to
horší byl však vstup do nového ročníku, místo ambicí na nejvyšší příčky se
realitou stal holý boj o záchranu...

Parašutisté poručili větru, dešti

Na konci srpna hostilo prostějovské letiště parašutistické mistrovství světa
a pořadatelé vše zvládli na jedničku. Dokázali si poradit s úvodní nepřízní počasí
a spolupodíleli se na výborné atmosféře, takže se jednotliví sportovci ve zdraví
a s dobrými zážitky vraceli zpět domů. A nebyla to jediná takto špičková akce
v regionu. V Prostějově se konalo tradiční mistrovství světa tenisových družstev
do 14 let, v Prostějově, Protivanově a na Konicku se uskutečnilo akademické mistrovství světa v orientačním běhu.

Boxeři potvrdili pozici a přijali novou výzvu

Kdo je v České republice nejlepší mezi boxerskými kolektivy? Už potřetí
za poslední čtyři roky zní odpověď na tuto otázku tak libě - Prostějov. Borci
místního BC DTJ s pomocí několika hostujících rohovníků znovu vládli dlouhodobé soutěži, kterou i tentokrát narušilo odstoupení jednoho z mužstev.
I proto se v létě vedení klubu rozhodlo k radikální změně a přihlášení se do nově
formované středoevropské interligy, v jejímž prvním ročníku proti sobě nastupují dva týmy z České republiky i Slovenska a jeden zástupce Polska. Tady se
zatím dočkali výhry pouze doma, obě venkovní bitvy skončily porážkou.

Lední hokej
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Nulový zisk společně s pokračováním havlíčkobrodské série znamenal pokles dolů

PETR ZACHAR ZÍSKAL S TÝMEM STEJNĚ BODŮ JAKO TOMÁŠ SRŠEŇ 1
6
K výhrám nepomohl ani návrat Kolibára, tým srazila série vlastních gólů
Od sobotního večera patří prostějovským hokejistům poslední příčka v prvoligové tabulce. I přes
solidní výkony se totiž Jestřábům nepodařilo v posledních týdnech bodovat, zatímco havlíčkobrodský
Rebel využil přijatelnějšího losu a začal ve velkém
sbírat body na domácím i venkovním kluzišti. Výběr
LHK sice proti Chomutovu i Litoměřicím stejně jako
předtím proti Budějovicím nepropadl, jenže týmy ze
špice tabulky si výsledek i s trochou štěstí pohlídaly.
Dvanáct kol před koncem základní části je tak vše
opět otevřené.
Prostějov/jim
Snad již v tomto týdnu by mohlo
být jasno o důsledcích nedohraného souboje mezi Jestřáby a Havířovem, až do tohoto rozhodnutí
ovšem platí, že mají poslední dva
celky stejný bodový zisk. Vzájemné zápasy sice hovoří pro hanácký
celek, jenže v průběžné tabulce
rozhoduje skóre, které vyznívá ve
prospěch týmu z Vysočiny. „Ztratili jsme náskok na Havlíčkův
Brod, to je špatné. Už nás téměř
dotáhl, to je hodně nepříjemná
situace. Teprve teď musí kluci
ukázat, jaký mají charakter,“ uvědomuje si problematičnost stavu
hlavní kouč Jestřábů Petr Zachar.
Nepomohlo tak zatím ani zlep-

šení disciplinovanosti, na čemž
se hráčům i trenérům podařilo
v uplynulých týdnech zapracovat.
Vždyť proti Litoměřicím z toho
byly jen čtyři menší tresty a proti Chomutovu dokonce jen dva.
„Každý zápas je jiný a může zase
přijít utkání, kdy jich bude více.
My na to ale kluky upozorňujeme
a čas teprve ukáže,“ těší se Zachar
ze zlepšení, které se projevilo již
před Vánocemi proti Havířovu
i Českým Budějovicím.
Další pozitivní zprávou byl návrat
Jana Kolibára zpět do sestavy,
čtyřiadvacetiletý obránce musel
vynechat předešlých osm zápasů
a celkově naskočil jen do jednadvaceti ze čtyřiceti střetnutí. „Po
minulém zranění odehrál dva tři

zápasy a znovu se mu to vrátilo.
Teď to byl jeho první zápas a uvidíme, jak bude vypadat dál,“ nechce kouč Jestřábů nic zakřiknout.
Na marodce jsou nyní převážně útočníci a před víkendovým
utkáním k nim přibyl i Václav
Meidl, jenž utrpěl bolestivý střet
v duelu s Chomutovem. Tehdy
ale ještě dohrál, byť bezprostředně
do šatny odkulhal. I proto se tak
Litoměřicím postavilo jen devět
útočníků a hned devět obránců.
Robert Jedlička opět zaujal místo
v útoku, zatímco Tomáš Sršeň byl
desátým forvardem mimo sestavu,
a duo Robin Malý - Jakub Řezáč
také plnilo roli náhradníků a na led
se již poněkolikáté v řadě vůbec
nedostalo. „Co člověk, to názor.
Řešíme to momentálně tímto způsobem, protože věříme, že je to to
nejlepší, co tam dáváme. Bohužel
nyní bojujeme s velkým počtem
zraněných a nemáme tolik útočníků, takže Jedlička šel do útoku,“
ozřejmil Zachar tento tah.
A stejně tak platí, že gólmani
Šimboch s Kociánem jsou v současnosti na stejné úrovni. „Momentálně je to tak, že nejsme
přesvědčeni, že by nějaký brankář
byl výrazná jednička. Rozhodujeme se až podle toho, jak vypadají

před zápasem. A ani sobotní zápas
nás nepřesvědčil, že by někdo byl
výrazně lepší,“ sdělil šéf prostějovské lavičky.
Uplynulým týdnem také Petr
Zachar překonal Tomáš Sršně
v počtu utkání v roli hlavního
kouče Jestřábů, jeho předchůdce odtrénoval prvních devatenáct kol, hlavní lodivod při postupu, poté asistent a nyní opět
hlavní kouč jich má včetně duelu s Havířovem na kontě jednadvacet. A jejich bilance je velice
podobná, nynější trenér Poruby
získal patnáct bodů, současný
kouč Prostějova při započítání
výhry nad Havířovem také patnáct. Rozdíl je tak jen ve skóre,
to v prvních devatenácti soubojích bylo 39:66, zatímco ve zbývajících zápasech 49:97.
„V posledních zápasech jsme nehráli špatně, odbojovali jsme to,
ale dali jsme si teď několik vlastňáků, což nás hodně sráží dolů.
Máme velký problém se vstřelením branky. Pokud jsme uspěli,
tak jsme zpravidla dali dva tři góly
a víc ne. Musíme mít pevnou jistou obranu a doufat, že dáme více
gólů než soupeř. Bodově je to
stejné jako za Tomáše, to je hlavní
měřítko,“ má jasno Zachar.

Havlíčkův Brod před časem
kromě změny trenéra, kdy Miroslava Baruse nahradil Vladimír Jeřábek, na krátkou chvíli
posílil o vítkovické gólmany
Šindeláře se Svobodou, přišli
i Platil se Zohornou. Na to zareagovali rovněž Jestřábi nedávným
doplněním z Třince a Liberce,
nyní už to na další změny moc
nevypadá. „Momentálně není
velký prostor na přivedení nových hráčů, protože většina již
má odehráno pětadvacet šestadvacet extraligových zápasů, tím
pádem jsou pro první ligu blokovaní. Přinesli hlavně zvýšení
konkurence, někteří jsou pro mě
ale zklamáním. Nechtěl bych být
konkrétní, pokud do toho ale nedají srdce a budou si myslet, že
první ligu zvládnou se zavřenýma očima, tak to nebude lepší,“
zdvihá varovný prst.
Právě šestadvacet extraligových
utkání je totiž mezníkem, který
se ale týká hráčů ročníku 1991
a starších. Ty mladší, kam náležejí například třinečtí Kindl,
Matuš, Cienciala, naopak omezuje termín 15. února, po němž
už nemohou nastupovat v nižší
soutěži. A hostování je možné
uzavírat do 31. ledna.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
PIRÁTI CHOMUTOV

0:1

0:2

1:3

Branky a nahrávky: 43. Kajaba (Meidl, Indra) – 20. Rutta (Skinner), 39. Gajovský
(Dušek,Bartejs),40.D.Květoň(Růžička,Veselý),48.Gajovský(Hovorka,Veselý),52.Rutta
(Růžička, Skinner), 55. Růžička (Toman). Rozhodčí: Trombík – Lukš, Novák. Vyloučení:
2:4. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 27:44. Diváků: 930.

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

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

SESTAVA CHOMUTOVA:
M. Kopřiva – Skinner, Rutta, Toman, Koma, Bartejs, Stehlík – Hřebejk,
Gajovský, Hovorka, Veselý, Růžička, D. Květoň, L. Květoň, Dušek,
Trenér: Břetislav Kopřiva.

5
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HC STADION LITOMĚŘICE
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

2:0

2:1

Branky a nahrávky: 8. Rys (Kalla, V. Bílek), 21. Novák (Švagrovský), 35. Jarůšek
(Doležal, Šulc), 49. D. Bílek (Chlapík, Jarůšek), 57. Kalla (V. Bílek, Rys) – 3. Matyáš
(Venkrbec, Kajaba), 47. Franek (Indra, Roupec). Rozhodčí: Bejček – Šperl, Jílek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 41:31. Diváků: 1 330.

Sestava LITOMĚŘIC:
Král – Šulc, D. Bílek, Míka, Plášil, Špelda, Kolář, Mikliš
– V. Bílek, Kalla, Rys – Novák, Švagrovský, Ondráček – Z. Doležal,
Volek, Chlapík – Schwamberger, Černoch, Jarůšek. Trenéři:
Jiří Doležal a Daniel Tvrzník.

Sestava lhK jestřábi

„Věřím, že si zbudujeme nějaký odskok a dobře
to dopadne,“ nepanikaří kapitán Jestřábů Lukáš Duba

Prostějov - Do nelehké pozice se na konci uplynulého týdne dostali prostějovští hokejisté. Jejich pracně
budovaný náskok na poslední Havlíčkův Brod se rozplynul a nyní jsou oba týmy opět bok po boku. Alespoň
tedy do rozhodnutí svazu, od něhož se čeká přísun
tří bodů za slibně rozehrané utkání s Havířovem. Po
úspěšné jarní druholigové jízdě tak kapitán Jestřábů
Lukáš Duba (na snímku) zažívá i opačné pocity a
snaží se mužstvo vést alespoň vstříc záchraně,
když play off je již v nedohlednu. Předvedená hra
v něm zanechala dobrý dojem, tým ale srážejí smolně inkasované branky. Co vše řekl v aktuálním interview exkluzivně pro Večerník?
Jiří Možný
Po utkání s Litoměřicemi
se na vás opět bodově
dotáhl Havlíčkův Brod, jak se
s ním srovnáváte?
„Teď jsou před námi o skóre, ale
nám se ještě nepřičetly tři body za
Havířov, takže bychom pak měli
být nadále před nimi. Tři body
ayle nejsou nic, situace se tak může
měnit každým kolem. Musíme
zkrátka začít bodovat, protože
Havlíčkův Brod se zvedá a dotahl
nás. Jestli se bude stále držet, tak to
bude boj až do posledního zápasu
sezony...“
Bude to asi hodně nervydrásající...
„Přál bych si, abychom uhráli
nějaké body a trochu se zvedli.
Věřím, že Havlíčkův Brod někde
klopýtne, zbudujeme si nějaký
odskok a dobře to dopadne. Máme
teď doma Jihlavu, kterou jsme již
porazili. Musíme si na ni věřit, dát
do toho maximum a uhrát výhru.
Pak nás čeká utkání s těžkou
Třebíčí a doma s Havlíčkovým
Brodem. Tam se to bude lámat.
Myslím si, že se naše hra zlepšuje,
ale soupeř nám dá z minima šancí
hned góly, zatímco my se na
každou branku strašně nadřeme...“

Jak se aktuální propad na
poslední místo může na
mužstvu projevit?
„Možná se tato skutečnost může
trošku podepsat na psychice,
uvidíme.. Musíme ale jít zápas od
zápasu a soustředit se sami na sebe,
abychom hlavně my bodovali. Pak
budeme stále o krok před nimi. Mají
tam nové hráče a trenér Jeřábek
s nimi asi začal více pracovat, tlačí
se nahoru a chtějí se pádu vyhnout.
Jak ale říkám, musíme se ale hlavně
koukat na vlastní výkony a ne na
ostatní.“
Uplynulý
týden
jste s Chomutovem
i
Litoměřicemi
odehráli
dobré zápasy, může to být
povzbuzením?
„Když hrajeme s Českými Budějovicemi nebo Chomutovem,
tak se možná soustředíme o to
víc, protože víme, že mají kvalitní
hráče. Ale teď s Chomutovem i Litoměřicemi jsme si dali dva vlastní
góly, to je takové srážející. Člověk
dře a na psychice to moc nepřidá.
V sobotu to byla škoda, věřím, že
kdyby vlastní góly nepadly, tak
bychom tam urvali nějaký bod.
Podali jsme tam dobrý výkon.“
Může ale opravdu panovat
spokojenost s posledními

Akce nadále trvá...

KAŽDÉ PONDĚLÍ

výkony, když výsledky jsou
poměrně dost nepříznivé?
„S Chomutovem jsme odehráli
dobrý zápas. Rozehráli jsme jej
celkem slušně a škoda, že dostali
branku dvacet sekund před
koncem první třetiny. To byl navíc
vlastní gól, puk nahozený z rohu,
který jsme si srazili do brány. A na
konci druhé třetiny jsme dostali
další dva zbytečné góly. Když
jsme snížili na 3:1, tak jsme to
chtěli ještě zlomit. Možná jsme
se až moc tlačili do útoku a oni
dali na 4:1 a rozhodli. Piráti ale
mají extraligové ambice a mančaft
úplně někde jinde. Výsledek
je nakonec hrozivý,
ovšem oni góly dali
a my jsme šance
neproměnili.“
A co se
týče utkání
s Litoměřicemi?
„Hodnotí se mi to
trošku těžko, protože
jsme hráli snad ještě

líp. Měli jsme tam plno šancí
a vedli jedna nula, pak však dostali
gól v oslabení a ve druhé třetině
přišel vlastňák hned při prvním
nebo druhém střídání, pak jsem
u toho byl já. To si hráč vyjel z rohu,
nahodil puk zápěstím na bránu, já
jsem pokus zblokoval, ale bohužel
vyletěl nahoru a Ondra Kocián
myslel, že se odrazil do rohu, leč
shora mu propadl mezi nohy,
a jak se otáčel, tak si jej tam nešťastně
skopl. To jsou nešťastné góly, ale
i takové padají. Máme bohužel
smůlu a valí se to na nás ze všech
stran... Tím se to v sobotu trochu
zlomilo. Měli jsme sice i pak šance,
ale nedali góly. S koncovkou se
trápíme celou sezonu, bylo
to již poněkolikáté, že
soupeř vytěží z minima
maximum a my nedáme
skoro nic...“
Máte za sebou již
první zápas roku
2015, jaké by bylo vaše

stručné ohlédnutí za uplynulými
dvanácti měsíci?
„Je to nebe a dudy. První půlka
super a druhá úplně špatná...
Ve druhé lize jsme vyhrávali,
dařilo se, v kabině super nálada,
klapalo to. Postoupili jsme
a byla to bomba, pak začala
první liga, na kterou se každý
těšil, a bohužel to je tak, jak
to je. Musíme se s tím porvat
a soutěž udržet, aby se tu první
liga hrála i v dalších sezonách
a natáhli jsme lidi zpátky na zimák.
Také jsou z toho zklamaní, ale
věříme, že nás budou podporovat
i nadále, vytvoří super atmosféru
a potáhneme za jeden provaz.
Snažíme se, na ledě bojujeme...
Poté, co se nám podařilo minulou
sezonu, by pro mě bylo velkým
zklamáním, kdyby to nemě
lo dopadnout dobře.
Věřím, že první ligu
udržíme.“

Foto: Jiří Možný

„Musíme se s tím porvat a soutěž udržet,
aby se tu první liga hrála i v dalších sezonách
a natáhli jsme lidi zpátky na zimák. Také jsou
z toho zklamaní, ale věříme, že nás budou stále
podporovat a potáhneme za jeden provaz...“
prostějovský kapitán LUKÁŠ DUBA o tom,
jak vnímá současnou situaci a zbytek sezony
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ZA ZVÝHODNĚNOU CENU DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Kam příště....
41. kolo, středa 7. ledna: ČEZ Motor České Budějovice - SK HSTřebíč, HC
Most - SK Kadaň, HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, LHK Jestřábi
Prostějov - HC Dukla Jihlava, HC AZ Havířov 2010 - HC Rebel Havlíčkův
Brod, HC Slovan Ústí n/L - Salith Šumperk, Rytíři Kladno - HC Benátky n/J.
42. kolo, sobota 10. ledna: Rytíři Kladno - HC Slovan Ústí nad Labem, Salith
Šumperk - HC AZ Havířov 2010, HC Rebel Havlíčkův Brod - ČEZ Motor České
Budějovice, Piráti Chomutov - HC Most, SK Kadaň - HC Benátky n/J, SK HS
Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov, HC Dukla Jihlava - HC Stadion Litoměřice.

Kocián (35. Šimboch)
Roupec, Hertl, Matyáš, Husák,
Niko, Kolibár, Řezáč, Malý
Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Franek, Krejčík, Indra
Kajaba, Venkrbec, Luňák
Moučka, Duba, Jedlička
Sršeň

Přehled výsledků 1. ligy ČR
39. kolo: HC Rebel Havlíčkův
Brod - HC Benátky n/J 4:5 (1:0 2:2 - 1:2 - 0:0 - 0:1). Branky: 15. Seman (Minárik), 33. Melka (Chlubna,
Tomek), 33. Troliga (Seman, Platil),
41. Melka (Tomek, Chlubna) – 24.
Plodek (Pabiška, Mikyska), 28. Psota (Plodek, Plutnar), 55. Miškovský
(Jonák, Říha), 58. Plodek (Víšek,
Psota), rozh. náj. Plodek. Diváci: 360
* SK HS Třebíč - HC Slovan Ústí
n/L 4:3 po prodl. (1:1 - 1:2 - 1:0 1:0). Branky: 8. Dolníček (Erat, Čuřík), 30. Mrázek, 42. Bartoň, 61. Pekr
(Erat, Bartoň) – 4. Kloz (Budínský),
38. Rod (Roubík), 38. Pohl (Brož,
Budínský). Diváci: 1670 * LHK
Jestřábi Prostějov - Piráti Chomutov 1:6 (0:1 - 0:2 - 1:3). Branky:
43. Kajaba (Meidl, Indra) – 20. Rutta
(Skinner), 39. Gajovský (Dušek,
Bartejs), 40. D. (Růžička, Veselý),
48. Gajovský (Dušek), 52. Rutta
(Gajovský, Růžička), 55. Růžička
(Toman). Diváci: 830 * HC Stadion
Litoměřice - ČEZ Motor České
Budějovice 1:3 (0:0 - 1:2 - 0:1).
Branky: 33. Černoch (Schwamberger) – 22. Nouza (Straka), 38. Nouza
(Žovinec), 45. Vráblík. Diváci: 1450.
40. kolo: Rytíři Kladno – HC
Most 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). Branky: 2.
Kaberle (Rudovský, Dragoun), 19.
Hořava (Eberle, Lukáč), 29. Tenkrát
(Kaberle), 35. Horna (Dragoun),
53. Dragoun (Rudovský, Švaňhal),
56. Hořava (Pitule, Kaberle) – 32.

Charousek (Petruška, Havlíček).
Diváci: 2504 * Salith Šumperk –
HC Benátky n/J 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Branky: 23. Velecký (Staněk), 45.
Vrdlovec (Haas M.) – 15. Plodek
(Plutnar, Miškovský). Diváci: 1248
* HC Rebel Havlíčkův Brod – HC
Slovan Ústí n/L 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
Branky: 28. Troliga (Seman, Pavlíček), 42. Milfait (Minárik, Troliga) –
31. Hanzl (Pohl). Diváci: 509 * HC
Stadion Litoměřice – LHK Jestřábi Prostějov 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Branky: 8. Rys (Kalla, V.Bílek),
21. Novák (Švagrovský), 35. Jarůšek (Doležal, Šulc), 49. D.Bílek
(Chlapík, Jarůšek), 57. Kalla
(V.Bílek, Rys) – 3. Matyáš (Venkrbec), 47. Franek (Indra). Diváci:
1320 * SK HS Třebíč – AZ Havířov 7:3 (3:2, 1:0, 3:1). Branky:
4. Juráň (Paták, Beneš), 8. Zdráhal
(Bartoň, Ostřížek), 17. Dolníček
(Malena, Erat), 28. Ostřížek (Mrázek, Zdráhal), 43. Bartoň (Ostřížek, Raška), 44. Pekr (Dolníček),
58. Raška (Králík) – 16. Sztefek
(Ledňák), 20. Jiránek (Loskot),
47. Pechanec (Sztefek, Klimša).
Diváci: 1930 * HC Dukla Jihlava
– ČEZ Motor České Budějovice
1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Branky: 55.
Prokš (Schejbal, Čáp) – 1. Pajič
(Kuchejda), 20. Švihálek, 42. Nouza
(Straka, Heřman), 59. Nouza. Diváci: 6475 * Piráti Chomutov - SK
Kadaň (odloženo na 19.1.).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 40. 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
Havl. Brod
Prostějov

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

39
40
40
40
40
39
39
39
40
39
40
40
40
39

24
22
22
21
22
19
18
16
13
15
15
7
5
5

5
5
2
3
2
3
1
5
8
3
1
5
5
5

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

5
11
11
13
14
14
13
14
18
17
20
19
28
27

141:75
148:104
112:90
143:91
121:94
122:107
105:95
124:115
90:101
120:135
112:129
87:151
86:149
88:163

87
78
75
72
72
66
63
62
56
55
51
40
27
27

Basketbal

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. ledna 2015

Basketbalisté Prostějova si připsali dvě „povinná“ vítězství

68
87

MMCITÉ BRNO
ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 33:48
čtvrtiny: 15:22, 18:26, 17:22, 18:17
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

49/25:47/25
3:8
16/9:17/13
25:34

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:16
23:23
9:10
20:18

Rozhodčí: Hošek, Kec, Kapaňa
Diváci: 200.

Sestava a body BRNA:
Sestava a body Prostějova:
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„Chceme se vyhnout Nymburku,“ přeje si šéf klubu Ivan Pospíšil

Vymazat malou ztrátu na Děčín a Pardubice se
v další části sezony pokusí basketbalisté Prostějova.
Úřadující vicemistr touží po šestém postupu do finále
v řadě, zatím okupuje čtvrtou pozici, která z pohledu
vyřazovací části soutěže není ideální. V případě postupu do semifinále totiž její držitel po základní části narazí
na českého suveréna z Nymburku.
Prostějov/lv

Zachrla 14, Prášil 13, Krakovič 9, Šiška 9, Marić 8, Semerád 8, Šmíd 4, Jokl
2, Pumprla 1, Kozina 0, Hrabovský 0.
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ORLY ČEKÁ BOJ O POSTUP V TABULCE NA MEDAILOVÉ POZICE

2
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Trenér: Zbyněk Choleva

„Karty jsou v domácí lize dlouhodobě rozdané. Prakticky se hraje
o druhé místo. Tým, který narazí na dvanáctinásobného mistra,
bude mít pouze minimální šanci na
postup do finále. Tomuto souboji
bychom se chtěli v průběhu úvodních dvou kol vyhnout,“ říká jasně
a otevřeně Ivan Pospíšil, předseda
prostějovského klubu.
Po několika letech nejsou Orli

největším aspirantem na zisk
stříbrné medaile, kterou získali
pětkrát v řadě. Finálové ambice
mají především Pardubice, do
série o titul by rádi postoupili
v Děčíně. Válečníci si drží výbornou formu a od začátku ligy prohráli pouze pět zápasů.
„Po velké přestavbě kádru rozhodně nepatříme mezi největší
finálové kandidáty. Ti jsou momentálně v tabulce před námi. To
ale neznamená, že si nechceme

zahrát o titul. Výkony v některých zápasech ukázaly, že by se to
mohlo podařit,“ ohlédl se za dosavadním průběhem sezony kouč
Zbyněk Choleva. „Další utkání ale
zase ukázala, kde se potřebujeme
zlepšit, pokud máme mít šanci na
úspěšný průběh play off,“ dodal
kouč Orlů.
Dlouhodobá část Kooperativa
NBL potrvá až do konce března
a hráči Ariete mají slušnou šanci
poskočit v tabulce na vyšší příčky.
Potřebují ale přidat především na
palubovkách soupeřů, kde zbytečně prohráli několik duelů. „Nebýt
zbytečných ztrát, mohli jsme být
na jiné příčce. Ale stále máme
možnost předcházející zaváhání
napravit. Potřebujeme především
eliminovat krátké herní výpadky během zápasů,“ uvědomuje si
Choleva.

Proti svým. Dlouholetý hráč Prostějova Jaroslav Prášil
(v bílém) byl druhým nejlepším střelcem Brna, ani jeho třináct bodů ale na Ariete nestačilo. Foto: www.basketbrno.cz

ARIETE PROSTĚJOV

77 LIONS JINDŘICHŮV HRADEC
poločas: 43:33

čtvrtiny: 23:15, 20:18, 18:20, 24:24
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

47/25:55/28
6:4
20/17:14/9
30:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:13
17:21
14:13
15:20

Brn
Ar Pv

Rozhodčí: Paulík, Kurz, Nejezchleb
Diváci: 350.

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva
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Peterka Ondřej
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Sehnal Marek|

Brno nedokázalo využít absenci Dylana Talleyho

3
0
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Sestava a body JindřichOVA HradcE:
Autrey 22, Novák 18, Robinson 13, White 10, Melski 5, Vošlajer 3, Aušprunk
2, Šlechta 2, Stegbauer 2, Široký 0, Hanuš 0, Šebek 0.

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 3. kola: Nymburk - Brno 99:66 (26:17, 53:30, 73:46). Nejvíce bodů: Bartoň 20,
Simmons 17, Burns 12, P. Houška, Pomikálek a Stutz po 10 - Prášil 21, Krakovič 9, Jokl a Šiška
po 6. Fauly: 20:21. Trestné hody: 18/14 - 15/12. Trojky: 9:8. Doskoky: 31:24.
Dohrávka 13. kolo: Nymburk - USK Praha 68:48 (17:14, 34:27, 49:43). Nejvíce bodů: Stutz
15, Benda 9, Hruban 8 - Krusic 16, Feštr 11, Mareš 8. Fauly: 21:17. Trestné hody: 11/5:16/8.
Trojky: 3:2. Doskoky: 28:24.
24. kolo: NH Ostrava - Kolín 88:72 (26:15, 53:39, 70:57). Nejvíce bodů: Rohde 25, Dougherty
19, Zbránek 14 - Chán 15, Horák 13, Machač 13. Fauly: 23:21. Trestné hody: 15/11:28/22. Trojky:
9:6. Doskoky: 48:36 * Ústí nad Labem - Opava 83:91 (14:24, 31:43, 51:66). Nejvíce bodů:
Vette 27, Laroche 17,Čarnecký 16 - Dokoupil 20, Gniadek 20, Blažek 19. Fauly: 20:26. 22/12:
19/17. Trojky: 9:12. Doskoky: 30:35 * Brno - Prostějov 68:87 (15:22 , 33:48, 50:70). Nejvíce
bodů: Zachrla 14, Prášil 13, Šiška 9 - Šteffel 20, Marko 16, Slezák 13. Fauly: 23:23. Trestné hody:
16/9:17/13. Trojky: 3:8. Doskoky: 25:34 * Jindřichův Hradec - Svitavy 88:80 (21:20 42:44
71:60). Nejvíce bodů: Autrey 20, White 16, Vošlajer 14 - Šotnar 16, Votroubek 16, Špaček 14.
Fauly: 26:22. Trestné hody: 23/13:26/19. Trojky: 11:9. Doskoky: 44:34 * BK JIP Pardubice BK Děčín 92:87 (26:18, 46:44, 71:59). Nejvíce bodů: Sanders 21, Wall 19, Pandula 13 - Tucker
19, Houška 16, Landa 14. Fauly: 23:22. Trestné hody: 25/19:23/19. Trojky: 9:8. Doskoky: 34:34.
25. kolo: Kolín - Ústí nad Labem 87:74 (23:21, 45:35, 59:50). Nejvíce bodů: Bryant 33, Chán
17, Horák 11, Machač 10 - Laroche 23, Alič 18, Vette 11. Fauly: 24:23. Trestné hody: 20/14 20/15. Trojky: 5:5. Doskoky: 37:26 * Děčín - Ostrava 86:66 (19:12, 45:25, 58:48). Nejvíce
bodů: Vyoral 21, Bosák 20, Tucker 11 - Muirhead a Číž po 13, Rohde 12, Dragoun 10. Fauly:
18:22. Trestné hody: 15/13 - 15/9. Trojky: 11:7. Doskoky: 32:32 * Opava - USK Praha 78:54
(18:24, 37:27, 60:44). Nejvíce bodů: Blažek 21, Šiřina 15, Dokoupil a Gniadek po 11 - Křivánek
15, Michal Mareš 14, Krušič 8. Fauly: 23:23. Trestné hody: 20/19 - 10/7. Trojky: 9:7. Doskoky:
23:23 * Svitavy - Pardubice 90:82 (27:30, 52:46, 65:67). Nejvíce bodů: Teplý 23, Špaček 17,
Šotnar 14 - Pandula 32, Wall 20, Sanders 15. Fauly: 22:21. Trestné hody: 18/17 - 26/19. Trojky:
11:9. Doskoky: 33:31 * Prostějov - Jindřichův Hradec 85:77 (23:15, 43:33, 61:53). Nejvíce
bodů: Talley 20, Mrviš 14, Slezák 14 - Autrey 22, Novák 18, Robinson 13. Fauly: 17:21. Trestné hody: 20/17:14/9. Trojky: 6:4. Doskoky: 30:40.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 25. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

10
23
24
24
24
24
23
23
23
23
23
22

9
18
17
17
15
12
10
10
9
7
6
3

1
5
7
7
9
12
13
13
14
16
17
19

893:717
1868:1705
2109:1927
2081:1962
1923:1813
2027:2050
1883:1945
1783:1860
1726:1752
1700:1812
1619:1754
1576:1891

90.0
78.3
70.8
70.8
62.5
50.0
43.5
43.5
39.1
30.4
26.1
13.6

68
87

Brno, Prostějov/lv - Na vítězné vlně se těsně před oslavou
Silvestra udrželi basketbalisté
Ariete Prostějov. V rámci čtyřiadvacátého kola Kooperativa
NBL hostovali na půdě Brna
a s posledním týmem soutěže
neměli vážnější potíže. I když do
utkání nastoupili bez nejlepšího
střelce Dylana Talleyho, který se
nestačil včas vrátit ze Spojených
států amerických, vyhráli s přehledem i třetí vzájemný zápas,
tentokrát v poměru 87:68.

Hned od počátku úterního
střetnutí basketbalisté prostějovského Ariete ukázali, že si
přijeli pro vítězství a v průběhu
čtvrté minuty vedli 11:4. Hosté
trestali slabší obranu, sami ale
v několika případech doplatili
na zbytečně ztráty a nedostali
se do rozhodujícího trháku v
průběhu úvodní části. Po deseti
minutách přesto vedli 22:15.
Do dvouciferného vedení se Orli
vyhoupli po minutě a půl hry
ve druhé čtvrtině. Hanákům na
Morendě velice svědčila střelba
z velké dálky, což dokazovala
úžasná padesátiprocentní úspěšnost trojek díky osmi trefám
ze šestnácti pokusů. V polovině druhého dějství vedli hosté

www.vecernikpv.cz

Vladimir PAUNOVIČ - MMCITÉ Brno:

„Prostějov vedl od začátku do konce a vyhrál naprosto zaslouženě.
Pro nás byly fatální dvě věci. Udělali jsme dvacet ztrát a nechali jsme Prostějov střílet neobsazené trojky, které jeho hráči proměňovali
s velkou přesností. My jsme se naopak z dálky netrefili. Dvakrát se
nám podařilo se dotáhnout a věřil jsem, že to Prostějovu zkomplikujeme. Vždy jsme však udělali chyby, které nás opět srazily dolů.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Výkon odpovídal výsledku. Brno doma hraje odvážně. Když se
jim střelecky daří, jsou aktivní na doskoku. Byli oslabení o Norwu
s Dygrýnem, což se také projevilo, ale i přesto byli týmem, se kterým se
musí hrát naplno. Myslím si, že jsme dnes byli lepší, i když jsme občas
polevili v koncentraci. Těší nás, že jsme vyhráli i v oslabené sestavě,
neboť Dylan Talley zůstat trčet někde na letišti...“

Lvi ukázali drápy, na orlí letku to nestačilo
Ar Pv
L JH

85
77

Prostějov/lv - První utkání
nového roku basketbalisté Ariete Prostějov zvládli.
V domácím prostředí porazili včera Lvy z Jindřichova Hradce 85:77, když byli
lepším týmem a ani jednou
svého soupeře nepustili do
vedení.
Už první dvě minuty utkání pětadvacátého dějství Kooperativa
NBL naznačily, že domácí basketbalisté touží po úspěchu. Při
chuti byl především Tomanec,

který zařídil prvních pět bodů,
postupně se k němu přidali další spoluhráči a v polovině čtvrté
minuty to bylo 12:4. Hosté sice
vzápětí snížili na rozdíl tří bodů,
v koncovce první části se přesto
více dařilo Prostějovu a po koši
Kouřila v posledních sekundách vedli Orli 23:15.
Hned na začátku druhé čtvrtiny
po trojce Peterky dělilo soupeře jedenáct bodů a dvouciferný náskok drželi Hanáci až na
malé výjimky do konce poločasu. Tři minuty před pauzou
dokonce vedli o patnáct bodů
40:25. Jihočeši svoji ztrátu dokázali mírně stáhnout a do kabin se odcházelo za stavu 43:33.
Dvouciferné vedení hráči Arie-

te drželi ve třetí čtvrtině až do
konce 26. minuty. Po trestných
hodech Talleyho vedli 53:43,
další okamžiky patřily Lvům.
V poslední minutě domácí vedli pouze o čtyři body, větší klid
do koncovky jim daly až závěrečné body Šteffela a Slezáka,
které určily stav 61:53 po třiceti
minutách.
V poslední periodě se v důležitých okamžicích připomenul
Mrviš. Jeho trojky přinesly
navýšení rozdílu mezi soupeři
a koš ve 36. minutě znamenal
vedení 77:64. Jindřichův Hradec se dostal do náporu až v závěrečných okamžicích, jeho
basketbalisté ale dokázali pouze zmírnit svoji porážku.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Pochopitelně nás těší, že jsme vítěznou sérii z konce minulého roku
protáhli do toho nového. Měli jsme v zápase dobré momenty, kdy
si tým dokázal vypracovat zajímavý náskok. Bohužel jsme se nevyvarovali polevení v koncentraci a soupeř toho využil ke korekci
průběžného výsledku. Je to škoda, protože o výsledku mohlo být
rozhodnuto dříve. Vítězství ale beru, protože Jindřichův Hradec je
v této sezoně těžkým soupeřem.“

Karel FOREJT - Lions Jindřichův Hradec:

„Rozhodně se nemusíme stydět. Byli jsme Prostějovu hodně vyrovnaným soupeřem. Dlouho jsme drželi šanci na překvapivé vítězství.
Několikrát jsme dokázali průběh pořádně zdramatizovat. Snižování
dvouciferné ztráty nás ale stálo hodně sil. Když jsme se dostali do
kontaktu, domácí vždy dokázali přitlačit a zase nám odskočili. To nás
sráželo a v koncovce už si Prostějov vítězství pohlídal.“

Pohárová soutěž míří do své rozhodující fáze

Ariete čeká v boji o čtvrtfinále příští středu Brno Už ne tak

KAM PŘÍŠTĚ
26. kolo, středa 7. ledna 2015, 18:00 hodin:
NNH Ostrava - SLUNETA Ústí nad Labem (17:30), USK Praha - GEOSAN
Kolín, MMCITÉ Brno - BK Opava (18:30), BK JIP Pardubice - Ariete Prostějov, BK Děčín - QANTO Tuři Svitavy.
27. kolo, sobota 10. ledna 2015, 18:00 hodin:
QANTO Tuři Svitavy - NH Ostrava (19:30), Ariete Prostějov - BK Děčín
(11.1., 17:00), BK Opava - Lions J. Hradec, GEOSAN Kolín - MMCITÉ Brno
(17:45), SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha (11.1., 17:00).

již 40:22 a v poločase 48:33.
Hned v úvodu druhé půle domácí zaveleli k dotahování.
Rychle se přiblížili na jedenáct
bodů, ale více se jim zápas
zdramatizovat nepovedlo. Následovaly zbytečné ztráty a na
konci 30. minuty Brno prohrávalo 50:70.
Také v poslední čtvrtině byli
basketbalisté Prostějova aktivnější a šikovně využívali své
podkošové hráče. Nejvíce se
dařilo Šteffelovi, který zaznamenal dvacet bodů. Dalších
devatenáct přidala dvojice Tomanec, Nečas. Brno si s pivoty soupeře nedokázalo poradit
a zůstalo na posledním místě
v tabulce.

Prostějov/lv - V letošním ročníku Českého poháru nestartují nymburští basketbalisté
a také z tohoto důvodu se
k soutěži upírají zraky dalších
klubů toužících po prestižní trofeji. Mezi ně patří také

hráči prostějovského Ariete.
„Rádi bychom trofej získali.
Šance je větší, než v předcházejících letech. Ale i bez Nymburku to bude těžké,“ tvrdí
generální manažer Orlů Petr
Fridrich.

Druhá nejvýznamnější soutěže
vstupuje do rozhodující fáze. Ve
hře zůstaly pouze ligové týmy,
které doplňuje prvoligový Hradec Králové. Teď už půjde do tuhého. Čtvrté a páté kolo rozhodne
o složení závěrečného turnaje, ve
kterém se představí čtyři celky.
„Závěrečné Final Four proběhne s největší pravděpodobností
v Brně. Hrát se bude 20. a 21. února,“ prozradil Fridrich.
O postup do čtvrtfinále budou
Orli usilovat 14. ledna od 18:00
hodin ve vlastní hale. Vzhledem
k příznivému losu nastoupí
proti Brnu, poslednímu týmu
ligové tabulky. Svého soupeře
během sezony třikrát s přehledem porazili. „Ligové výsledky

ale nemůžeme přeceňovat. Pohárová soutěž má přece jen jiné pravidla. Rozhoduje jediný zápas, ve
kterém se může stát cokoli. Musíme být pozorní. Jsme favorit
a nechceme připustit komplikace,“ říká trenér Choleva.
Do pohárové soutěže naskočili basketbalisté ve 3. kole, kdy
nastoupili proti BVK Holice
a zvítězili jednoznačně 97:52.
„Teď si musíme poradit s Brnem. Při vší úctě k soupeři očekávám vítězství. Pak uvidíme,
koho nám los přidělí v dalším
kole. Tam už žádný snadný
soupeř nebude,“ poznamenal generální manažer Orlů.
Čtvrtfinále je naplánováno na
28. ledna 2015.

levněji,
ale pořád
výhodněji!

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

Sport
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. ledna 2015

Dvojboj s Vysočinou, přijede i brankář Halász

Prostějov/jim - Osmá Jihlava
a třetí Třebíč jsou nejbližšími
soupeři Jestřábů. Nad oběma celky se prostějovským hokejistům
podařilo v tomto ročníku zvítězit
a stejný počin by se jim hodil
i nyní. Jako první přijde na řadu
středeční souboj s Duklou, ten na
zdejším ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu začíná v 18.00
hodin, v sobotu se na ledě Horácké
Slavie startuje o půl hodiny dříve.
Jihlavský klub je historicky nejúspěšnějším oddílem co do počtu
získaných československých či
českých titulů, toho posledního se
dočkal už v ročníku 1990/1991.
Poté již následovala cesta dolů a po
sezoně 1998/1999 i sestup do první
ligy, kde jsou Ježci doteď. A na návrat mezi českou elitu to nevypadá
ani letos. Zpočátku se sice družstvu
dařilo držet mezi nejlepšími, poté

ale přišla řada výpadků a nyní se
vzdaluje i šesté místo zaručující
přímou účast v play off. Aktuálně je
Jihlava až osmá pod za sedmou Kadaní, další tři body k dobru má šestý
Havířov. A výš už to v základní části pravděpodobně nepůjde, neboť
páté Litoměřice jsou vzdáleny na
plných deset bodů.
Dukla má velké rezervy v defenzivě, což dokládá již sto patnáct inkasovaných branek, tedy v průměru
zhruba tři na zápas. Hůře jsou na
tom jen Ústí nad Labem, Šumperk,
Havlíčkův Brod, Most a Prostějov.
A nepomohlo ani doplnění na brankářském postu, kdy se k duu Lukáš
Sáblík, Ondřej Kacetl přidal na dvě
utkání Jiří Šťastný a na jedno David Rittich, výsledky nepřineslo
ani angažování Tomáše Halásze.
Slovenský gólman zatím pokračuje
v matných výkonech jako při svém

krátkém pobytu na Hané, ve všech
třech utkáních jeho celek inkasoval
po čtyřech brankách a získal jen tři
body za úspěšnou přestřelku 5:4
s Benátkami nad Jizerou. Po nich
přišly domácí porážky 1:4 s Havířovem i Českými Budějovicemi.
A nepřesvědčuje ani jeho úspěšnost
slabě nad osmaosmdesáti procenty. Naopak směrem dopředu to tak
špatné není a největší pozor si musí
prostějovští hráči dávat na trojici
Tomáš Čachotský, Marek Melenovský, Michal Důras, která již dosáhla třicetibodové hranice. Z obrany vše zdatně podporuje Zdeněk
Čáp, jenž už posbíral osm branek
a čtrnáct asistencí.
V dosavadních třech soubojích
vždy platilo heslo „můj dům, můj
hrad“, takže na Vysočině vyhrála
Dukla 3:0 a vysoko 9:3, naopak na
Hané kralovali Jestřábi 5:3, když

se jim podařilo zvrátit nepříznivý
stav 1:3.
Víkendovým soupeřem Prostějova bude dlouho vedoucí Třebíč. Té
nevyšla druhá polovina listopadu
a bojuje nyní o druhou až pátou příčku, vedoucí Chomutov je vzdálen již
na dvanáct bodů. Horácké Slavii se
podařilo v posledních šesti zápasech
bodovat, když přivezla bod z Kladna i Benátek, dva získala proti Ústí
a naplno bodovala s Kadaní, Mostem a naposledy Havířovem.
Třebíčští těžili zejména při startu
ročníku ze spolupráce s Kometou
Brno a Olomoucí, mimo jiné se to
projevilo i na tom, že do hry poslali
již sedm brankářů, dvanáct obránců
a pětadvacet útočníků, tedy v součtu již čtyřiačtyřicet jmen. Bodově
táhne družstvo kapitán Roman Erat,
jenž získat již šest branek a třicet
přihrávek, o pět bodů za ním je další

převážně asistent Miroslav Holec.
Naopak pozice kanonýrů plní osmnáctigólový Matěj Petr, čtrnáctigólový Lukáš Havel a David Dolníček, jenž již zaznamenal deset tref.
Šestým nejproduktivnějším útočníkem je za šest branek a stejný počet
nahrávek někdejší Jestřáb Jakub
Čuřík. Poslední tři zápasy odchytal
zlínský Luboš Horčička a pětatřicetiletý gólman se dočkal dvou výher,
jeho úspěšnost je ale pod jednadevadesáti procenty. Může se tak stát
třetím gólmanem, který za Třebíč
nastoupí proti Prostějovu, ve druhém kole vychytal Tomáš Štůrala
výhru 4:2, poté Martin Falter zažil
domácí výhru 5:1 i venkovní porážku 0:2. Pod ni se na konci listopadu
gólově podepsali Vladimír Stejskal
s Markem Indrou, zatímco Ondřej
Kocián vychytal své první a zatím
jediné prvoligové čisté konto.

Chomutovu přálo i štěstí a Piráti vysoko zvítězili
Prostějov/jim - Ani napotřetí se Jestřábům nepodařilo obrat o body
hlavního favorita soutěže a s výrazným náskokem vedoucí tým první
ligy Piráty Chomutov. Favorit zápasu devětatřicátého kola první ligy
byl ještě před úvodním buly jasně
daný, téměř čtyřicet minut ovšem
bylo vše otevřené. Domácí potvrdili, že jsou schopni odehrát kvalitní
střetnutí a týmu prošpikovanému
hvězdami byli vyrovnaným protivníkem, hosté se ale mohli spolehnout na skvělé konce třetin a na dalekou cestu zpět do Čech si přibalili
všechny tři body.
V čase mezi vánočními svátky
a koncem roku nepřilákal lídr tabulky ani celou tisícovku návštěvníků,
na které tentokrát z pozice hlavní
pořadatelky dohlížela marketinková
ředitelka oddílu Tereza Vychodilová.
Ona i všichni ostatní mohli zůstat
v klidu, nic podobného jako při duelu s Havířovem ani vzdáleně ne-

hrozilo a střetnutí se odehrálo bez
žádných nepřístojností.
Hosté začali minulé pondělí očekávaným tlakem, k němuž jim pomohlo
i brzké Hawlíkovo vyloučení. Hra
kočky s myší se ale nekonala. Domácí
navázali na svou předešlou obětavost a
poctivě se bránili. A také občas vyrazili
do nebezpečného protiútoku, jaký třeba v první třetině předvedl Kindl. Pět
a půl minuty před pauzou se gestem
fair play blýskl chomutovský Nikola
Gajovský, když odvolal odpískaný
faul na sebe, odměny za tento skutek
se dočkal vrchovaté. Se svými spoluhráči se mohl radovat ještě v prvním
dějství, dvaadvacet sekund před koncem si totiž prostějovští hráči dopravili
puk sami do sítě a branka byla připsána
obránci Ruttovi – 0:1.
Vstup do druhé části ale měli Jestřábi famózní. Podařilo se jim soupeře
zamknout v jeho pásmu a jen díky
Kopřivovi platilo stále hubené vedení favorita. Zuby si na něm vylámalo hned několik domácích hráčů,
například Duba neuspěl tváří v tvář
bekhendovým pokusem, nevedlo se
ani Kindlovi a obráncům. Odměnou
byla alespoň přesilovka, kdy musel
Lukáš Květoň zastavit hákem Kindla,
jenž si už najížděl před Kopřivu. A po-

četní výhoda mohla být i dvojnásobná,
jenže naražení Indry na mantinel, po
němž prostějovský forvard dlouho zůstal ležet na ledě, se obešlo bez trestu.
Nejblíže vyrovnání byl Patrik Husák,
ale s poloodkrytou bránou si rady nevěděl. Poté se smolně nechal vyloučit
Niko, jenž se vydal na útočný výlet, na
modré se mu ale zastavil puk a při snaze o jeho popostrčení zasáhl protihráče
do obličeje, ale Šimboch ve spolupráci
s obránci vše vyřešil.
Potrestaný bek se následně ihned
zapojil do hry a ujížděl na Kopřivu,
nicméně střela ani dorážka úspěšné
nebyly, vracejícím se chomutovským
bekům se ho povedlo včas zakřižovat.
Na druhé straně Hovorka vystihl přihrávku přes celé pásmo a ujížděl středem na prostějovského gólmana, ten
ho ale taktéž vychytal. A poté hosté dokonce trefili tyčku. Svou sezónní bilanci jedné branky následně nerozšířil ani
Husák, z mezikruží napálil míč pouze
doprostřed brány, kde stál Kopřiva.
O zvýšení vedení se dvě minuty před
druhou pauzou postaral Gajovský. Recept byl jednoduchý. Vybojoval puk
a hnal se do přečíslení, z levé strany
v plné rychlosti trefil přesně protější
horní růžek – 0:2. No a v poslední minutě se po pohledné kombinaci v těs-

ném předbrankovém prostoru a střele
za přesouvajícího Šimbocha prosadil
i David Květoň – 0:3. Do konce druhé
části zbývalo jen třiadvacet sekund.
Jestřábi na začátku teřžtí dvacetiminutovky dokázali snížit, dvě a fous minuty po startu závěrečné pasáže vrátil puk
do brány po předchozí střele Kajaba
– 1:3. Díky deváté brance se tak posu-

nul před Roupce na pozici nejlepšího
kanonýra Jestřábů. Poté už se ale trefovali jen Piráti. Nejprve to byl Gajovský
(1:4), čtyři minuty po něm byl i druhý
vlastenec připsán Ruttovi, když puk
dopravil do sítě svou bruslí Matyáš
(1:5), po exhibiční akci pak brankové
akce uzavřel v pětapadesáté minutě
Růžička – 1:6.

Litoměřice, Prostějov/jim – Třetí
jestřábí porážka v řadě společně
s obrozením Havlíčkova Brodu
způsobily po čtyřicátém kole druhé
nejvyšší soutěže změnu na úplném
konci prvoligové tabulky. Zatímco
Prostějov padl na ledě Litoměřic,
hráčům Rebelu se podařilo zdolat
Ústí nad Labem. A protože má nováček soutěže výrazně horší skóre,
při bodové rovnosti si ze třinácté
příčky o jednu pozici pohoršil.
Hostující Jestřábi přitom měli ve
středních Čechách výtečný vstup do
utkání. Hned v první minutě sobotního střetnutí vyslal od modré ostrou
ránu Matyáš a Král ji vykopl jen ke
Kajabovi, jehož dorážka skončila
na tyči. Dvaadvacetiletého útočníka

Druhá třetina přinesla velký obrat.
Začalo to hned v jednadvacáté minutě, když Hertl při pokusu o nahrávku
o zadní mantinel trefil forčekujícího
Nováka, od něhož doputoval kotouč
do brankoviště. A následně i za dezorientovaného Kociána, jenž si puk
bruslí srazil do brány – 2:1. A velké
štěstí pomohlo Litoměřicím i ke zvýšení náskoku. To se psala pětatřicátá
minuta, Jarůšek převzal míč u koncové čáry a podél mantinelu si vyjel
na pravý kruh, odkud adresoval přihrávku na zadní tyč. Při realizaci své
myšlenky ale nastřelil jen Dubovu
nohu, od níž se touš dostal až za čáru
– 3:1. Hosté okamžitě reagovali střídáním gólmanů a čerstvý Šimboch
si následně vychutnal zakončujícího
Vítězslava Bílka.
V poslední části navíc ještě došlo
ke zdramatizování, když dokázal
nehlídaný Franek z mezikruží snížit
– 3:2. Po přihrávce zpoza brány vypálil z první a přes trojici hráčů před
sebou zamířil přesně k tyči. Jenže
ani ne za dvě minuty už opět vedly

Šen-čen, Prostějov/lv - Zimní tenisový spánek je minulostí a tak na
kurtech se už od uplynulého víkendu bojuje opět naplno. Do boje
jdou i prostějovští tenisté a tenistky.
O Hopman Cupu informujeme na
straně 17, jak jsou na tom další členové TK Agrofert.
V čínském Šen-čenu vstoupí do nové
sezony Petra Kvitová. Dvojnásobná
wimbledonská vítězka a aktuální
světová čtyřka doufá, že rok 2015
bude úspěšný. „Nový rok beru jako
novou výzvu. Chci v zápasech prodat
dřinu v přípravě. Pokusím se uspět na

grandslamech, a pokud to půjde, ráda
bych se stala světovou jedničkou,“
prozradila své plány pro příští měsíce
Kvitová.
V hlavní soutěži se představí také
Tereza Smitková. Pro obě hráčky je
turnaj přípravou na úvodní grandslam
v Melbourne. „Už na Australian Open
se chci poprat o další grandslamový
triumf,“ plánuje česká jednička.
Tomáš Berdych je třetím nasazeným
hráčem na turnaji v Dauhá, do své
další sezóny jde i Jiří Veselý, který
se představí na podniku v indickém
Chennai.

Berdych absolvoval
vítězný vstup do sezony

Hua Hin, Prostějov/lv - Úspěšnou
generálku na novou sezonu absolvoval v Thajsku Tomáš Berdych.
Prostějovský tenista nenašel přemožitele na exhibičním turnaji v Hua
Hin, když postupně porazil Španěla
Davida Ferrera a pak také Kanaďana Milose Raonice. S oběma soupeři má přitom celkově negativní
bilanci.
„Byla to skvělá příprava. Odehrál
jsem dobré zápasy proti velice kvalitním soupeřům. Věřím, že mě tato
exhibice dobře naladí na začátek
nové sezony a první vrchol, kterým
bude Australian Open,“ nechal se slyšet Berdych.

Česká tenisová jednička Ferrera porazila 6:3, 6:7, 6:2. Španěl byl lepší pouze ve zkrácené hře druhého setu, jinak
ovšem dominoval Berdych. Ve finále
pak přetlačil Raonice 7:6, 6:3. Spoléhal se na svůj servis a obávaného ranaře přehrál i na returnu. „S předvedenou
hrou můžeme být docela spokojeni.
Na to, že šlo o první ostré zápasy po
těžké přípravě, to nebylo špatné,“ pochvaloval si Berdych.
Za vítězství na prvním turnaji pod
vedením nového kouče Daniela Vallverdua inkasoval Berdych čtyřicet tisíc
amerických dolarů a současně nabral
potřebné sebevědomí před startem
soutěžní sezony v katarském Dauhá.

Prostějov/jim - V pátek 2. ledna
zahájili přípravu na zbývající
polovinu druholigové sezony
házenkáři Prostějova. Hráči
sedmého celku aktuální tabulky
se až do konce minulého roku
udržovali v kondici pravidelnými středečními a pátečními
tréninky, až nyní ale přichází na
řadu to pravé nabírání hrubé síly.
K tomu poslouží zejména tradiční
soustředění, na které se družstvo
vydá už tento čtvrtek 8. ledna.
„Jedeme do Horní Lipové. Tam
jsem jezdíval s Kostelcem a už
druhým rokem s Prostějovem, za
čtyři dny tam během třífázových
tréninků dostanou osmdesát procent toho, co bych si představoval.
Z toho se potom žije celý zbytek
sezony. Nebudeme si nalhávat,
kvůli studijním a pracovním povinnostem, není tréninková docházka ideální,“ těší se na osvěd-

Na tři soutěže se od nadcházejícího víkendu rozdělí 1. a 2. futsalová
třída. O titul okresního přeborníka si to rozdá vedoucí devítka 1. třídy
a nejlepší výchozí pozici do nadstavby má Relax Prostějov „A“, jenž
uhájil první místo o bod před „Griffiny“. Ti mohutně dotahovali a na
závěrečném turnaji základní části zdolali Konici, Ariston i již zmíněný
Relax, na víc než druhé místo s průběžnou jednobodovou ztrátou to ale
nestačilo. Třetí místo připadlo Andělu a čtvrté Botafoze, toto kvarteto
si ke stávajícímu zisku připočte ještě čtyři, tři, dva a jeden bonifikační
bod.
Do baráže o účast v příštím ročníku 1. třídy se zapojí nejhorší trio z nejvyšší
soutěže a nejlepších pět z 2. třídy. Výjimkou je pouze Sexmeralda „B“, která
dobrovolně přepustila svůj post FC Orange, neboť se této skupiny zúčastní
i její „áčko“. Základní částí 2. třídy prošel nejlépe Relax „B“, díky vydařenému závěru si účast v mezisoutěži zajistilo i Pobřeží kocoviny. A nejhorší
šestice doplněná o Sexmeraldu „B“ se bude nyní víkend co víkend potkávat
ve 3. třídě.
Prvními turnaji druhé poloviny sezony začala soutěž veteránů. Vedoucí trio
Moravská modelárna, Relax a Sezako zvládlo úvodní utkání s plným bodovým ziskem, naopak Litrpůl padl s Beximem i Relaxem a pohoršil si na
čtvrté místo.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
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BŘETISLAV KOPŘIVA – Piráti Chomutov:

„Měli jsme z utkání určitou obavu, protože jsme tam měli krátké volno
a devítidenní pauzu mezi utkáními. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Prostějov
se zlepšuje herně i výsledkově, má nové hráče. Pomohl nám první gól, pak
mužstvo hrálo celkem slušně. Nejsem ale spokojen s některými výpadky, za
stavu 3:1 se to utkání naklánělo k Prostějovu, ale měli jsme tam trochu štěstí
a utkání jsme nakonec dohráli velmi dobře. Také jsme měli spoustu šancí, já
jako trenér ale vidím spíše problémy, které tam byly. Brankář Kopřiva tam
chytil nějaké věci, potom jsme dali čtvrtý gól, který to rozhodl.“

Litoměřice o dvě branky. Chlapík
poslal na modrou čáru přihrávku
Dominiku Bílkovi, jenž se zápěstím postaral o čistý průstřel – 4:2.
No a v samotném závěru se domácí prosadili ještě jednou, takže se
zrodil navlas stejný výsledek jako

v polovině října, kdy se oba celky
v Kalich Areně potkaly poprvé.
O pojistku se tři a půl minuty před
koncem postaral z pravého kruhu
pálící Jaroslav Kalla, jenž využil
neideálního rozebrání hráčů při situaci tři na tři – 5:2.

JIŘÍ DOLEŽAL – HC Stadion Litoměřice:

„Měli jsme velmi špatný začátek zápasu, pak si ale dali Prostějovští dvě vlastní branky, a to nás hodně postrčilo ke zlepšenému výkonu. Nehráli jsme dnes
moc dobře, ale získali jsme tři body, což je pro nás pro umístění do první šestky hodně důležité. Když jsme vstřelili čtvrtou branku, tak už jsme si věřili, že
vedení uhájíme. Bylo také vidět, že soupeři docházely síly. Jeho výkon už pak
nebyl takový, jako v první třetině. Dobře nám zachytal Tomáš Král a velice
dobře hrála druhá lajna.“

Souboj titánů. Ve šlágru závěrečného turnaje základní části probíhajícího ročníku sálové kopané se utkaly dva nejlepší celky. Marek Havlíček
z SK Griffins 98 (v bílém u míče) se snaží přejít přes Michala Spáčila
z FC Relax. Vítězství si připsali efektivnější „Griffini“. Foto: Josef Popelka
1. TŘÍDA

neděle 4. ledna 2015, Kostelec na Hané:

ARISTON 2SK – BVD 8:3, VYPRAHLO Konice – SK GRIFFINS 98 2:5, BVD – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 2:5, SK GRIFFINS 98 – RELAX „A“ 4:0, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – ARISTON 2 SK 6:2, ŹE-STAV Nezamyslice – VYPRAHLO Konice 2:1, ARISTON 2 SK – SK
GRIFFINS 98 1:2, RELAX „A“ – ŽE-STAV Nezamyslice 3:1.

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

čený způsob zabíračky i známé
prostředí trenér Sokola II Prostějov
Alois Jurík.
Této pouti se zúčastní prakticky celý kádr, chybět by měli jen
z pracovních důvodů Jura se Zacpalem. Naopak stejně jako před
rokem pojedou také dorostenci
Bokůvka s Čelovským. „Jsou
velice talentovaní a perspektivní.
Bokůvka o tom přesvědčuje neustále, odehrál kromě jednoho utkání, které kolidovalo s dorostem,
všechny zápasy, Čelovský je na
tom stejně, navíc je levák a vysoký. Procházka, Bokůvka, Čelovský
budou spolu hrát na spojkách, bylo
tomu tak dva roky v mladším a dva
roky ve starším dorostu,“ libuje si
kouč nad úspěšným zapracováním
mládežníků.
Na jeho svěřence čekají dva dopolední a jeden odpolední trénink,
všechny zaměřené hlavně na bě-

hání. „Běhání ve sněhu, běhání
se zátěží, běhání do kopců. Je to
klasické soustředění, jehož účelem
je nabrat hrubou sílu. V případě počasí bude jeden trénink na běžkách,
to kluci zjistí, že existují i jiné svaly
než ty, které běžně používají,“ pousmál se Jurík.
Po návratu z Jeseníků se házenkáři přesunou do své domovské
tělocvičny ve Studentské ulici,
kde budou tréninky třikrát týdně.
„Do konce ledna bychom chtěli
pracovat na rychlosti a práci s míčem, dva týdny před startem soutěže pořádáme Jeřábkův memoriál
a o týden dříve jedeme na turnaj do
Litovle,“ představil prostějovský
stratég další program.
Jarní část startuje o víkendu 14.
a 15. února a hráči Sokola II do
ní vstoupí na palubovce Telnice.
Předposlednímu celku tabulky
doma dovolili remizovat 29:29.

Akce nadále trvá...

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
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č
820 K
A
. LEDN
do 12
Platí

DO VAŠÍ SCHRÁNKY

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
6
5
5
5
4
4
2
3
0

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

2
1
3
4
4
5
6
5
6
5
7
10

40:22
51:25
45:30
26:19
37:40
19:27
39:26
33:31
24:33
27:32
20:30
23:69

27
26
22
19
17
16
15
14
13
10
10
1

Poznámka: O pořadí na 10. a 11. místě rozhodl po remíze ve vzájemném
zápase rozdíl v celkovém skóre.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Nehráli jsme špatně a v první třetině jsme byli lepší, jenže při vstupu do druhé třetiny jsme si dali vlastní gól a v polovině druhé třetiny druhý vlastní gól,
to potom celé utkání rozhodlo. Byly to i naše chyby. To, co jsme tam předvedli, se nemůže stávat. Hráči obstojí ve chvíli, kdy budeme bodovat, takže raději
hrajme špatně a bodujme...“

KVITOVÁ touží stát Házenkáři Sokola II vyrážejí do hor
se světovou JEDNIČKOU

„Griffini“ zdolali Relax
a jsou krok od čela

„Výsledek je pro nás trošku krutý, zejména první dvě třetiny jsme nehráli
špatně. Chomutov byl sice pořád o krůček lepší bruslařsky, ale nás spíše zlomily ty dva góly do šatny. V poslední třetině pak soupeř ukázal svoji kvalitu
a dovedl zápas do vítězného konce. Naděje vždy umírá poslední, ale prokázalo se, že Chomutov má hodně zkušené mužstvo. Ze vzájemných zápasů
s Chomutovem to byl asi náš nejlepší zápas, škoda, že jsme v první třetině
nevyužili šance. Soupeř byl lepší a po zásluze vyhrál.“

Jestřáby srazily v Litoměřicích dva vlastní góly
tak dělilo jen pár centimetrů, aby se
stal prvním Jestřábem, jenž v tomto
ročníku dosáhne na dvouciferný počet zásahů v prostějovském dresu.
O další minutu a půl již ale Prostějovští
vedli. To opět vypálil Matyáš a jeho
střela z mezikruží si již cestu do brány
našla – 0:1. Poté se začali osmělovat
domácí a pomohla jim k tomu i úvodní
přesilovka, kdy si šel na trestnou lavici sednout opět kdo jiný než z Třince
zapůjčený bek Matyáš. Odpověď
Litoměřic tak na sebe ale nenechala
dlouho čekat. Střelec úvodní branky
dostal menší trest za sekání a jen po
patnácti sekundách využil početní
výhodu po Kallově vybídnutí Jiří Rys
– 1:1. Podílel se na tom i nejlepší střelec soutěže Vítězslav Bílek, jenž se po
hattricku při minulém souboji těchto
celků převtělil do role nahrávače. Ještě
do konce první dvacetiminutovky dostali dvě početní výhody taktéž hosté,
ani jedné z nich ale nevyužili. A stejně
tak ani domácí nezužitkovali druhou
přesilovku. Smutnit však nemuseli,
hned po přestávce se dočkali.

FUTSAL V ČÍSLECH

2. TŘÍDA

sobota 3. ledna 2015, Prostějov:

FC VRAHOVICE – GALACTICOS 2:6, TORPEDO – SEXMERALDA „B“ 0:4, ATLETICO
Smržice –FC VRAHOVICE 3:8, GALACTICOS – TORPEDO 2:4, BEDIHOŠŤ – POBŘEŽÍ
KOCOVINY 2:6, SEXMERALDA „B“ – MEDVĚDI 3:1, FC MENPHIS – ATLETICO Smržice 3:1, MEDVĚDI – BEDIHOŠŤ 3:4, POBŘEŽÍ KOCOVINY – FC MENPHIS 3:1.

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
8
7
7
6
5
5
3
3
3
2
1

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

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

58:19
75:30
40:25
41:27
54:25
40:33
40:60
35:47
21:30
38:54
37:52
29:58
26:74

33
30
25
23
22
19
17
16
12
10
9
7
4

Liga veteránů

sobota 3. ledna 2015, Kostelec na Hané:

FC LITRPŮL – BEXIM PALETTEN 2:6, Kutný, Křupka – Hodulák 3, Gréza, Fialka,
Kučera Evžen, SEZAKO – AC ŠTIKA 4:2, Spáčil Karel 3, Přikryl – Roba, Jančiar,
BEXIM PALETTEN – RELAX 2:10, Hodulák 2 – Spáčil Michal 4, Macourek 2, Keluc
2, Ohlídal, Růžička, AC ŠTIKA – FC LITRPŮL 2:5, Jančiar, Roba – Ociepka Stanislav
2, Kutný, Křupka, Frýbort, BEXIM PALETTEN – SEZAKO 3:6, Gréza, Fialka, Začal –
Spáčil Karel 3, Řehořek, Přikryl, Trávníček, RELAX – FC LITRPŮL 10:3, Spáčil Michal
3, Gottwald 2, Macourek 2, Keluc, Ohlídal, Růžička – Kolář, Křupka, Bureš.

neděle 4. ledna 2015, Kostelec na Hané:

KRUMSÍN – POKOP 1:8, Hlačík – Rek 3, Kalvoda 2, Cigr 2, Hanák, MORAVSKÁ
MODELÁRNA – AC ZAVADILKA 2000 2:1, Novotný, Holub – Kučera Tomáš, AC ZAVADILKA 2000 – KRUMSÍN 4:1, Ševcůj 2, Škultéty, Sedlák – Konšel Martin, POKOP
– MORAVSKÁ MODELÁRNA 1:2, Hanák – Holub, Olšanský, AC ZAVADILKA 2000 –
POKOP 3:3, Sedlák 2, Škultéty – Hanák 3, KRUMSÍN – MORAVSKÁ MODELÁRNA
0:5, Grepl 2, Olšanský, Rus, Novotný.

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

11
10
10
11
11
11
11
10
11

10
8
7
7
5
5
2
2
0

0
0
0
0
1
1
2
0
0

1
2
3
4
5
5
7
8
11

36:15
77:22
55:29
40:36
29:32
36:56
24:42
20:49
13:49

30
24
21
21
16
16
8
6
0
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Hráčské statistiky
v UNIQA extralize žen ČR
2014/15
Prostějov/son – Sváteční pauzy v nejvyšší české soutěži volejbalistek okolo Vánoc a Nového roku využíváme k tomu, abychom vám
nabídli přehled individuálních statistik v dosavadním průběhu tohoto ročníku UNIQA extraligy žen. Po 14. kole základní části zatím vévodí žebříčkům útočných činností prostějovská univerzálka
Simon Liannes, a to se suverénním náskokem. Dost vysoko však
figurují i další Agelky, zejména smečařka Tatsiana Markevich
v téměř veškerých činnostech, většina našich hráček na smeči
a libero Julie Kovářová úplně nejvýš na přihrávce. Výrazný herní přínos ale mají aspoň v některé činnosti všechny členky kádru
úřadujících mistryň republiky.

Nejvíce bodující hráčky (celkový součet)
1. Liannes Simon (VK AGEL Prostějov) 227, 2. Eva Hodanová (Olymp
Praha) 192, 3. Paula Kubová (Sokol Frýdek-Místek) 184, 4. Monika Dedíková (VK Přerov) 183, 5. Lenka Oborná (Sokol Šternberk) 178, 15. Tatsiana
Markevich 124, 18. Sonja Borovinšek 115, 32. Barbora Gambová 88, 35.
Andrea Kossányiová 76, 41. Stefanie Karg 71, 44. Ana Bogdanovic 63, 61.
Kathleen Weiss 31, 71. Solange Soares (všechny VK AGEL Prostějov) 4.

Nejvíce bodující hráčky (průměr na set)
1. Liannes Simon (VK AGEL Prostějov) 5,40, 2. Paula Kubová (Frýdek-Místek) 4,18, 3. Eva Hodanová (Olymp Praha) 4,17, 4. Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 4,11, 5. Monika Dedíková (VK Přerov) 3,98, 8. Tatsiana Markevich 3,44, 13. Stefanie Karg 3,09, 16. Barbora Gambová
3,03, 19. Andrea Kossányiová 2,92, 20. Sonja Borovinšek 2,80, 24. Ana
Bogdanovic 2,74, 65. Kathleen Weiss 0,79, 71. Solange Soares (všechny
VK AGEL Prostějov) 0,20.

Přípravu prostějovských „Agelek“ završil
tréninkový mač proti Frýdku-Místku
BYLI JSME

Jak už Večerník informoval v minulém
vydání, volejbalistky
Prostějova po čtyřdenním volnu vyplněném
vánočními svátky znovu naplno trénovaly.
Kromě 31. prosince
a 1. ledna, kdy dostaly
prostor oslavit Silvestra
i Nový rok, se ženy VK
AGEL Prostějov věnovaly intenzivní přípravě
všechny dny uplynulého týdne, většinou
dvoufázově.

U TOHO!

Velitelka. Tréninky fyzičky měla pod palcem kondiční trenérka
Michaela Jelínková (na snímku vlevo).
Foto: Marek Sonnevend
chyběla ani kondiční trenérka Navzdory této velké zátěži
Michaela Jelínková, jež dáv- doplněné o pilování herních
ala holkám pořádně zabrat. prvků zvládly prostějovské
„Agelky“ makaly na fyzičce volejbalistky rovněž jeden
při mnoha různých posilo- přátelský zápas, kterým bylo
vacích cvičeních s moderními tréninkové utkání proti TJ Sopomůckami, s překážkami i bez, kol Frýdek-Místek. A družstvo
Prostějov/son
dostávaly do těla také běžecky „vékáčka“ i přes únavu vyhráKromě samotných členek a „proklínaly“ hlavně obávaný lo nad aktuálně třetím celkem
hráčského kádru a obvyklých člunkový běh v časových inter- extraligové tabulky všech pět
členů realizačního týmu ne- valech.
hraných setů.

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

4x foto: Marek Sonnevend

Udržování rovnováhy si v dobré náladě užívaly Kathleen ... totéž platilo u jiného cvičení pro Liannes Simon
Weiss (vlevo) a Stefanie Karg....
a Andreu Kossányiovou (vlevo).

Nejlépe blokující hráčky (průměr bodů na set)
1. Eva Rutarová (UP Olomouc) 1,08, 2. Kristina Yordanska (Sokol Frýdek-Místek) 1,07, 3. Ana Bogdanovic (VK AGEL Prostějov) 1,00, 4. Veronika Trnková (Olymp Praha) 0,96, 5. Kateřina Kohoutová (VK Přerov)
0,93, 10. Stefanie Karg 0,65, 19. Sonja Borovinšek 0,46, 20. Liannes
Simon 0,45, 23. Andrea Kossányiová 0,42, 30. Barbora Gambová 0,34,
38. Tatsiana Markevich 0,25, 62. Kathleen Weiss (všechny VK AGEL
Prostějov) 0,10.

Nejlépe podávající hráčky (celkový součet bodů)
1. Tatsiana Markevich (VK AGEL Prostějov) 23, 2. Sonja Borovinšek
(VK AGEL Prostějov) 22, 3. Katarina Dudová (Sokol Frýdek-Místek) 21,
4. Markéta Janečková (Sokol Šternberk) 20, 5. Eva Hodanová (Olymp
Praha) 19, 24. Andrea Kossányiová 10, 33. Liannes Simon 9, 34. Kathleen Weiss 9, 35. Stefanie Karg 9, 61. Barbora Gambová 5, 62. Solange
Soares 4, 66. Ana Bogdanovic (všechny VK AGEL Prostějov)
v) 4.

Nejlépe podávající hráčky (průměr bodů na set)
1. Tatsiana Markevich (VK AGEL Prostějov) 0,64, 2. Sonja Borovinšek
(VK AGEL Prostějov) 0,54, 3. Katarina Dudová (Sokol Frýdek-Místek)
0,48, 4. Paula Kubová (Sokol Frýdek-Místek) 0,43, 5. Markéta Janečková
(Sokol Šternberk) 0,43, 8. Stefanie Karg 0,39, 12. Andrea Kossányiová
0,38, 34. Kathleen Weiss 0,23, 38. Liannes Simon 0,21, 42. Solange Soares 0,20, 52. Barbora Gambová 0,17, 53. Ana Bogdanovic (všechny VK
AGEL Prostějov) 0,17.

Nejlépe přihrávající hráčky (účinnost v procentech)
1. Julie Kovářová (VK AGEL Prostějov) 33,4, 2. Veronika Dostálová
(Olymp Praha) 27,1, 3. Šárka Melichárková (SG Brno) 25,0, 4. Tatsiana Markevich (VK AGEL Prostějov) 23,1, 5. Markéta Janečková (Sokol
Šternberk) 22,0, 10. Barbora Gambová 19,8, 21. Andrea Kossányiová
(všechny VK AGEL Prostějov) 13,8.

1. Tijana Boškovic (Partizan Bělehrad) 6,00, 2. Valentina Diouf (Busto Arsizio) 5,90, 3. Yeon-Koung Kim (Fenerbahce Istanbul) 5,90, 4. Nataliya Obmochaeva (Dynamo Moskva) 5,54, 5. Ekaterina Gamova (Dynamo Kazaň) 5,46,
Liannes Simon 4,73, Andrea Kossányiová 3,89, Tatsiana Markevich 3,27,
Stefanie Karg 2,55, Sonja Borovinšek 1,18, Kathleen Weiss 1,00, Barbora
Gambová (všechny VK AGEL Prostějov) 1,00.

Nejlépe smečující hráčky (celkový součet bodů))
1. Ekaterina Gamova (Dynamo Kazaň) 63, 2. Tijana Boškovic (Partizan Bělehrad) 62, 3. Nataliya Obmochaeva (Dynamo Moskva) 60, 4. Katarzyna Ewa
Skowronska-Dolata (Rabita Baku) 55, 5. Olesia Rykhliuk (Volero Curych) 53,
10. Liannes Simon 44, 22. Tatsiana Markevich 33, 45. Andrea Kossányiová
24, 52. Stefanie Karg 21, 105. Sonja Borovinšek 9, 111. Kathleen Weiss 7,
133. Barbora Gambová (všechny VK AGEL Prostějov) 3.

Nejlépe smečující hráčky (průměr bodů na set)

1. Robin de Kruijf (Vakifbank Istanbul) 61,90, 2. Ekaterina Lyubushkina (Busto Arsizio) 54,84, 3. Milena Rasic (Vakifbank Istanbul) 53,33, 4. Elena Yureva
(Dynamo Kazaň) 50,00, 5. Cursty Jackson (SC Drážďany) 48,94, 15. Stefanie
Karg 34,09, 33. Tatsiana Markevich 27,27, 46. Andrea Kossányiová 21,92,
57. Liannes Simon (všechny VK AGEL Prostějov) 17,78.

Nejlépe blokující hráčky (celkový součet bodů)
1. Elena Yureva (Dynamo Kazaň) 19, 2. Maja Poljak (Eczacibasi Istanbul) 15,
3. Stefana Veljkovic (Chemik Police) 13, 4. Regina Moroz (Dynamo Moskva)
13, 5. Christina Bauer (Fenerbahce Istanbul) 11, 23. Andrea Kossányiová 7,
41. Stefanie Karg 5, 53. Kathleen Weiss 4, 55. Liannes Simon 4, 95. Sonja
Borovinšek 2, 131. Tatsiana Markevich (všechny VK AGEL Prostějov) 1.

Nejlépe blokující hráčky (průměr bodů na set)
Malé medicinbaly takhle házely Barbora Gambová (vlevo), Nejobávanější ze všeho je člunkový běh, což pocítila
Tatsiana Markevich a spol..
i Sonja Borovinšek (vepředu).

Už ne tak levněji, ale pořád výhodněji!

Nejlépe blokující hráčky (celkový součet bodů)
1. Kristina Yordanska (Sokol Frýdek-Místek) 47, 2. Veronika Trnková
(Olymp Praha) 43, 3. Kateřina Kohoutová (VK Přerov) 43, 4. Eva Rutarová (UP Olomouc) 42, 5. Iva Nachmilnerová (TJ Ostrava) 42, 11. Ana
Bogdanovic 23, 15. Sonja Borovinšek 19, 16. Liannes Simon 19, 24.
Stefanie Karg 15, 34. Andrea Kossányiová 11, 39. Barbora Gambová
10, 41. Tatsiana Markevich 9, 58. Kathleen Weiss (všechny VK AGEL
Prostějov) 4.

Nejvíce bodující hráčky (průměr na set)

Nejlépe smečující hráčky (účinnost v procentech)

Nejlépe smečující hráčky (účinnost v procentech)
1. Stefanie Karg (VK AGEL Prostějov) 54, 2. Sonja Borovinšek (VK
AGEL Prostějov) 50, 3. Veronika Závodná (Sokol Frýdek-Místek) 46,
4. Kristina Yordanska (Sokol Frýdek-Místek) 45, 5. Veronika Trnková
(Olymp Praha) 41, Tatsiana Markevich 37, Liannes Simon 34, Ana Bogdanovic 33, Barbora Gambová 32, Andrea Kossányiová 18, Kathleen
Weiss (všechny VK AGEL Prostějov) 15.

Nejvíce bodující hráčky (celkový součet)

1. Tijana Boškovic (Partizan Bělehrad) 5,64, 2. Ekaterina Gamova (Dynamo
Kazaň) 4,85, 3. Valentina Diouf (Busto Arsizio) 4,80, 4. Nataliya Obmochaeva (Dynamo Moskva) 4,62, 5. Olesia Rykhliuk (Volero Curych) 4,42, Liannes Simon 4,00, Tatsiana Markevich 3,00, Andrea Kossányiová 2,67, Stefanie Karg 1,91, Barbora Gambová 1,00, Sonja Borovinšek 0,82, Kathleen
Weiss (všechny VK AGEL Prostějov) 0,64.

1. Liannes Simon (VK AGEL Prostějov) 199, 2. Eva Hodanová (Olymp
Praha) 159, 3. Lenka Oborná (Sokol Šternberk) 154, 4. Paula Kubová (Sokol Frýdek-Místek) 145, 5. Monika Dedíková (VK Přerov) 145, 17. Tatsiana Markevich 92, 26. Sonja Borovinšek 74, 27. Barbora Gambová 73,
34. Andrea Kossányiová 55, 41. Stefanie Karg 47, 48. Ana Bogdanovic
36, 64. Kathleen Weiss (všechny VK AGEL Prostějov) 18.

1. Liannes Simon (VK AGEL Prostějov) 4,74, 2. Eva Hodanová (Olymp
Praha) 3,46, 3. Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 3,42, 4. Lenka Oborná (Sokol Šternberk) 3,42, 5. Paula Kubová (Sokol Frýdek-Místek) 3,30,
12. Tatsiana Markevich 2,56, 13. Barbora Gambová 2,52, 20. Andrea
Kossányiová 2,12, 23. Stefanie Karg 2,04, 32. Sonja Borovinšek 1,80,
39. Ana Bogdanovic 1,57, 49. Kathleen Weiss (všechny VK AGEL Prostějov) 0,46.

Prostějov/son - 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League
Women má za sebou přesně polovinu střetnutí v základních skupinách,
zbývá odehrát druhá půlka zápasového programu čítající pro každého
účastníka evropské Ligy mistryň tři lednové duely. V tomto mezidobí
jsme nahlédli do individuálních statistik pro zjištění, jak si mezi kontinentální klubovou elitou zatím vedou prostějovské volejbalistky.

1. Nataliya Obmochaeva (Dynamo Moskva) 72, 2. Ekaterina Gamova (Dynamo Kazaň) 71, 3. Tijana Boškovic (Partizan Bělehrad) 66, 4. Olesia Rykhliuk
(Volero Curych) 61, 5. Katarzyna Ewa Skowronska-Dolata (Rabita Baku) 61,
12. Liannes Simon 52, 33. Tatsiana Markevich 36, 36. Andrea Kossányiová
35, 56. Stefanie Karg 28, 105. Sonja Borovinšek 13, 109. Kathleen Weiss 11,
153. Barbora Gambová (všechny VK AGEL Prostějov) 3.

Nejlépe smečující hráčky (celkový součet bodů))

Nejlépe smečující hráčky (průměr bodů na set)

Hráčské statistiky v evropské
é
Lize mistryň 2014/15

Objednávejte celoroční
cenu a s bonusy i dárky

předplatné Večerníku za lepší

nám v tomto směru vyšel vstříc
a nakonec vzniklo tohle netradiční
řešení se dvěma vzájemnými
souboji ve dvou dnech,“ vysvětlil
Peter Goga,sportovní manažer
VK Agel Prostějov.
„Agelky! tak po sváteční pauze
změří síly s protivníkem, který
je na výkonnostním vzestupu.
Do aktuálního ročníku extraligy
sice vstoupil třemi vítězstvími,
jenže poté se nedokázal
vypořádat s náročnějším losem
a naopak podlehl šestkrát v řadě.
Zvedl se až vydřenou výhrou
ve Šternberku, na niž navázal
těsným vyřazením Ostravy
ze čtvrtfinále Českého poháru
(teprve díky úspěšnému zlatému
setu) a cenným triumfem nad
Olympem Praha z posledního
mače před Vánocemi.
„Je zřejmé, že tým Králova Pole
jde herně nahoru. Asi potřeboval
čas, aby si pozměněná sestava na
sebe zvykla a všechno si sedlo.
Každopádně je tam zkušená
nahrávačka Soňa Nováková,

Nejlépe blokující hráčky (účinnost v procentech)
1. Kseniya Poznyak (Azeryol Baku) 84,62, 2. Ekaterina Lyubushkina (Busto
Arsizio) 60,00, 3. Jovana Brakocevic Canzian (Azeryol Baku) 50,00, 4. Kristina Mikhailenko (SC Drážďany) 37,50, 5. Carolina Costagrande (Vakifbank
Istanbul) 37,50, 38. Andrea Kossányiová 0,00, 39. Kathleen Weiss (obě VK
AGEL Prostějov) 0,00.

Nejlépe podávající hráčky (celkový součet bodů)

Zápasový start do kalendářního roku 2015:
dva semifinálové duely Českého poháru
s KP Brno ve dvou dnech. Cílem je postup

Prostějov/son - Vskutku originálním způsobem otevřou
volejbalistky Prostějova svůj
zápasový program v roce 2015.
Ženy VK AGEL Prostějov
totiž do nového kalendářního
letopočtu vstoupí oběma utkáními semifinále Českého poháru proti Královu Poli Brno
odehranými ve dvou dnech za
sebou! Úvodní vzájemný duel je
na pořadu tuto středu 7. ledna
od 16.15 hodin v jihomoravské
metropoli, odveta přijde hned
ve čtvrtek 8. ledna od 17.00 hodin na Hané.
Proč se vůbec koná tak bleskový
dvojboj? „Původní termíny obou
střetnutí se překrývaly s našimi
zápasy v Champions League,
proto jsme se s vedením Královopolské museli domluvit na nových
datech. A neboť máme hlavně
druhou polovinu ledna hodně
nabitou utkáními i náročným
cestováním, chtěli jsme pohárové
duely absolvovat co nejdříve
v novém roce. Brněnský oddíl

1. Maja Poljak (Eczacibasi Istanbul) 1,50, 2. Elena Yureva (Dynamo Kazaň)
1,46, 3. Stefana Veljkovic (Chemik Police) 1,18, 4. Christina Bauer (Fenerbahce Istanbul) 1,10, 5. Regina Moroz (Dynamo Moskva) 1,00, Andrea Kossányiová 0,78, Stefanie Karg 0,45, Kathleen Weiss 0,36, Liannes Simon 0,36,
Sonja Borovinšek 0,18, Tatsiana Markevich (všechny VK AGEL Prostějov)
0,09.

neméně ostřílená Markéta
Chlumská na liberu a v útoku
nejvíc bodující Elisabeth Field
s Marií Toufarovou. Přesto jsme
my jasnými favority, kteří musí
potvrdit svou roli. Určitě se toho
nebojíme a já věřím, že to zvládneme,“ podotkl hlavní trenér
prostějovského družstva Miroslav Čada.
„Důležité bude co nejlépe odehrát hned první zápas v Brně,
abychom si domů přivezli
výhodný výsledek pro odvetu,
v ideálním případě 3:0. A na
vlastním hřišti pak zbude bez
nějakých zbytečných problémů
potvrdit postup do finále Českého
poháru, jehož ovládnutí poosmé
za sebou je naším jednoznačným
cílem. Uvidíme, nakolik soupeř
tenhle plán dokáže znepříjemnit
a jak hladce vše půjde,“ uvažoval
Čada s tím, že kromě zraněné
blokařky Any Bogdanovic
léčící zlomený kotník by
„vékáčko“ mělo nastoupit
kompletní.

1. Yeon-Koung Kim (Fenerbahce Istanbul) 14, 2. Iuliia Kutiukova (Omička
Omsk) 10, 3. Anna Werblinska (Chemik Police) 10, 4. Valentina Diouf (Busto
Arsizio) 8, 5. Frauke Dirickx (Nordmeccanica Piacenza) 7, 22. Andrea Kossányiová 4, 30. Liannes Simon 4, 74. Sonja Borovinšek 2, 76. Stefanie Karg 2,
79. Tatsiana Markevich (všechny VK AGEL Prostějov) 2.

Nejlépe podávající hráčky (průměr bodů na set)
1. Yeon-Koung Kim (Fenerbahce Istanbul) 1,40, 2. Iuliia Kutiukova (Omička
Omsk) 0,91, 3. Anna Werblinska (Chemik Police) 0,91, 4. Valentina Diouf
(Busto Arsizio) 0,80, 5. Bethania De La Cruz De Pena (Eczacibasi Istanbul)
0,71, Andrea Kossányiová 0,44, Liannes Simon 0,36, Sonja Borovinšek
0,18, Stefanie Karg 0,18, Tatsiana Markevich (všechny VK AGEL Prostějov) 0,18.

Nejlépe podávající hráčky (účinnost v procentech)
1. Yeon-Koung Kim (Fenerbahce Istanbul) 14,75, 2. Denisa Adriana Rogojinaru (Stiinta Bacau) 13,79, 3. Valentina Diouf (Busto Arsizio) 13,21, 4. Frauke
Dirickx (Nordmeccanica Piacenza) 12,96, 5. Francesca Marcon (Busto Arsizio) 10,81, 7. Andrea Kossányiová 9,68, 16. Tatsiana Markevich 5,00, 27. Liannes Simon 2,27, 41. Kathleen Weiss 0,00, 47. Sonja Borovinšek (všechny
VK AGEL Prostějov) –2,78.

Nejlépe nahrávající hráčky (účinnost v procentech)
1. Francesca Ferretti (Rabita Baku) 47,14, 2. Maja Ognjenovic (Chemik Police) 46,67, 3. Vera Vetrova (Dynamo Moskva) 46,67, 4. Mareen Apitz (RC
Cannes) 45,69, 5. Ekaterina Kosianenko (Dynamo Moskva) 43,66, 17. Kathleen Weiss (VK AGEL Prostějov) 29,03.

Nejlépe přihrávající hráčky (účinnost v procentech)
1. Francesca Marcon (Busto Arsizio) 33,90, 2. Silvija Popovic (Volero
Curych) 30,65, 3. Tatsiana Markevich (VK AGEL Prostějov) 29,89, 4. Elitsa Vasileva (Vakifbank Istanbul) 29,69, 5. Dobriana Rabadzhieva (Volero
Curych) 28,24, 10. Julie Kovářová 24,14, 28. Andrea Kossányiová (obě VK
AGEL Prostějov) 11,29.
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Exkluzivní rozhovor s běloruskou smečařkou, která se stala oporou VK AGEL

Foto: Josef Popelka
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DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Na Vánoce jste měla
pět dní volna. Stihla
jste si svátky užít?
„Nakonec ano, i když cesta
byla hodně náročná. Domů
do Běloruska jsem totiž jela
autem, což je dost daleko,
a na hranicích s Polskem navíc byla hrozně dlouhá kolona. Museli jsme tak čekat
plných sedm hodin, než se
nám přes hranice povedlo dostat. Určitě to však stálo za to,
protože jsem mohla Vánoce
strávit nejen se svým mužem
a dcerkou, ale také s maminkou a tatínkem. Tím pádem
byly mé svátky krásné.“
Nebála jste se cestovat tak daleko stovky
kilometrů automobilem?
„V řízení jsme se střídali
s manželem, takže se to dalo
zvládnout. Jakmile byl jeden
z nás unavený, šel za volant
druhý, dalo se během cesty
odpočívat.“
Vy jste od začátku
sezóny v České republice právě s manželem
i s dcerou. Je to velká vzpruha a pomoc?
„Určitě ano. V minulém roce
tady se mnou mohla být jen
moje holčička a často jsem
tak musela řešit hlídání během
tréninků i zápasů. Teď mám
tady muže, který buď zůstane

s dcerkou doma, nebo oba
nou.
dorazí na halu za mnou.
me
A ve volném čase jsme
er.
pořád spolu, což je super.
íPsychicky i celkově, cítím se v pohodě.“
Po vánočním
volnu dostáváte v přípravě dost
zabrat jak herně, tak
kondičně. Je těžké
zvládat velkou tréninkovou zátěž?
„Dostat se po delšíí
pa
pauze zpátky do tempa
je vždycky těžší, což platí
dle voi teď, zvlášť pokud vedle
me také
lejbalu hodně pracujeme
na fyzičce. Ale dá se to zvládnout a hlavně my samyy dobře
ořádně
víme, že musíme pořádně
makat, abychom byly dobře
nachystané na druhou půlku
sezóny.“
V první polovině
ně jste
absolvovaly tři duelyy
základní skupiny Champihampi-a
ons League. Můžete se za
nimi ohlédnout?
„V Kazani jsme zahrály
ly docela dobře a mohly získat
třetí set, chyběl jen kousek.
Stejně jako potom doma
s Chemikem Police v první
i druhé sadě, kdy jsme opět
pět nezvládly vyrovnané koncovky.
covky.
A v opačném případě mohly
ty zápasy probíhat a třeba
eba
ak,
i dopadnout úplně jinak,
by
jenže to jsou jen kdyby

několikrát jsme místo jasných
3:0 zvítězily 3:1, což se snad
ještě dá akceptovat. (úsměv)“
Momentálně je vše
dobré, jenže loni stejnou dobou vás trápilo zranění i potíže s vízy. Jak jste tohle nelehké období snášela?
„Opravdu těžce. Všechno
začalo tím letním zraněním
břišních svalů, které jsem si
přinesla z běloruské reprezentace a dlouho se z něj nemohla
úplně vyléčit. Pořád mě trápilo, nemohla jsem kvůli tomu
ani zdaleka hrát naplno a spíš
se na hřišti celý podzim volejbalově trápila. K tomu jsem
navíc odjela domů pro nová
víza, tam stále čekala a čekala,
nakonec se vůbec nedočkala.
V Bělorusku jsou s udělováním víz obecně hrozné
problémy a já na to doplatila. Proto jsme se s vedením
prostějovského klubu domluvili, že předčasně ukončíme
smlouvu a pokud získám víza
na celou sezónu 2014-2015,
podepíšeme kontrakt nový.
Což se povedlo a já jsem za
to moc ráda. Cením si toho, že
mi VK AGEL dal ještě jednu
šanci.“
Jak jste vlastně po volejbalové stránce prožila úvodní polovinu roku
2014?
„Nejdřív jsem konečně vyléčila ten zraněný břišní sval
a potom dohrála sezónu za
Žemžučinu Polesia, což je takový menší běloruský oddíl.
Šlo hlavně o to, abych úplně
nevypadla z rytmu a udržovala se v herní zátěži pro tento
soutěžní ročník. Vracet se na
scénu třeba po půlroční pauze
by bylo strašně těžké. Takhle
jsem zůstala aspoň v nějaké
formě, zkraje srpna se vrátila
do Prostějova na začátek nové
přípravy a docela rychle se do
toho znovu dostala. Pomohlo
mi, že už jsem znala zdejší
prostředí, podmínky, hlavního
trenéra, celý realizační tým
i polovinu spoluhráček, které
od minulé sezóny zůstaly. Cítím se tady po všech stránkách
fakt moc dobře a jsem velice
ráda, že v Prostějově může
pokračovat moje sportovní
kariéra.“

KAŽDÉ PONDĚLÍ

Marek Sonnevend

tak pozitivní statistiky mám
snad úplně poprvé v životě.
Mnohem důležitější než můj
vlastní dobrý pocit však je, že
nám to na hřišti většinou jde
kvalitně všem společně jako
družstvu. No, a když se daří
celému týmu, můžou z téhle
práce vyskočit i některé individuální výkony.“
Trenér Čada dost vyzdvihuje váš přínos
pro kolektiv. Potěší to?
„Takovou chválu radši ani
nechci slyšet, protože pak
člověk něco pokazí a chválení se rychle změní v kritiku.
(smích) Na druhou stranu je
určitě příjemné i povzbuzující, když vám kouč věří a víte,
co od vás očekává. Pokud je
to naopak, sami si přestanete
věřit a výkon jde dolů. Tenhle
problém ale teď naštěstí nemáme.“
Myslíte, že vynikající
hru a třeba i vítězství můžete ve zbylých třech
střetnutích Ligy mistryň ještě zopakovat?
„Možné to rozhodně je, ovšem
každé další utkání bude moc
těžké. Třeba hned nejbližší
zápas v Baku očekávám strašně náročný, protože ze své
vlastní zkušenosti vím, jak to
v Ázerbájdžánu mají hostující
týmy složité například kvůli
rozhodčím, kteří někdy podléhají tlaku bouřlivého publika.
Totéž se dá předpokládat na
půdě Police, navíc Chemik
má opravdu hodně silný tým.
Nejvíc šancí na další dílčí
úspěch proto vidím při našem
závěrečném vystoupení doma
s Kazaní. V každém případě
i jedna výhra ze tří zbývajících zápasů by byla vzhledem
k velkým kvalitám všech našich soupeřů ohromným úspěchem.“
UNIQA
extraligou
a Českým pohárem
zatím procházíte bez porážky i bodové ztráty. Berete to
coby povinnost?
„Přesně tak. V českých soutěžích musíme pořád hrát naplno
nejen každé utkání, ale každý
jednotlivý set, abychom pokud možno žádný neztratily.
Zatím to docela vychází a roli
favoritek zvládáme. Pouze

Akce nadále trvá...

a na ty se nehraje. Kaž
Každopádně získat set se nám ppovedlo
c pak
až proti Rabitě Baku, což
vyrovn
vedlo k úplně vyrovnanému
utkání, které pro nás sskončilo
výborně. Tam už jsme oodvedly
skvělý týmový výkon a prožicennéh vítězly krásné chvíle cenného
ství nad favoritem.“
Šlo pro vás osobně
o největší zápasoz
vý triumf v kariéře?
karié
„Asi jo. Jedno
Jednou jsem
podobn cenbyla k podobně
veli blízné výhře velice
dvěm roky,
ko před dvěma
kdy jsme s Cannes
vedly nad Vakifbankem IIstanbul
nakon pod2:0 a nakonec
lehly 2:3. Cannes
je ale přece jenom
papírově
silnější
Pr
klub než Prostějov
a ve stejném rročníku
do
jsme tenkrát dokázaly
zvítězit třeba v JekaCu
těrinburgu či Curychu.
j skalp
Pro VK AGEL je
Rabity určitě víc, než by
byl pro RC skalp Vakift
banku. A kromě toho
za
Cannes jsem hrála tak půl
na půl, zatímco v Prostějově jsem skoro pořád
sestav Tím
v základní sestavě.
víc si pak člověk takový
dílčí úspěch přímo na hřišu
ti může vychutnat, užít.“
I statistické ukazatele jasně vypod
vídají o tom, jak důležitá
jste pro hru „vék
„vékáčka“.
Cítíte spokojenost s tím,
nakolik se vám v probíhajícím ročníku daří?
ho
„Abych
hodnotila
s
sama
sebe, ttomu se
celou karié
kariéru závy
sadně vyhýbám
a nechci to dělat an
ani teď.
(úsm
(úsměv)
Ale
prav
j e
pravda, že

Prostějov - Z hlediska absolutního přísunu bodů
dů sibánka
ce vládne oddílovým statistikám VK AGEL Kubánka
ráčku
Simon, ale pokud hledáte nejkomplexnější hráčku
k, naletošního výběru prostějovských volejbalistek,
čekarazíte na jiné jméno. Je jím možná trochu nečekaevich
ně, leč naprosto zaslouženě Tatsiana Markevich
(na snímku). Běloruská smečařka dokáže velmi
ě dobúčinně zaútočit, má vynikající přihrávku, hodně
Právě
ré podání i hru v poli a slabinou není ani blok. „Právě
učástí
Táňa je v současnosti nepostradatelnou součástí
tavit,“
týmu, bez níž si naši sestavu nedokážu představit,“
souhlasí také hlavní kouč „Agelek“ Miroslav Čada.
ky beTěžko říct, kde se v těle nesmírně útlé plejerky
učasre tolik energie, zvlášť když jako jediná v současném „vékáčku“ musí navíc zvládat též roli matky.
ančaft
Každopádně svou všestranností táhne mančaft
or pro
a ochotně poskytla tento obsáhlejší rozhovor
cz.
Večerník a klubové stránky www.vkprostejov.cz.

LEDNA

Tatsiana Markevich: „Prožívám svou osobně nejlepší sezónu v kariéře“

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Volejbal, basketbal

basketbalistky Prostějova
Při extraligovém pokračování Druholigové
si pojistily první polovinu tabulky

stojí tuto sobotu v cestě SG Brno

Prostějov/son - Zápasová
přestávka v nejvyšší české
soutěži volejbalistek trvá
přesně tři týdny a skončí
v sobotu 10. ledna. Týká se
to i žen VK AGEL Prostějov, které právě v tento den
nastoupí k duelu 15. kola
UNIQA extraligy 2014/2015
na půdě SG Brno. Hraje se
od 17.00 hodin v hale ve Vodově ulici.
„Agelky“ tímto střetnutím zakončí týden ve znamení brněnského trojboje, neboť 7. a 8.

Prostějov/jim - S minimálním
počtem hráček odcestovaly
v závěru uplynulého roku
prostějovské
basketbalistky
k dalšímu dvoukolu východní
skupiny druhé ligy. Hráčkám
TJ OP Prostějov se i tak podařilo splnit cíl v podobě návratu
s jednou výhrou, byť při pohledu na tabulku realizační
tým předpokládal, že se podaří
uspět spíše ve druhém, než-li
v prvním klání.

a těsnou prohru 2:3 se Šternberkem, jinak sbírá samé porážky, většinou hladké. Rozhodně je však navzdory svému
poslednímu místu v tabulce
silnější i nebezpečnější než
v minulých sezónách. „Proto nesmíme jako obvykle nic
podcenit a k zápasu přistoupit naprosto zodpovědně. Na
druhou stranu platí, že pokud
SBŠ Ostrava „B“
to jen trochu půjde, dostanou
TJ OP Prostějov 50:80
proti SG větší prostor hráčky,
které jindy tolik nenastupují,“
(12:23, 16:11, 9:28, 13:18)
upozornil Čada.
Sestava a body Prostějova: Fialová 19, Frgalová 4, M. Krátká
6, Kalábová 16, Švécarová 15,
Kozáková 10, Urbancová 10.
Trenér: Željko Živkovič.
„V plánu byla aspoň jedna výhra,
to se nám povedlo. V Ostravě
jsme zvítězili lehce a o hodně, do
Příboru už nás ale jelo jen šest.
První polovina byla dobrá, třetí
Klatovech, tudíž jeho účast v až 30. prosince mezinárodní tur- vem. Tahounka Cruz absolvo- čtvrtinu jsme ale nezvládli, odpadkvalifikaci se dá očekávat.
naj MEVZA v Maďarsku. Mladé vala veškerá střetnutí v základní li jsme fyzicky a vyfaulovali jsme
Prvně dvě jmenované „Agelky“ Češky tam vítězně zvládly všech- sestavě, Stavinohová nastoupila se,“ shrnul poslední dvě vystoupepřitom absolvovaly poslední zá- ny tři duely v základní skupině, do čtyř mačů včetně obou roz- ní trenér Željko Živkovič.
pasovou generálku před bitvami následné semifinále proti Sloven- hodujících v play off a Meidlová Ostravské „béčko“ mělo před
o ME, kterou byl v termínu 28. sku i finále s domácím kolekti- tuto přípravnou akci vynechala.
tímto utkáním jen o bod méně než
prostějovský výběr, na palubovce
ale jasně vládlo hostující družstvo.
Již první čtvrtina vyzněla pro nováčka soutěže o jedenáct bodů
Základní skupina
Finále
Česko – Maďarsko 3:1 (-15, 19, 19, 23): Sarah Česko – Maďarsko 3:1 (22, 26, -18, 13): Sarah lépe, poté se sice domácím košíCruz v základní sestavě, Adéla Stavinohová v Cruz v základní sestavě, Adéla Stavinohová kářkám podařilo lehce snížit, defizákladní sestavě.
střídala.
výsledkový servis
Česko – Rakousko 3:1 (15, -20, 24, 21): Sarah
2. ligy žen, skupiny „B“
Cruz v základní sestavě, Adéla Stavinohová
Program kadetek ČR
nenastoupila.
13. a 14. kolo: Poděbrady – OloČesko – Slovensko 3:0 (17, 21, 11): Sarah Cruz
mouc 56:68, Pečky – Zlín 87:41,
v kvalifikaci ME v Rusku
Příbor – Pelhřimov 81:40, Slovanv základní sestavě, Adéla Stavinohová střídala.
ka – Brandýs 77:64, Ostrava „B“ Semifinále
čtvrtek 8. ledna: Česko – Dánsko (13.00 hodin).
Prostějov 50:80, Pečky – Olomouc
Česko – Slovensko 3:2 (24, -18, -11, 29, 8): pátek 9. ledna: Česko – Rusko (15.30 hodin).
75:56, Poděbrady – Zlín 74:56,
Sarah Cruz v základní sestavě, Adéla StavinoOstrava „B“ – Pelhřimov 67:57,
sobota
10.
ledna:
Česko
–
Litva
(13.00
hodin).
hová v základní sestavě.

ledna absolvují dva zápasy semifinále Českého poháru proti
Královu Poli. „Je to tak trochu
jako v play off, ale se dvěma
různými soupeři ze stejného
města,“ pousmál se hlavní trenér „vékáčka“ Miroslav Čada,
mimochodem rodák právě
z jihomoravské metropole.
Jeho svěřenkyně tak po sváteční pauze vstoupí do nového
kalendářního roku třemi utkáními během pouhých čtyř dnů,
což představuje určitou vyšší
náročnost. „Holky jsme se na

to ale snažili nachystat tak, aby
vše zvládly pokud možno bez
problémů. Naše příprava byla
kromě volných dnů na Vánoce, Silvestra i Nový rok hodně
intenzivní, dobrou trénovanost
bychom měli prodat,“ věřil lodivod.
Výhodou je, že v sobotním
mači čeká papírově nejslabší
protivník z celého extraligového pole. Výběr Sportovního gymnázia dosud získal jen
tři body za senzační vítězství
3:2 nad Frýdkem-Místkem

Kadetky Stavinohovou, Cruz a Meidlovou čeká boj
o postup na ME, generálkou byl turnaj v Maďarsku

Prostějov/son – Reprezentační
výběr kadetek České republiky má před sebou kvalifikační
turnaj o postup na Mistrovství
Evropy 2015. Čtyřčlenná skupina, z níž na šampionát projde jen vítěz a šanci má ještě
druhý celek v pořadí, se hraje
od 8. do 10. ledna v ruském
městě Ramenskoje.
Volejbalový oddíl VK AGEL
Prostějov budou na tomto klání s velkou pravděpodobností
zastupovat tři plejerky: libero
Adéla Stavinohová, blokařka
Sarah Cruz a smečařka Pavla
Meidlová. Konečná nominace
sice nebyla v době uzávěrky
tohoto vydání Večerníku ještě známa, ale kompletní trio
z prostějovskéhoo klubu nechybělo mezi 1. a 4. lednem
na závěrečném soustředění v

Výsledky kadetek ČR na turnaji MEVZA v Maďarsku

Příbor – Prostějov 79:56

pět faulů méně, jenže nešlo je tolik
rozprostřít, takže Švécarová, Salajová i Urbancová dohrály se čtyřmi osobními chybami a Kalábová
se třemi. Začalo se tak navyšoval
vedení Příboru, které nakonec přesáhlo hranici dvaceti bodů. Třetí
část totiž domácí basketbalistky
zvládly o deset bodů lépe a závěrečnou pasáž o devět bodů lépe.
„Čekáme, až se nám jedna dvě
hráčky uzdraví. Chodilová už s
námi dlouho nebyla, Kozáková
byla poloviční, protože jí trápil
kotník i nemoc. Ve stejný čas jsme
hráli dvoukolo s kadetkami, takže
v sobotu nemohla jedna z nich a v
neděli ani další dvě,“ popsal Živkovič útrapy při skládání sestavy.
I tak se ale daří Prostějovankám
držet v lepší polovině tabulky. Na
kontě již mají díky sedmi výhrám
a pěti porážkám devatenáct bodů,
což znamená ze čtvrté pozice jen
jednobodovou ztrátu na třetí Slovanku i druhý Brandýs, jenž má
ale o zápas méně. Stejně tak je
to ale našlapané i pod celkem z
Hané, když předposlední Zlín má
jen o dva body méně, ale o zápas
více.

nitivně ale rozhodl počátek druhé
půle. Třetí desetiminutovku zvládl
Prostějov na výtečnou, když sám
nasázel téměř třicet bodů a soupeřkám jich nedovolil ani deset.
Pětici Fialová, Kalábová, Švécarová, Kozáková a Urbancová se
podařilo překonat desetibodovou
hranici a zejména díky jejich příspěvku se hostující skóre zastavilo
na rovných osmi desítkách bodů.

BK Příbor
TJ OP Prostějov 79:56
(21:22, 16:11, 23:13, 19:10)
Sestava a body Prostějova: Fialová 16, Kalábová 14, Švécarová
4, Kozáková 8, Salajová 2, Urbancová 12. Trenér: Željko Živkovič.
O den později už v sestavě chyběly kadetky Frgalová s Michaelou
Krátkou, které pomáhaly ve své
věkové kategorii proti Ostravě,
náhradou za ně byl start Salajové.
I tak se první čtvrtinu podařilo Prostějovu o bod vyhrát a po poločase
z toho bylo jen čtyřbodové manko. Zbytek utkání už ale pevně
držely ve svých rukách domácí
hráčky, kterých bylo přesně deset.
Hostující tým sice vyprodukoval o

Průběžná tabulka 2. ligy žen
 Tým

Z

V

P

Skóre

Body

1. TJ Sokol Manver Pečky

13

12

1

991:720

25

2. BK Brandýs nad Labem
3. Basket Slovanka Parker-Hannifin

11
12

9
8

2
4

755:628
727:624

20
20

4. TJ OP Prostějov

12

7

5

765:669

19

5. OSK Olomouc

13

6

7

811:774

19

6. Basket Poděbrady
7. SBŠ Ostrava „B“

13
12

6
6

7
6

773:823
744:863

19
18

8. BK Příbor

13

4

9

757:852

17

9. Gemini Zlín
10. BK Pelhřimov

13

4

9

700:833

17

12

0

12

566:803

12

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. ledna 2015
Exkluzivní interview s odchovancem místního hokeje, jenž se nedávno vrátil na lavičku Vítkovic
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„ZŮSTAL JSEM PROSTĚJOVSKÝM PATRIOTEM, I KDYŽ JSEM UŽ TOLIK ROKŮ PRYČ“
Ladislav Svozil přišel o NHL i stříbro z olympiády, nyní vede ostravský tým z extraligového podpalubí

Vítkovice, Prostějov - Již potřetí během své téměř
dvacetileté trenérské kariéry se k „A“-týmu Vítkovic vrátil
Ladislav Svozil. Rodák z Prostějova, kde také s hokejem
začínal, nejprve strávil v moravské části Ostravy deset
ročníků jako hráč, když byl mimo jiné důležitou součástí zlatého výběru 1980/1981. Nyní tam absolvuje již
patnáctou sezonu v roli lodivoda či manažera. Při jeho
prvním pobytu v letech 1995 až 1999 z toho bylo jedno
stříbro a jeden bronz, poté se na známé místo vrátil v roce 2002 před prvním angažmá ve slovenském Popradu.
Následně dělal od listopadu 2012 do konce rozehrané
sezony asistenta Peteru Oremusovi, nyní je tomu zhruba
měsíc, co společně s Jakubem Petrem nahradil u tradičního extraligového účastníka odvolanou dvojici Peter
Oremus - Roman Šimíček. Večerník s ním měl možnost
pohovořit v obsáhlém rozhovoru ještě na konci uplynulého letopočtu 2014.
Jiří Možný

Máte za sebou již několik utkání v pozici hlavního kouče Vítkovic, jak jste zatím spokojen?
„Není to jednoduché a musíme jít postupnými krůčky. Každý den děláme
něco nového, aby tendence byla vzestupná a ne sestupná. Vyhráli jsme některé domácí zápasy, což bylo hodně
důležité, dále jsme měli několik velmi
dobře rozehraných partií venku, ale tam
se nám až tak nedaří. Bohužel, doplácíme především na zbytečná vyloučení.
Je těžké otáčet nepříznivě se vyvíjející
zápasy na ledě soupeřů. Bodů ještě samozřejmě není tolik, kolik bychom si
představovali, ale jsme ve hře o předkolo play off. Potřebujeme se odrazit
výš nějakými tříbodovými vítězstvími
v řadě za sebou.“
Daří se tedy alespoň částečně
sundávat z týmu pomyslnou
deku?
„Už to v těch několika předchozích zápasech bylo vidět. Mužstvo věří tomu,
co se dělá na trénincích, a věříme, že to
povede k zlepšení.“
Měnil jste toho hodně, nebo spíše navazujete na předchozí práci?
„Mužstvo vedu společně s Kubou Petrem, který koučuje českou ‚osmnáctku‘ a vítkovickou juniorku, dohodli
jsme se, že mančaft povedeme spolu.
Měníme toho tady hodně a nechali
jsme jen to, co podle našeho názoru
fungovalo. Zaměřili jsme se hlavně na
hru v obranné třetině, kvůli níž jsme
hodně inkasovali, hráči dělali dost chyby. A bohužel se nám také moc nedařilo
v koncovce, na tom také neustále pracujeme.“
Zastával jste a stále zastáváte
pozici sportovního manažera,
je kádr složen dostatečně kvalitně?
„V klubu to bylo pro letošníi sezónu
vyřešeno tak, že si mužstvo skládali
trenéři a já jsem měl na starosti mládež.
Myslím si ale, že máme problémy v obsazení obranných řad. Odešli nám Michal Barinka do Sparty, Karol Sloboda
do Ruska, Tomáš Kudělka do Finska.
Toho se nám teď čerstvě povedlo přilákat po ukončení angažmá v Lahti zpět.
V každém případě z prvních čtyř beků
nám tak před startem ročníku tři odešli,
což byla markantní změna a problém,
který nás tížil a tíží. Samozřejmě tam
máme plno dobrých kluků a podařilo
se kádr nějakým způsobem doplnit,
ale ti kluci jsou ještě poměrně mladí
INZERCE

a chybují. Takoví matadoři jako Barinka a Sloboda byli dobří do přesilovky
i oslabení a jejich zkušenosti se těžko
nahrazují, hodně nám chybí. Buď to
chce čas, nebo nějakou kvalitní posilu.
Když nám odešli, nebyla za ně kvalitní
náhrada, takže teď sháníme, ale během
sezony je to těžké.“
Jak se vám daří skloubit manažerskou a trenérskou práci?
„Mám zdvojenou funkci, ale manažerská práce se nejvíce týkala přestupů
a hostování, které se dorazily třicátého
listopadu, nyní se otevírá lednový trh.
Věřím, že vše budu zvládat jako předtím. Myslím si, že obě pozice se dají
skloubit, de facto se prolínají a osobně
v tom nevidím problém.“
Je to již váš několikátý návrat
na lavičku Vítkovic. Liší se výrazně od těch předchozích?

V čem byla práce v Německu či
na Slovensku jiná než v České
republice?
„Každý stát má svoje specifikum a trénovat doma je velká výzva, málokterému trenérovi se to podaří. Vždy práce
doma u ‚áčka‘ je taková třešnička na
dortu a pro mě bylo trénování doma
cennější než venku.“
Hrál jstee téměř až do čtyřiceti
let, co váss v té době tak dlouho
e?
drželo u hokeje?
u jsem působil do
„V Německu
sedmatřiceti a přemlouvali mě, abych
al. (úsměv) Mohl jsem
ještě pokračoval.
tam tedy ještě rok dva odehrát, měl
renérskou nabídjsem ale už trenérskou
ského klubu,
ku od ostravského
ho nechal.
tak jsem toho
ba říct si
Jednou je třeba
dost a rozhodl jsem se
v sedmatřiceti takto.
Po nějakém roce
nás pak ještě přeom
mluvili, abychom
ušli hrát za Poruli
bu, a pomohli
jsme jí k po-stupu do druhéé
ligy. Tam už
to ale nebylo
takové jako
předtím. Kdyžž
člověk sportujee
a má to rád, tak se
ozně
mu od toho hrozně
těžko odchází.““
A daří see vám stále
aktivně hrát alespoň na
rekreační úrovni?
vni?
věma lety jsem si
„Ještě před dvěma
ně zahrát, teď je na
chodil pravidelně
to už méně časuu a dávám přednost
tenisu. Hobby hokej šel stranou

mě přibrzdilo. Navíc už jsme měli podepsané smlouvy do NHL, ale zlomil
jsem si nohu a zemřel mi otec, takže
jsem to bral jako znamení, že bych měl
zůstat doma.“
I po tomto vážném zranění jste
se ale úspěšně vrátil a opět jste
se stal světovým vicemistrem...
„Dostal jsem se na mistrovství světa
1983, kde jsme skončili
stříbrní. O rok později mi
y ppřed odjezdem
j
dva dny
na olympiádu Švéd při
posledním přáteláku
zlomil ruku, když jsem
dostal sekyru přes ru-

„Rok jsem nesměl vůbec vycestovat,
i když jsem byl zdravý... Jelo se třeba
s Vítkovicemi na Pohár mistrů do Itálie
a já místo toho jel na Barborku pod Praděd...“
někdejší produktivní útočník LADISLAV SVOZIL
o strastech na počátku osmdesátých let minulého století
„Těžko srovnávat... (úsměv) Já jsem
v Ostravě od roku 1976, takže když je
třeba, tak člověk pomůže. Když jsem
dělal asistenta Láďovi Vůjtkovi, tak
jsme došli až do finále, další roky už
nebyly nikdy tak slavné. Vždy to bylo
tak, že jsem přišel k mužstvu a odešlo
pět sedm hráčů, takže z toho bylo třeba
jen čtvrtfinále. I to by nám ale letos úplně stačilo v té pozici, co jsme. (smích)
S Kubou Petrem si rozumíme, je to
kluk, který má vše před sebou. Vyzařují
z něj ohromné věci, co se týče tréninků,
a z mé strany je tam zase nějaká zkušenost, protože jsem již několik mančaftů
vedl.“
Trénoval jste i v Německu a na
Slovensku, neuvažujete výhledově o dalším zahraničním angažmá?
„Ne, to mě neláká. Mám rodinu, šestiletého kluka a už jsem starší, takže si užívám času doma s blízkými, takže se na
nějaký odchod do zahraničí nechystám.
Bydlím v Ostravici a doma se cítím právě tam.“

a věnuji se mu jen v pozicích trenéra
a manažera. Kamarádi mě sice stále
přemlouvají, ať přijdu a jdu si s nimi
zahrát, ale ještě jsem tam nedošel. Hraní hokeje mám nyní na vedlejší koleji,
ale nikdy neříkej nikdy. Občas mě ruce
svrbí, takže si hobby hokej možná ještě
zahraju. (úsměv)“
Ve Vítkovicích jste získal domácí titul a vlastníte rovněž
medaile z mistrovství světa. Vzpomínáte právě na tyto okamžiky nejraději?
„Z jedné strany se na to vzpomíná velmi dobře, z druhé už méně. Tři zápasy
před koncem sezony 1981, kdy jsme
získali titul, jsem si totiž na Slovanu
zlomil nohu, takže mě mrzí, že jsem
se nemohl účastnit oslav. Pak jsem měl
půl roku nechodící sádru a pauzíroval
jsem na mistrovství světa 1981. Zrovna
v letech 1981 a 1982 jsme přitom na to
měli, s Mirkem Fryčerem i Jardou Vlkem, než pak Mirek utekl, patřili jsme
k nejlepším útokům v lize. Mohli jsme
to potvrdit i v nároďáku, ale to zranění

Foto: internet

kavici. Do Sarajeva jsem tak nejel. To
byly takové mezníky, které mě trochu
mrzí. Neměl jsem tolik štěstí jako ostatní a nemohl jsem absolvovat své životní vrcholy, což by byla taková třešnička. I takový je ale život a lepší je dívat
se dopředu než se vracet do minulosti.
(úsměv)“
Ani se synem se k hráčské kariéře příliš nevracíte?
„Na fotky se moc nedíváme, ale když
se potkáme s kamarádama na nějaké
oslavě, tak vzpomínáme na vše možné z aktivní éry. Ale jak říkám, už je
to všechno pryč a je třeba si dělat život
pěkný teď a ne žít ve vzpomínkách.“
Zmínil jste NHL, později už nebylo možné do zámoří odejít?
„Oni mě lákali i přesto, že jsem měl
zlomenou nohu... Říkali, že mě vyléčí,
ale měl jsem strach. Šest měsíců nechodící sádru a medicína nebyla na takové úrovni. Neoperovali mi to tehdy,
jsem ale rád, protože to bylo bez rizika
a s tou nohou nemám dodneška potíže. Tehdy jsme byli pevně odhodlaní,

že to uděláme, a utečeme. Pak už jsem se
k tomuto stoprocentnímu rozhodnutí
nikdy nedostal. Navíc utekl Míra Fryčer a v jednom z prvních rozhovorů pro
Hlas Ameriky řekl, že by si nejraději zahrál se mnou. To bylo znamení, že budu
pod kontrolou a rok jsem nesměl vůbec
vycestovat, i když jsem byl zdravý. Jelo
se třeba s Vítkovicemi na Pohár mistrů do Itálie a já jsem místo toho jel na
týden na Barborku pod Praděd. Až na
podzim 1982 jsem se dostal ven, když
trenér Bukač dal na svazu záruku, že
neuteču. (pousměje se)“
Jak se projevil Fryčerův útěk
na vašich osobních výkonech?
„Napřed jsem hrál v útoku s Mirou
Fryčerem a Jardou Vlkem, shodou
okolností se ale ti dva na Spengler
Cupu 1980/1981 na tréninku pohádali.
Oni byli tvrdé hlavy a řekli, že už spolu nebudou hrát. Tak jjsme tam dostali
Frantu Černíka, ten byl ještě o něco výš
než Jarda, rychlostně i silově lépe
vybavený. A jak Mira utekl, tak
se k nám vrátil Jarda zpátky.
A zase to fungovalo.

V nároďáku už ale
naskakoval třeba Jirka
Lála a všichni tři jsme se na ledě už nikdy nepotkali.“
Schází se někdy slavná vítkovická parta?
„Bohužel už se potkáváme jen na narozeninách starších hráčů, nebo na
pohřbech... (jemný úsměv) Sem tam se
potkáme, ale v tom shonu je toho času
poměrně málo. Mirek trénuje v Polsku,
s Frantou se ale vídám skoro dennodenně, protože je jako prezident klubu můj
nadřízený. A s Jardou Vlkem jsem taky
v kontaktu téměř neustále, protože zde
trénuje děti. Pár let zpátky jsme si připomínali výročí titulu, tak jsme se byli
nejprve podívat na Vítkovicích a pak
jsme měli parádní posezení, kde jsme
zavzpomínali. Doufám, že se opět něco
takového uskuteční.“
Vaším rodištěm je ale Prostějov,
jak dlouho jste hrál hokej tady?
„Celou mládežnickou kariéru jsem strávil na Hané, až v osmnácti letech jsem
odešel do Vítkovic. V sezoně 1975/1976
za chlapy,
jjsem hhrál
ál i nějaké
ěj ké zápasy
á
hl
ddo-

konce i v útoku s Frantou Ševčíkem.
Já jsem měl sedmnáct a on čtyřiatřicet.
Několik zápasů jsem mu hrál centra
a on křídlo. Když jsem ho pak potkal na
Kometě, tak jsme se tomu smáli.“
Jste stále v kontaktu s bývalými
prostějovskými spoluhráči?
„Maminka bydlí v Mostkovicích a do
Prostějova tak stále jezdím. Bohužel, na
vše
v je ale strašně málo času. Rozprchli
js
jsme se a léta běží... Samozřejmě mě to
m
mrzí, protože zavzpomínat na ty časy
bby bylo parádní. Trénovali jsme snad
v padesáti klucích, pan Bábek si nás tehddy vybral osm devět z jedné třídy. Pak
uuž jsme se ale nikdy společně nepotkali,
to mě trochu mrzí. Musel by to ale zorganizovat
někdo místní. Vzpomínám,
g
žže vedoucího mužstva dělal tehdy otec
P
Petra Zachara, se současným trenérem
Je
Jestřábů jsem poté hrál za starou gardu
V
Vítkovic fotbal. Měl i staršího bráchu,
kkterý byl o rok mladší než já, s ním jsem
se v hokejových kategoriích potkával.“
A přišel jste v poslední době
do kontaktu s prostějovskými
funkcionáři?
fu
„„Poslední dva roky si většinou sestavu
‚á
‚áčka‘ tvoří trenéři s generálním manažžerem panem Husičkou, takže to byli
ppředevším oni, kdo byli s panem Luňákkem v kontaktu. Já jsem s nikým nejednnal, ale prostějovský hokej sleduju. Ať
b ve druhé, či nyní v první lize, tak
byl
v mi na něj padne oko. Zůstal jsem
vždy
p
prostějovským
patriotem, i když jsem
u tolik roků trvale na severu Moravy.
už
N hokejisty i fotbalisty stále koukám,
Na
to jsou ty tradiční prostějovské sporty
z doby, kdy jsem tam vyrůstal. Volejb basketbal, tenis jsou takové nástavbal,
b sice tam tyto sporty také byly, ale ne
by,
n takové úrovni.“
na
Jak se vám nyní dívá na prostějovská umístění?
„ fotbale je to dobré, jsou v Morav„Ve
sk
skoslezské
fotbalové lize třetí a doufá že postoupí. (úsměv) V hokeji je
fám,
h
hlavní,
aby se nespadlo. První sezona
p postupu je vždy těžká, důležité je
po
z
zorientovat
se v soutěži a odhadnout
k
kvalitu
hráčů, kteří se do soutěže sežen Se všemi z postupujícího kádru se
nou.
h nedá. Je to o kvalitě, jak se to podahrát
ří doplnit, a jaká se vytvoří parta. Vidím
d výsledků a tabulky, nevidím ale do
do
to co se děje uvnitř. Nevím tedy, jak
toho,
to aktuálně je, kde Prostějov tlačí bota,
ale každopádně si přeju, aby se udržel.“

kdo je
ladislav svozil
Šestapadesátiletá ikona Vítkovic se narodila
8. května 1958 v Prostějově. Zde také začala s hokejem a strávila tu celou mládežnickou kariéru
i první kontakty s mužskou kategorií, v létě 1977
následoval přesun do Vítkovic. V následující sezoně si tehdy devatenáctiletý
útočník připsal prvních sedmnáct branek a sedm asistencí v nejvyšší československé lize, navíc se zúčastnil i světového šampionátu do dvaceti let.
V Ostravě strávil celkem devět sezon, během této doby se stal jednou mistrem a vicemistrem, ovládl i pořadí nahrávačů a vydobyl si pevné místo
v národním týmu. Na jaře 1979 a 1983 se podílel na zisku stříbrných světových medailí a následně smolně přišel o nominaci na olympiádu 1984
i domácí mistrovství světa 1985. Rok nato odešel na jednu sezonu do Jihlavy, aby se opět vrátil zpět a v létě 1988 odešel do ciziny. Dva ročníky strávil
ve Stuttgartu, jeden v Meranu a kariéru zakončil v roce 1995 po čtyřech sezonách v Heilbronnu, jemuž pomohl k postupu do druhé ligy. Jako asistent
trenéra byl u vítkovického stříbra ze sezony 1996/1997, mimo to následně
trénoval i tři roky v Heilbronnu, necelé tři roky v Popradu, jednu sezonu ve
Zvolenu a v ročníku 1997/1998 působil u české „dvacítky“. Zpět ve Vítkovicích je od roku 2012, kdy se ujal pozice sportovního manažera a střídavě
působí u „A“-týmu jako hlavní trenér či asistent.

