PO MĚSTĚ SE TOULÁ MUŽ SE SVRABEM A ŽLOUTENKOU! JE NEBEZPEČNÝ?

čtěte na straně 13

SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

.cz

www.

Akce Leden!!!
Zatmavení skel na
vozidle od 2900Kč

(bez DPH)

montujeme kvalitní autoskla
PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)

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

Přijeďte k nám zdarma Vám dálniční známku sundáme

...ještě

Součástí vydání
je celobarevný
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To je vám ale věc:
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s pohodou

NA RADNICI SE SOULOŽÍ!
TADY SE TO
ODEHRÁVÁ...
Prostějov/mik

No vida, pořád se něco děje! Večerník zjistil, že úředníky prostějovského
magistrátu během prosince loňského roku pohoršilo údajně hned několik
případů, kdy se na veřejně přístupném záchodku ve dvorním traktu radnice
bez jakýchkoliv zábran, věřte nebo ne, souložilo! Kdyby se pár věnoval
mileneckým hrátkám potichu, zřejmě by na jejich neetické chování nikdo
nepřišel. Náruživá slečna s mladíkem však dováděli tak nahlas, že až rušili
úředníky v práci... Velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy prozatím
potvrdil šetření „pouze“ jednoho takového skutkového činu.
„Místo činu“! Radniční toaleetyy otevřené běžně ppro veřejnost
j
si mladá dvojice
více se o této pozoruhodné události
vybrala k erotickým hrátkám. Úřeedníky to nenechalo chladným...
Koláž Večerníku
dočtete na straně 6 dnešního vydání
INZERCE

9 771212 667008
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Krimi

168 hodin
s městskou policií
Strážníky neobelhali

Minulý pátek 2. ledna o půl
druhé odpoledne bylo přijato
na linku 156 sdělení o skupině
mužů pohybujících se po Průmyslové
y
ulici s plně
p naloženým
ý
vozíkem různého železa. Čtyři
bezdomovci se snažili hlídku
přesvědčit o legálním nabytí
nákladu vezeného na dvoukoláku. Strážníci však zkontaktovali osobu, která jim údajně
měla železo darovat. Ta ale jejich tvrzení vyvrátila. Hlídce se
v tomto případě nepodařil zjistit
původ železa a vozík s deseti
kusy železných profilů různých
délek, část nákladové rampy
a dvě trubky jim byly odebrány.
Tímto jsou dotyční podezřelí
z přestupku proti majetku a případ byl postoupen správnímu
orgánu.

PĚSTÍ NAPADL BÝVALOU MANŽELKU!
Policisté muže vypakovali na deset dní z baráku
Absolutně nic si nenechala líbit padesátiletá
žena, kterou v jejím domě na Prostějovsku napadl bývalý manžel. Jakmile uslyšela nadávky
a muž jí začal šermovat pěstmi před obličejem,
zavolala policii! Ta poté konala svoji povinnost a
neurvalý chlapík se tak musí momentálně obydlí
kdysi milované polovičky obloukem vyhýbat.
Prostějovsko/mik
„Letošním prvním vykázaným
mužem z domácnosti je šestapadesátiletý muž, který měl
v pátek druhého ledna ve společně obývaném domě v obci na
Prostějovsku pěstí napadnout bývalou, o šest let mladší manželku.
Navíc ženě také velmi vulgárně
nadával. Ta vše oznámila na po-

licii. Při šetření policisté zjistili, že
muž se takového jednání nedopustil poprvé,“ sdělila k případu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Rozzuřený rabiát nemohl počítat To neměl! Na bývalou manželku a vzápětí také na policisty narazil muž z Prostějovska, který byl poté
Ilustrační foto
s ničím jiným, než že se bude mu- deset dní vykázán z domu.
deseti dnů vykázali ze společné- samozřejmě šetří zvlášť jako pře- Nezbývá než věřit, že se agresivní
set pakovat z domu.
„Policisté využili svého zákonné- ho a bezprostředního prostoru od stupek proti občanskému souži- chlapík z tohoto excesu a následného oprávnění a agresora na dobu obytného domu. Incident se však tí,“ dodala mluvčí krajské policie. ho „výchovného“ opatření poučí.

Přepadli a oloupili
Zfackoval souseda!

Jeden z bydlících se v pátek
2. ledna snažil domluvit sousedovi, který se hlučně choval
od nočních hodin až do rána.
Nahlas si pouštěl hudbu, po
vypnutí muziky ještě vyhodil
petardu z okna svého bytu.
Oznamovatel se tedy rozhodl
za mužem vydat. Jejich setkání
se ovšem zvrtlo v hádku a napomenutý vlepil poškozenému
facku. Při příjezdu hlídky se
útočník na místě již nenacházel.
Muž je podezřelý z přestupku
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Správní orgán má možnost za toto jednání
udělit pokutu do výše až dvaceti
tisíc korun.

Zloděj se dal na útěk

V sobotu 3. ledna před dvacátou hodinou pprojížděla
hlídka
j
ulicí Říční. V těchto místech
spatřila muže, jak nese neznámý předmět zabalený v černé
plachtě. Jakmile dotyčný spatřil
strážníky, věc odhodil a snažil se utéci přes pole směrem
k obchodnímu domu Tesco.
To se mu nepovedlo, hlídkou
byl zadržen. Třicetiletý muž se
přiznal ke krádeži. Patnáct kusů
silných hliníkových kabelů
v délce téměř dvou metrů
vzal ze staveniště na ulici Olomoucká. Následně je za dohledu hlídky vrátil zpět do areálu.
Výše škody nepřesáhla částku
pěti tisíc korun, tudíž pro podezření z přestupku proti majetku
bude tento případ řešit „jen“
správní orgán.

Dobrman v parku

V pravé poledne předminulé
neděle 4. ledna byl na linku
156 nahlášen pobíhající pes
v parku u hvězdárny. V Kolářových sadech se totiž proháněl
dobrman! Oznamovatel psa
sám odchytil a vyčkal příjezdu
strážníků. Pes měl čip, tudíž
prostřednictvím čtečky byl
strážníky zjištěn jeho majitel,
který si pro něj vzápětí přišel.
Za porušení vyhlášky města
obdržel blokovou pokutu.

Zachránil ženu
v bezvědomí

Předminulou neděli 4. ledna
večer bylo přijato na linku 156
neobvyklé sdělení od muže.
Ten zpozoroval ležící osobu na
zemi v bytě protějšího domu.
Oznamovatel přivedl strážníky k sobě domů a ukázal přes
okno zmíněné místo, kde se na
zemi třásla žena. Ihned se hlídka přesunula k bytu nemocné.
Na zvonění nikdo neotvíral,
bylo pravděpodobné, že dotyčná je v bytě sama. Po otevření
bytu byla nalezena devětačtyřicetiletá žena v bezvědomí.
Záchranáři ji rychle převezli do
nemocnice. Poděkování si zaslouží bydlící, kterému nebylo
zjištěné dění lhostejné a událost
včas ohlásil.
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SLEPÉHO!

Prostějov/mik - Poblíž hlav- dvěma násilníkům prakticky
ního nádraží v Prostějově žádnou šanci se ubránit.
došlo uplynulý pátek večer „Jeden muž jej měl chytit pod
k jen těžko pochopitelnému krkem a strčit do něj až upačinu. Dva lupiči přepadli dl na zem. Zde jej uchopil za
a násilím okradli zrakově ramena, držel ho a bránil mu
postiženého invalidu! Po- v pohybu. Druhý pachatel mu
licie po nich pátrá, dvěma prohledal kapsy a odcizil peněhyenám hrozí až deset let ženku s penězi a dalšími osobními věcmi. Celkovou
kriminálu.
škodu vyčíslil
„V pátek devátého
ý poškozený na
ln
ledna kolem půl
e
it
ř
ě
více jak pět tisíc
desáté večer o je neuv
US korun,“ uvedla
M
přepadli dva T
S
I
N
HYE
muži čtyřiceMarta Vlachová
s tím, že zrakově potiletého zrakově
stižený muž si při přepadení
postiženého muže.
K přepadení mělo dojít někde po pádu na zem narazil ruku.
v okolí vlakového nádraží Policie po pachatelích přepadení
v Prostějově,“ prozradila Mar- pátrá. „V případě dopadení hrozí
ta Vlachová, tisková mluvčí za trestný čin loupežného přepaKrajského ředitelství Policie dení oběma pachatelům až deČR Olomouckého kraje s tím, set let vězení,“ dodala na závěr
že slepý invalida neměl proti mluvčí krajské policie.

Není-li v zimě sněhu
zasedni k našemu webu
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od soudní síně...

Muži po bitce leželi na sobě, zaklínili se!

RVÁČE převezli v poutech na záchytku

Prostějov/mik - Strážníci městské policie řešili na
začátku uplynulého týdne
pravou nefalšovanou hospodskou rvačku. Do sebe se
pustili dva muži, z nichž jeden byl totálně opilý. Vyšlápl
si i na policejní hlídku, a tak
se nemohl divit, že s pouty
na rukách zamířil hned na
záchytku.
„V pondělí pátého ledna po
dvaadvacáté hodině byla
vyslána hlídka na základě
telefonického sdělení o fyzickém napadení jednoho
z hostů baru. Jakmile strážníci vešli dovnitř, spatřili na
zemi dva na sobě ležící muže.
V tomto okamžiku napadený
držel útočníka, ovšem proč
k incidentu vůbec došlo, nebyl schopen žádný z nich
vysvětlit. Celý konflikt začal
výhružkou na adresu sedícího
mladíka u stolu. Ten chtěl situaci zklidnit, to se mu ale nepovedlo. Následoval fyzický
útok směrovaný k jeho osobě a poté se dvojice do sebe
zaklínila,“ popsala vyhrocenou situaci v prostějovském
baru Jana Adámková, tisko-

Alkohol a emoce. Jeden ze dvou mladých mužů byl po bitce
v baru okamžitě odvezen na záchytku.
Ilustrační foto
vá mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Jenomže hlídce se nějaký
čas nepodařilo emoce dvou
podnapilých rváčů zklidnit.
„I v přítomnosti strážníků nemínil agresor upustit od svého
neurvalého chování. Na výzvy
hlídky nereagoval, proto bylo
přistoupeno k použití donucovacích prostředků, hmatů
a chvatů. Pětadvacetiletý výtečník skončil v poutech a posléze
na záchytné stanici v Olomouci.
Pro vytíženost přepravní sanit-

ky byl dopraven do zdravotnického zařízení služebním vozem
městské policie,“ popsala dále
Adámková.
Již o poznání klidnější neurvalec nadýchal při příjmu na záchytku 2,44 promile alkoholu.
„Svým jednáním je podezřelý
ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití, přestupku
proti veřejnému pořádku a neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,“
dodala na závěr tisková mluvčí
prostějovských strážníků.

Celý život strávil v montérkách, nyní stanul před tribunálem
měry a dluhy nedělali. Přesto má
nyní na krku žalobu, že na fakturu nabral materiál za 1 340
000 korun, o němž měl vědět,
že už ho nebude schopen splatit. Většinu z těchto peněz přitom
dodnes skutečně neuhradil a zdá
se, že tak ani nikdy neučiní.
„O odběr materiálu na mé jméno
mě poprosil můj společník Tomáš D. Dělali jsme spolu dvacet
let, takže jsem mu plně důvěřoval. Já jsem pracoval rukama,
on měl na starosti smlouvy a vše
kolem peněz. Říkal, že pokud
budeme dál pracovat, tak materiál v budoucnu zaplatíme. Taky
jsem měl strach, že když do toho
nepůjdu, že zůstanu bez práce,
což jsem si nedokázal představit,“ vypověděl ve čtvrtek

a rovněž vyučený instalatér
Tomáš D. bohužel špatně odhadl finanční rizika podnikání. S vidinou vysokého zisku
bral čím dál větší zakázky,
jenže vše nakonec dopadlo
jinak, než si představoval.
„V Praze jsme například
získali práci za tři a půl milionu korun. Museli jsme
kvůli tomu nakoupit materiál
i nářadí a také přibrat zaměstnance. Jenže pak stavba byla
ukončena a investované peníze se nám nikdy nevrátily. Šli
jsme i do dalších zakázek, na
kterých jsme ve finále kvůli
neustálým změnám v projektu
prodělali. Zástupci firem, pro
Celý smutný případ má jediný které jsme to dělali, mi řekli,
hlavní důvod. Jeho společník že jsme s tím měli už dopředu

u Okresního soudu v Prostějově
Zbyněk K.
Jak se ukázalo, nebyl to ovšem
jediný vysoký závazek, kteří si
oba společníci kvůli podnikání
nadělali. Předcházel mu bankovní úvěr přesahující dva miliony
korun, na který Zbyněk K. zastavil svůj byt a Tomáš D. svůj dům
v Hrubčicích. „Teď nemám nic.
Byt nám zabavila banka, patří
mi ještě auto, ale ani to na mě
zatím není přepsáno. Zůstaly mi
jen dluhy,“ povzdechl si Zbyněk
K., který celou záležitost nesl očividně psychicky velmi špatně.

počítat. Jenže, podobné uvažování mi přijde absurdní,“
hájil se obviněný.
Státní zástupce přitom upozornil na fakt, že již v roce
2009 dluhy Tomáše D. přesáhly čtyři miliony korun. Už
tehdy se dle něj nejevilo jako
příliš pravděpodobné, že oba
budou schopni celou situaci
ustát. Navzdory tomu v téže
době založil společnost, kde
zaměstnal svého dlouholetého
parťáka. „Skutečně jsem nemohl tušit, že to vše takhle dopadne,“ trval si na svém muž,
který se podstatnou část svých
závazků snažil uhradit.
Soud v této věci dosud nerozhodl, hlavní líčení bylo odročeno.

po kvartetu hledaných

Nezvaného hosta měla v noci
z úterý 6. na středu 7. ledna
jedna z firem v Kojetínské ulici
v Prostějově. Zatím neznámý
pachatel vnikl do neuzamčené
kanceláře, kde našel klíče, za
pomocí kterých vnikl do několika zásuvek stolu. Z jedné
z nich odcizil příruční pokladny.
V jedné byly peníze jak české,
tak i evropské
p měny,
y, ve druhé
stravenky. Škoda byla vyčíslena na 44 200 korun. V případě
zjištění pachatele mu za přečin
krádeže hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Už berou známky!

V noci ze středy 7. ledna na
čtvrtek 8. ledna se vloupal dosud neznámý zloděj do auta
zaparkovaného v Prostějově
na parkovišti ve Fanderlíkově ulici. Po překonání zámku
pravých předních dveří odcizil
autorádio a seškrábal z čelního
skla letošní dálniční známku.
Majiteli auta značky Peugeot
206 způsobil celkovou škodu
za třináct set korun.
O tašku s celým obsahem přišel řidič vozidla Peugeot, který
ho ve středu 7. ledna krátce po
poledni odstavil na parkovišti
u hřbitova v Brněnské ulici
v Prostějově. Když se k němu
za necelou hodinu vrátil, zjistil, že je na něm rozbité jedno
z oken a z vnitřních prostor
zmizela pánská taška, kterou
tam nechal. Měl v ní peněženku s penězi, osobními doklady
a dalšími osobními věcmi. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 3 700 korun.

Naboural a ujel

Ve středu 7. ledna v odpoledních hodinách došlo v Moravské ulici v Prostějově k dopravní
nehodě. Z prvotního šetření vyplývá, že zatím nezjištěný řidič
neustanoveného vozidla měl na
uvedené ulici poškodit zaparkované vozidlo Opel Omega.
Po střetu odjel neznámo kam.
Hmotná škoda na vozidle Opel
Omega byla vyčíslena na dvacet tisíc korun. V současné době
je nehoda v šetření a policisté po
vozidle a řidiči pátrají.

Okradena o kabelku

Minulé pondělí 5. ledna v odpoledních hodinách byla v jednom
z prostějovských supermarketů
okradena jednasedmdesátiletá
žena, která zde nakupovala.
Zatím neznámý pachatel jí
v nestřeženém okamžiku odcizil z nákupního vozíku kabelku
s celým obsahem. Seniorka
v ní měla peněženku se dvěma
tisíci korunami, osobní doklady
a platební kartu. Zloděj jí způsobil celkovou škodu za čtyři
tisíce tři sta korun. V případě
zjištění pachatele mu za přečiny
krádež a neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Škodovku nenašel

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.

Zloděj
Zl
děj ššell po penězích
ěíh

Okraden u hřbitova

PODNIKÁNÍ dvou instalatérů SKONČILO V DLUZÍCH
Prostějov/mls - Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Být drobným živnostníkem však není
dnes žádná legrace. Vždy hrozí,
že s vámi ti větší a silnější pěkně „vydrbou“. Pokud zároveň
přeceníte své možnosti, pak
hrozí, že dopadnete jako Tomáš
D. a Zbyněk K. z Prostějova.
Po dvaceti letech poctivé práce
a skromného života jim z jejich
společného podnikání zůstaly
jen stotisícové dluhy, které nejsou schopni splácet...
Třiapadesátiletý Zbyněk K. se
vyučil jako instalatér a této práci zůstal celý život věrný. Ráno
vstal, navlékl si montérky, po deseti i dvanácti hodinách práce se
večer unavený vracel domů. Nikdy si s manželkou nežil nad po-

ČERNÁ KRONIKA

GEORGE GALBA

ALEŠ MAULER

ALOIS PETRŽELA

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

se narodil 14. července 1999
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5.
ledna 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 15 do 17 let, měří
170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 19. listopadu 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. ledna 2015. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 35 let a měří mezi 175 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 3. ledna 1947 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. ledna 2015. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 25. června 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 8. ledna 2015. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 19
do 20 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

Svoje vozidlo Škodu Fabii
marně hledal minulé pondělí
5. ledna ráno její majitel. Den
předtím kolem desáté večer ji
zaparkoval na parkovišti na
ulici Edvarda Valenty v Prostějově. V pondělí ráno ji tam
však již nenašel, někdo mu
ji odcizil. Neznámý pachatel
mu tak způsobil škodu za sto
čtyřicet tisíc korun. Policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
přečinu neoprávněného užívání cizí věci, za který pachateli hrozí až dvouletý kriminál.
Na případu policisté pracují
a po pachateli i vozidle pátrají.

Zpravodajství

Uplynul ROK OD TRAGICKÉ NEHODY u Ohrozimi
Zbytečná smrt dvou mladíků zůstává obrovským varováním

Návrat ke

„starým” případům

Ohrozim, Vícov/mls - Mramorový pomník s datem 12. 1.
2014. Dva dřevěné kříže s malými portréty sympatických
kluků. Další zarámované, ale
už notně vybledlé fotografie.
Několik málo svíček hořících
ve skleněných dózách. Tak to
nyní vypadá na místě, kde to
přesně před rokem ve velké
rychlosti napálila stříbrná Alfa
Romeo do stromu. Na místě
zemřeli řidič David Huňka
(†19) a spolujezdec Martin Petržílek (†26). Třetí z mladíků,
který s nimi jel v Alfě Romeo,
se probral v nemocnici.
Dvě bílé rakve, jeden černý
smutek. To byl výsledek tragické bouračky, při níž před
rokem zahynuli dva mladí
lidé. Za nehodou stál alkohol.

Devatenáctiletý viník na místě zemřel, zabil i svého šestadvacetiletého kamaráda, kterému Alfa Romeo nacházející se ve špatném technickém
stavu patřila. Třetí mladík byl
okamžitě převezen do nemocnice a jako zázrakem celou
událost přežil. „Na nehodě se
podepsala souhra několika
faktorů. Řidič byl pod vlivem
alkoholu, naměřeno u něj
bylo 1,96 promile. Roli sehrála
i rychlost vozidla a jeho technický stav,“ uvedl po provedeném vyšetřování mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR. Olomouckého kraje Josef
Bednařík s tím, že kvůli smrti
viníka byl případ odložen.
Událost se hluboce vryla do
myslí i srdcí lidí zejména
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BYLI JSME

ZAJÍMAVOST!
Krach OP řeší i v Bangladéši

Prostějov/mls - Když koncem června došlo k odstřelu
budov v areálu ve Vrahovicích, Večerník psal, že „Pohřeb Oděvního podniku sledovala celá republika“.
Titulek nebyl úplně přesný, protože této události přihlížel zřejmě celý svět! Zpráva o ní pronikla i do hodně
exotických končin...
Kvůli odstřelu šesti budov OP vyrazila do Prostějova
mimo jiné i Nadirah Mujumdar, reportérka bangladéšské televize. Její pětiminutová reportáž nyní
koluje i s českými titulky po internetu, kde má její sledovanost obrovský úspěch. (pokračování na straně 6)

U TOHO!

Dva kříže v poli. Coby připomínka tragické nehody vyrostl u silnice mezi Vícovem a Ohrozimí malý pomníček. Foto: Martin Zaoral
v nedalekém Ptení, odkud de- Večerník rozhodl z pietních
vatenáctiletý řidič pocházel. důvodů vynechat.
„Na něco podobného se nedá Nezbývá však než doufat,
jen tak zapomenout. Přestože že smrt obou mladíků přece
si za to kluci mohli sami, tak jen nebude tak úplně zbysmrt si v žádném případě ne- tečná a zůstane varováním
zasloužili. Pokud vím, tak pro pro všechny, kteří koketují
celou rodinu to bylo a stále je s myšlenkou, že by řídili opilí.
nepředstavitelně těžké,“ svěřil Snad se i díky tomu podobné
se Večerníku jeden z několika tragédie u nás hned tak neoslovených obyvatel Ptení.
dočkáme. Na Davida Huňku
Samotné rodinné příslušníky a Martina Petržílka by se nese při této roční vzpomínce mělo nikdy zapomenout...

Zajímavé video můžete shlédnout přes odkaz

www.youtube.com/watch?v=_A5cgLjuaWc

Velký ohlas. Až v dalekém Bangladéši se lidé dozvěděli o zkáze Oděvního podniku Prostějov, o níž
informovala anglická redakce místní televize.
Foto: youtube.com

NÁRODNÍ DŮM - HÝČKANÁ A HLAVNĚ NÁKLADNÁ SECESNÍ PAMÁTKA
Skvost Jana Kotěry spolkne i v roce 2015 další miliony korun z rozpočtu města

INZERCE

Další investice. Také letos poplynou tři miliony korun do rekonstrukce Národního domu v Prostějově. Opravena bude i kašnička na fasádě,
která kvůli prasklému potrubí delší čas nefunguje.
2x foto: Michal Kadlec
fasády a obnovila se jevištní
stavební investice do národního domu v prostějově
technika v divadelním sále.
K obdobně vysokým částkám
částka (v tisících korunách)
se město vrátilo ještě v letech
Zdroj: Magistrát města Prostějova
2006 a 2007, kdy se za třiadvacet a půl milionu dokončila
rekonstrukce fasády, ale hlavně
se přikročilo k totální obnově
restauračního zařízení i vývařovny. V dalších letech už mířily
podstatně nižší sumy do oprav
dlažby okolo Národního domu,
údržby zařízení, osvětlení a podobně,“ vypočítal Zdeněk Fišer.
Celkem
Národní
dům
v Prostějově od roku 1997
spolykal ze stavebních investic sumu 84 milionů a 116
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Pro aktuální vydání Večerníku jsme získali přehled
stavebních investic, které si
v posledních letech vyžádaly rekonstrukce Národního
domu. Vždy šlo o několik
etap oprav, neboť kdyby se
veškeré investice do secesní
památky architekta Jana Kotěry měly vejít do jediného
roku, městská kasa by se hodně rychle zruinovala. Největší
investované položky, zejména do rekonstrukce fasády
Národního domu a interiéru
divadla, včetně hlediště, má
magistrát víceméně za sebou.
Ovšem i letos jsou v rozpočtu
Statutárního města Prostějov
vyčleněny necelé tři miliony
korun pro Národní dům.

„Zmíněná částka bude letos
směrována do více oprav.
Hlavní záležitostí bude rekonstrukce zdiva v kotelně,
kam dlouhodobě zatéká
voda. Bude se sanovat celý
sklep a provádět veškerá
opatření proti vlhkosti, včetně injektáže i nové izolace.
Pak je potřeba provést generální opravu kašničky
na zdi Národního domu ze
strany od Atria. Ta je už nějakou dobu nefunkční, protože
z děravého potrubí zatékalo
do zdi. Po asanaci a výměně
trubek si myslím, že nebude nic bránit zprovoznění
této neodmyslitelné součásti
budovy Národního domu,“
uvedl pro Večerník Zdeněk
Fišer, náměstek prostějovského primátora pro stavební
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Prostějov/mik

investice. Jak vzápětí dodal,
ani příští roky se na Národní
dům určitě nezapomene a nenechá se ležet ladem. „Už teď
se pomalu zjišťuje nevyhovující technický stav krovů a zároveň desítky tašek na střeše
je puklých,“ připomíná Fišer
důvody dalších oprav v nadcházejícím období.
Secesní dům postavený
v letech 1905 až 1907 byl
nedávno prohlášen Národní kulturní památkou
České republiky. Proto je
jakýkoliv stavební zásah
do nemovitosti vždy složitý
při projednávání s památkáři. „Nejnáročnější jsou
přípravy všech rekonstrukcí.
Projektanti, kteří je plánují,
se s památkáři samozřejmě
svým způsobem potýkají.
Vždy probíhá spousta jednání, než je projekt schválen.
To samé pochopitelně platí
i o Národním domě. Památkáři by si přáli, aby vše zůstalo
v původním stavu, v některých případech to ale už nejde.
Jako například u zrcadlových
oken na chodbách divadla
a jejich mozaikových výplní.
Pokaždé jsou podobné opravy
a výrazné zásahy do secesní památky, a to jak v případě oprav
interiérů i venkovních fasád,
dílem kompromisů,“ poznamenal náměstek primátora.
„K největším investicím do
Národního domu došlo v letech 1997 a 1998, kdy se za
více než sedmadvacet milionů korun provedla generální
rekonstrukce střechy, části

16 8
00

Už několik let se investují miliony korun do rekonstrukcí zřejmě dvou největších architektonických skvostů v Prostějově. Místní zámek
spolykal za posledních deset let více než sto
padesát milionů korun z městského rozpočtu
a Národní dům nezůstává v tomto ohledu vůbec
pozadu. Ostatně není divu, když několik posledních reprezentací města, včetně nejnovější politické garnitury, si obou nemovitostí velmi cenilo
a stále je považuje za významné dědictví, které
má navíc zůstat v kvalitním technickém stavu pro
další mnohé generace. I když, jak sami radní přiznávají, ještě před lety byl například prostějovský
zámek v době převodu ze státu do majetku města považován za danajský dar...

Publicistika

Barometr

Číslo týdne

+

Č
Čistit
se bude! Prostějovští radní se rozhodlii
investovat další peníze do prevence proti prašnosti v ulicích. Magistrát bude čistit
Zbabělec
i hlavní komunikace, které jsou v maujel. Minulé
jetku Olomouckého kraje, ten se
pondělí 5. ledna doovšem stará o strojní čištění
šlo k dopravní nehodě na
pouze dvakrát do roka.
silnici v Drahanském kopci.
Hlavně v letních
Do Škody Octavia řízené jednadvaměsících dojde
cetiletým mladíkem narazilo jiné osobní
k velké náauto, jehož šofér posléze rychle ujel.
pravě.
Policie dosud nezná jeho identitu ani značku vozidla, kterým jel. Pomůže zbabělce najít
veřejnost?

-

Leden a další po něm následující
zimní měsíce jsou kromě nepříjemného počasí známé také tím,
že během nich běží plesová sezona. Plesy pořádá kdekdo, a to od
Statutárního města Prostějov až
po poslední spolek včelařů, čímž
pochopitelně nechci říkat, že mám
něco proti včelařům. Naopak tvrdím, že lepší pilný včelař než neproduktivní ukecaný politik.

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš

Pořadatelství plesů většinou stojí
na přípravných výborech. O tom
i já něco vím, a tak vzdávám hold
a úctu všem těm, kteří dobrovolně
jdou se svojí kůží na trh. Po boji
s úředním šimlem, přípravou všeho ostatního okolo, překonáváním
neochoty ostatních něco pro ten
ples udělat, pak padnou vyčerpaně
druhý den do peřin a probouzí se
z tohoto kómatu po čtyřiadvaceti
hodinách. Bohužel opět s tím, že
je třeba ples vyúčtovat, zaplatit poplatky finančnímu úřadu a nekřesťanský bakšiš organizaci, jež se
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„zove“ OSA. No, a pak se pomalu
chystat na to, že příští ples se blíží. Ani nevíte, jak rychle to uteče,
a za rok jste v tom zase. Fakt o tom
něco vím, asi tak patnáct let.
Daleko jednodušší to mají plesoví
hosté, obzvláště pak my muži. Jak
já říkám, prostě nasadím montérky a jdu. Abych někoho nevyděsil, termín montérky používám
pro oblek, neboť pro řadu z nás
je oblek vlastně pracovním oděvem, ale opravdu nemám nic proti
opravdovým montérkám, a opět
tvrdím, že raději vidím někoho pilného v montérkách než línou veš
v obleku. Avšak pozor, vážení, už

999
Minulý týden zveřejnila prostějovská nemocnice statistiku
porodnosti v roce 2014. Vloni
přišlo na svět celkem 999 dětí,
z toho 523 chlapců a 476 děvčat.
Mezi novorozenci byly tři páry
dvojčátek. Oproti roku předchozímu se jedná o meziroční
nárůst o třiadevadesát dětí.

Osobnost týdne
TOMÁŠ LÁZNA

Duše a hlavní organizátor sobotního
charitativního plesu Pomáháme tancem si přes svůj mladý věk zaslouží úctu
a uznání. Nejenom že dokázal opětovně
uspořádat tuto akci a přispět tak ke
šel tučný výtěžek z plesu na konto Základní školy Tetín v Prostějově.

Výrok týdne
„BĚŽTE JÍST
POLÉVKU, TY
KOULE VÁM
TAM PŘINESU!“
Dvojsmyslný bonmot
při výdeji obědu v jedné
z prostějovských jídelen

PLESÁME A PLESÁME aneb plesání s kapkou nadhledu...
jsem ve spojení ples a oblek viděl
u pánské části hostů neuvěřitelné
věci. Za takřka úchylné považuji
vzít si k obleku tenisky či botasky.
Chápu to pouze v případě, že má
někdo výron kotníku a do ničeho
jiného se s nateklou nohou nevejde. Na ples prostě musí ze společenské nutnosti, jinak by došlo
k faux pas. Dále tvrdím, že jiná
než černá barva obuvi a obleku,
tedy kromě sladěných povolených
kombinací, je také nesmysl a dovolit si ji mohou pouze bohémové,
tedy umělci. Těch tady zas tolik
nemáme. Problematika kravat
a motýlků k různým typům obleků
je také velká věda, ve které se lze
někdy snadno utopit, a tak pozor
na to, abyste nedopadli ve stylu filmu Vrchní prchni, a někdo po vás
nepožadoval účet za občerstvení.
Ale pojďme se podívat na dámskou část osazenstva a myslím,
že tady si lze také pěkně pošmáknout. Začněme tím, že žádná žena
nemá nikdy nic na sebe, ale to
k nim prostě patří, a kdyby to ně-

která z nich neřekla, tak je prostě
divná. Teď už záleží na druhé
straně, zda pošle polovici do půjčovny šatů anebo obětuje určitou
sumu ze své debetní či kreditní
karty na nákup šatů nových, dle
informací zasvěcených se sumy
mohou překvapivě lišit i v neprospěch půjčoven, tedy že nové
šaty vyjdou levněji než půjčené.
V každém případě by měl jít
muž vybírat se ženou, projevit
kapku divadelního umění a sehrát nefalšované nadšení nad
tím, že může vybírat šaty s partnerkou. Kde jsou partneři rutinéři, a herectví by bylo prokouknuto,
jde samozřejmě žena sama. A teď
již ženy na plese. Existuje sorta
těch žen, kterým to prostě sluší
a pozor nezáleží na věku, neboť
některé mladé tělem jsou staré
duchem, ale máme zde i variantu
opačnou a to je fakt dobře. Pak
se ale dostáváme do oblasti módního pekla, které tak ráda propírá
módní kritička Františka, a já tvrdím, že když již vychází tolik těch

módních plátků, tak proč proboha některé dámy nejsou soudné.
Mrzí mne to třeba na dámy konstituce Haliny Pawlowské, neboť
tvrdím, že kila se dají nosit s grácií a dokonce ve společenských
šatech umně zakrýt, ale bohužel
opravdu ne všem těmto dámám
se to na plesech daří. Pochopitelně největším objektem pánského
zájmu je dámský dekolt, zde bych
rád upozornil, že asi největší, ale
bohužel stále nejčastěji propagovanou a nošenou záležitostí jsou
korzetové plesové šaty. Ano, opět
tady máme sortu žen, kterým
vysloveně seknou, ale pak tady
máme skupinu, kdy se při pohledu na překypující vnady dostáváte
takřka do stavu v pohádce Hrnečku vař a křičíte „hrnečku dost!“.
A pak opačný extrém, kdy v korzetu nenaleznete nic ani s minohledačkou a připadáte si jako v truhlářství u ohoblovaných desek.
Samostatnou kapitolou je chování na plese. Už jsem viděl na
plesech skutečné dámy a pány

ve slušných neznačkových outfitech, ale také zvěř ve značkových hadrech od Gucciho či
Armaniho. Takže zde je dobré
poznamenat, že šaty sice dělají
člověka, ale člověk se pak může
snadno proměnit ve skot či jiného
příslušníka říše zvířecí, obzvláště pokud si našlápne alkoholem
nebo bohužel v dnešní době nějakým tím jointem. Pak věřte tomu,
se druhý den nemluví o outfitu
dotyčného, ale o tom za jakého
byl vola... Ona pravidla slušného
chování, která kdysi propagoval
pan Guth-Jarkovský a dnes pan
Špaček, nejsou zas až tak k zahození. A vzhledem k tomu, že
společnost se čím dál více mrví,
přestože je všude plno politické
korektnosti, bylo by dobré alespoň
plesy zachovat na nějaké společensky vysoké úrovni.
Nuž vážení, plesová sezona začíná, tak vzhůru do víru tance a zábavy. Přeji všem pořadatelům, ať
jim plesy klapnou a za rok se tady
třeba zase sejdeme u zkušeností.

fejeton SENIOR NA SUCHU PLANETA SE OTEPLUJE!
glosa týdne
Petra Hežová
Do supermarketů a obchodních domů ve velkém vtrhly
povánoční slevy, takže pokud
vám v peněžence po ježíškovském řádění přeci jen něco
zbylo, neváhejte a hurá pro
zlevněné lednice a televizní stolky. Ti, kteří si budou
moci nejen v obchoďáku

plném akčních nabídek zřejmě nejhlasitěji zavýsknout,
budou vedle tuzemských politických představitelů, kteří
se odměnili zvýšením platu,
i důchodci.
České seniory určitě divoce
rozjásala zpráva o novoročním navýšení důchodů,
které si pro ně vláda připravila. Penzisté by si od
příštího roku měli polepšit
až o neuvěřitelných dvě stě
korun! Horentní suma bude
pro ty, kteří celý život dřeli
za průměrný plat tři tisíce
korun, určitě příjemným
zpestřením, který si ale troufám tvrdit ve výsledku ani
nepoznají vzhledem k částce,
kterou musí měsíčně vyklopit za bydlení a především
za haldu léků. Čas od času

se navíc u domovních dveří
objeví i prodejce s neodolatelnou nabídkou super zlevněné zázračného vysavače
nebo kouzelné masti na revma, (no nekupte to, když je
k tomu zdarma kávovar) a to
už pak staříkům na nějaké to
pořádné užívání zaslouženého odpočinku moc nezbude.
Na druhou stranu buďme
rádi, že se nám po náměstí
nepromenádují zlatem ověšené stařenky, které by byly
zbytečně snadnou kořistí pro
zdejší poberty a zámožní dědouškové v luxusních fárech
by nevhodně přitahovali pozornost mladých zlatokopek,
které by o generace staršího
manžela milovaly, jen dokud
je smrt nebo poslední tisícovka na kontě nerozdělí.

Konstelace hvězd Prostějovaa

Vy jste ještě nevystřízlivěli z oslav příchodu roku 2015? Tak to máte
nejvyšší čas! Prostějovanům právě nyní uprostřed ledna nadchází
důležité okamžiky, kdy si budou muset vydupat podmínky pro svůj život i práci v novém roce. Na nějaké volno už nebude ani pomyšlení.

Berani - 20.3. až 18.4. Vy rozhodně tento týden
nikam nespěchejte a důležitá rozhodnutí nechejte
na druhých. Vy totiž na co nyní sáhnete, to pokazíte nebo obrátíte úplně špatným směrem. V pozadí
zůstaňte i v práci, mohli byste přijít o plat.
Býci - 19.4. až 19.5. Pokud dokážete ve všedních
dnech pořádně máknout a splnit úkoly od nadřízených, můžete si užít konečně klidného víkendu.
Jenomže pozor, pracovní problémy mohou vystřídat rodinné. Zvláště ve vztahu k rodičům.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Budete v těchto dnech
plní bacilů, takže se moc nepohybujte ve společnosti. Jestliže nechcete nikoho nakazit, mazejte
rovnou k doktorovi a nechte se uznat. Chřipku
v žádném případě nepřecházejte, vymstilo by se to.
Raci - 20.6. až 21.7. Vaše sebevědomí je obrovské, nicméně zhruba uprostřed týdne budete postaveni před velmi tvrdý oříšek, který nelze jen tak
jednoduše rozlousknout. Přestože jste sólisté, nyní
si budete muset zajistit pomoc druhých.
Lvi - 22.7. až 21.8. Cožpak o to, doma jste si zajistili klid a pohodu, ovšem na pracovišti to bude jiskřit jako o silvestrovském ohňostroji! Tentokrát se
nedostanete do sporů jen s nadřízenými, ale hodně
emotivně budete probírat věci i s kolegy.
Panny - 22.8. až 21.9. Dokážete v tomto týdnu
málem i nemožné, navíc fantazie vám bude sloužit
na sto procent. Nebude tak divu, že za vámi bude
vidět spousta vyřešených úkolů a také návrhů na
geniální novinky. Šéf z vás bude mít radost.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Během následujících dní se
určitě nevydávejte ze všech svých peněz. Na konci
minulého roku jste totiž utratili víc, než měli, takže
poslední úspory uložte k ledu. Není vyloučeno, že
budete muset požádat o půjčku.
Štíři - 22.10. až 20.11. Alkoholu už bylo dost, takže v těchto dnech vůbec nepřemýšlejte o tom, že
byste šli někam flámovat. Začněte konečně myslet
na reálné věci, například rodinné problémy s nájmem nebo špatným prospěchem svých dětí.
Střelci - 21.11. až 20.12. Nepatříte mezi stydlivé
bytosti, takže není na místě se krčit v koutě. Klidně požádejte nadřízené o zvýšení platu a další vylepšení pracovních podmínek. Co neuděláte hned
v úvodu roku, na to nebude později příležitost.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Opožděně dostanete velmi milý dárek, který předčí všechny ty, které jste našli v prosinci pod stromečkem. Problém
bude v tom, že samotný dárce zůstane v anonymitě a vy po něm budete pátrat marně.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Lehce se v průběhu příštích dnů můžete stát obětí zločinu. Buďte proto
maximálně pozorní při nákupech v supermarketech a nenoste při sobě velké peníze. A už vůbec
nechoďte v noci sami po venku!
Ryby - 19.2. až 19.3. Dostanete báječný nápad,
pomocí kterého by šlo celkem rychle zbohatnout.
Jenomže vtip bude v tom, že na „rozjezd“ potřebujete hodně peněz. Nesvěřujte se každému, vyberte
si jediného nejvhodnějšího investora.

Martin Zaoral

Existuje či neexistuje globální
oteplování? O tom se stále vedou spory. Každá ze stran má
své argumenty. Například
Václav Klaus oteplování planety zpochybňuje a považuje
je pouze za nástroj politiků,
kterým chtějí vyděsit lidi.
Navzdory Klausovým názorům se oceány oteplují a ledovce tají. Jenže náš exprezident
očividně v Grónsku ani na Antarktidě nikdy nebyl. Projevy
globálního oteplování přitom
lze pozorovat i v české kotlině. Z dlouhodobých měření
vyplývá, že u nás ubývá sněhu
a to jak v nížinách, tak i na horách. Na jaře dříve raší stromy,
kvetou květiny a hnízdí ptáci.
Objevují se u nás i rostlinné
a živočišné druhy, které dříve

bylo možné spatřit pouze na jih
od České republiky.
Jenže ani toto Václavu Klausovi očividně nestačí. A proto
mu nyní předložím další důkaz
o oteplování planety. Lze jej
vystopovat přímo na Prostějovsku. Jedná se o rostoucí počty
otužilců, kteří se na Štědrý den
rochní v plumlovské přehradě.
Za posledních deset let se totiž
jejich řady dokonce ztrojnásobily!
Možná to bude znít troufale, ale otužilce lze v určitém
smyslu považovat za speciální
živočišný druh, který se k nám
rozšiřuje z jihu stejně jako některé druhy motýlů. Rozhodně
nechci zpochybňovat fyzickou
ani psychickou odolnost těchto
lidí, nicméně faktem zůstává, že
čím teplejší je na Vánoce voda
i vzduch, tím jsou podmínky

pro tyto „blázny“ přijatelnější. Nelze totiž pochybovat, že
je mnohem snadnější koupat
se na Štědrý den kupříkladu
na Kanárských ostrovech než
v Norsku. A vzhledem k tomu,
že člověk je tvor přizpůsobivý,
tak průměrné počty koupajících jsou dle mě přímo úměrné
vzrůstajícím průměrným teplotám!
Bojím se však, že ani tento
argument u Václava Klause
neobstojí a ten bude globální oteplování popírat až do
konce svých dní. Ale jak říká
McMurphy v podání Jacka
Nicholsona ve filmu Přelet nad
kukaččím hnízdem. „No co,
aspoň jsem to zkusil!“

Agentura

notky o rozměru metr krát metr.
Uvidíme, kolik se přihlásí zájemců,“ pokrčil rameny komunistický uvolněný radní Brambor.
„My tento návrh podporujeme.
A budeme jenom rádi, když se
i pan doktor Brambor v domečku ubytuje a zruší své bydlení ve
Skalce,“ nechal se slyšet opoziční
zastupitel za ODS Tomáš Blumík
Mensa.
Má to ale jeden háček, narychlo
se totiž musí domečky zateplit
a vybavit ústředním topením.
„To nebude problém, fondy na to
máme a šikovné i rychlé dělníky
taky. Já myslím, že bezdomovci
by se do prvních domečků mohli
nastěhovat už začátkem února,“
je přesvědčen náměstek primátora Zdeněk Fišerák.
Radost z této novinky mají
pochopitelně i samotní bezdomovci. „Je to lepší, než chcípat
v azyláku,“ dusí se nadšením
Martin Janeček, který k bydlení na náměstí hodlá zlákat i své
kamarády z ulice. „Víte, jaké

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

Geniální matematik?

Považuji trochu za svou povinnost reagovat na článek „Geniální matematik živořící na ubytovně“ otištěný v Prostějovském
Večerníku dne 15. prosince
2014. Pana Šomana neznám,
jeho zájem o matematiku mne
těší a přeji mu vše dobré. Nicméně označovat ho za geniálního
matematika je více než přehnané a spíše skandální. Uvádíte,
že asi před čtrnácti lety napsal
knihu zabývající se aritmetikou
na úrovni středoškolského učiva. Obsahuje údajně věci, které
nebyly nikde publikovány. Ta
kniha vyšla? Příkladně kritérium dělitelnosti šesti. Toto jeho
kritérium je nepochybně správné, ale obávám se, že ho nikdo
nebude používat. Dané číslo je
dělitelné 6 = 2 x 3 právě tehdy,
když je dělitelné dvěma a třemi.
Dělitelnost dvěma znamená, že
číslo musí být sudé. To každý
pozná podle poslední číslice.
Pro dělitelnost třemi máme
jednoduché kritérium – ciferný
součet musí být dělitelný třemi.
Otázka je, zda pan Šoman má
přehled o tom, jaké poznatky
matematika zahrnuje a zda ví,
co je případně pro matematiku
nové. Já nejsem žádný historik
matematiky, ale odhaduji, že
třeba výše zmíněné kritérium
dělitelnosti třemi je jistě známo
řadu století. Jenom zmíním, že
World Directory of Mathematicians považuje za matematika každého, kdo publikoval
alespoň tři články v nějakých
matematických
časopisech.
Pojem geniálního matematika
zmíněný adresář nezavádí. Dnes
publikovat matematický článek
není technicky úplně snadné.
Musí to být napsáno anglicky
a v nějakém systému pro psaní
matematických textů (Latex,
Amstex). Mohu vás ale ujistit, že
v případě skutečně vynikajících
výsledků se svou prací prorazíte,
i když bude psána česky a bude
v rukopise po papírech. Nejznámější takový případ byl indický
matematik Ramanujan, což lze
snadno nalézt na internetu.
Jiří Vančura, Matematický
ústav Akademie věd ČR

S dětmi naposled!

Budky na náměstí zůstanou.
Pro bezdomovce!

Tak to je po čase rozhodnutí
městských politiků, nad kterým
citlivý člověk zákonitě musí uronit slzu! Po vánočních svátcích
na konci loňského roku sice
magistrát nechal odklidit dřevěné
domečky sloužící jako azyl pro
prodejce zboží při vánočním trhu,
ale malé „chatrče“ se už příští
týden na náměstí T. G. Masaryka
vrátí! A proč? Nastěhují se sem
bezdomovci!
„Tož podívejte se. Spousta občanů bez trvalých tašek nad hlavou
má stejně hlášeno své bydliště na
náměstí T. G. Masaryka číslo 14.
Tedy na radnici. Tak proč je skutečně na tomto náměstí neubytovat? Budeme je mít blízko a můžeme se na ně chodit dívat jako
do zoologické zahrady,“ naznačil
Hóserovi důvody závažného rozhodnutí Jaroslav Brambor, uvolněný konšel, který se nyní uvolní
ještě víc. „Dostal jsem na starost
pořadník na byty v dřevěných
domečcích. Je jich celkem dvacet
a ještě se rozdělí na tři bytové jed-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

to bude mít pro nás výhody?
Z hospod to nebudeme mít domů
daleko, nějaké ty drobné peníze
budeme moci vysomrovat od
daleko více lidí, a pokud si nás
každý bude chodit prohlížet jako
v ZOO, tak pochopitelně budeme
vybírat čumné! Toto rozhodnutí
města nemá chybu, já pánům
konšelům tleskám, až odhodím
vajgla,“ svěřil se Janeček.
Jediní, kteří z bydlení bezdomovců v dřevěných stáncích
přímo na náměstí nemají vůbec
žádnou radost, jsou památkáři.
„Náměstí je něco jako starožitnost, a tak bychom s tímto nápadem souhlasili jedině v případě,
že by tady bydleli bezdomovci
starší sto let. Jinak bych už sem
radši nastěhoval zpátky toho
Lenina,“ neskrýval rozčarování
Jan Starodávný, pracovník památkového odboru magistrátu.
Za Agenturu Hóser Marty

Také já s manželem jsme uvítali před lety změnu, která vedla
k pořádání silvestrovských ohňostrojů místo půlnoci už v osm
hodin večer. Máme osmiletého
syna a šestiletou dceru, takže už
čtvrtým rokem jsme 31. prosince zamířili všichni společně na
náměstí. Jako vždy tu bylo plno
rodičů s dětmi. Ale tentokrát
jsme si řekli, že na tak nebezpečnou akci už děti vodit nebudeme. Náměstí bylo až k prasknutí
zaplněné lidmi, bohužel se mezi
nimi objevilo několik desítek
podnapilých osob, které házely
dělobuchy, a většinou hodně
silné, přímo mezi lidi a dokonce
i pod nohy samotných dětí. Byl
to hrozný zážitek, dceři jedna
z petard popálila kalhoty, syn
ještě druhý den neslyšel na pravé
ucho. Nikdo, kromě pár odvážných tatínků, proti opilým výtržníkům nezasáhl, strážníci nebyli
na náměstí vůbec vidět. Ne, děti
už na silvestrovský ohňostroj
vodit nebudeme!
Jana Vysloužilová, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!

Text v této rubrice je
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a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Akce, sleva, povánoční výprodej. Ze všech stran a koutů obchodů
na nás volají a křičí tahle lákavá slůvka. V obchodech najdeme
téměř vše od obuvi, přes oblečení, kosmetiku, knihy až po elektroniku. Otázkou pak už jen je, zda jsou tyto slevy skutečně tak výhodné,
jak na první pohled vypadají. A co vy? Jak se stavíte k těmto výprodejím, jsme zjišťovali v uplynulém týdnu...

NAKUPUJETE
V POVÁNOČNÍCH SLEVÁCH?
Karolína KRESOVÁ
Prostějov

Martin FRYČ
Prostějov

ANO

ANO

„Ano, v povánočních slevách
nakupuji. Hlavně se dívám po
oblečení a také někdy po obuvi. Místy se něco hodí. Avšak
moc dobře vím, že ceny jsou
nejdřív uměle nadstaveny
a pak jsou sníženy, tudíž mnohdy to vlastně ani žádná sleva
není. Ale když je oblečení ve
slevách za přijatelnou cenu,
ráda si ho určitě koupím.“

„Povánoční slevy vyloženě nevyhledávám, ale pokud vidím
nějakou pěknou akci na zboží,
které se mi líbí a přijatelnou
cenu, tak se koupi určitě nebráním. Většinou jsou ale ceny
skoro stejné, jak před Vánocemi
nebo je zboží ještě i dražší, jen je
na něm cedulka se slevou. Povánoční výprodej je podle mě
většinou jen marketingový tah.“

HERDEK, TÉ JE KUS!
Co udělá ledová voda s vaším tělem?

Ještě jednou a naposledy se vracíme do
ledové vody výpusti
plumlovské přehrady,
do které se na Štědrý
den 24. prosince 2014
ponořil rekordní počet
otužilců. Před čtyřmi
těžkooděnci, kteří na
sobě měli skutečně jen
ten nejnutnější hábit,
a jejichž foto Večerník
zveřejnil v minulém čísle, se do tři a půl stupně
„teplé“ vody ponořila
dáma, která také rozhodně přispěla ke stále
vyšší sledovanosti již
tradičních „Vánočních
koupelí“!
Prostějov/mik
„Tak to víte, že při štědrodenním koupání je rozhodně na co
se koukat! I když dámy i pánové v té ledové vodě rozhodně
nemají myšlenky na erotiku, to
vám garantuji,“ rozesmál se na
celé kolo při pohledu na lechtivější snímky dam i pánů Michal
Mucha, hlavní pořadatel „Vánočních koupelí“ na plumlovské
přehradě.

Krasavice. Nejenom pánové oblečeni takzvaně „na Adama“, ale i
tato přírodou obdařená dáma odvážně vstoupila do ledové vody. Ale
sluší jí to, co říkáte?
Foto: Michal Kadlec
Laikové vůbec netuší, jaké má Tělo se začíná podchlazovat.
plavec pocity při vstupu do ledo- I proto je stanoven v zimním
vé vody. „Každý je má jiné, takže plavání bezpečnostní a zdravotní
nemohu hovořit za všechny plav- limit. Délka pobytu ve vodě je
ce. V prvé řadě musím být psy- dvaadvaceti minutami. Takže pro
chicky naprosto ztotožněn s tím, hrdiny tu není místo,“ popisuje
proč tam lezu. Při vstupu do vody Večerníku dopodrobna pocity
dochází k okamžitému ochlazení otužilců Michal Mucha.
těla a lehkému šoku, hrudník se „No a jaké mám pocity, když vysevře, musím to prodýchat, abych lezu z takové vody? Jsem promrzpotom mohl plavat. No, a potom lý na kost, necítím prsty u rukou
už samozřejmě záleží na teplotě a u nohou. Je potřeba se co nejvody a délce pobytu. Zde jsou rychleji převléci. Zde vám pomápocity rovněž individuální, ale hají přátelé, protože máte problévesměs u všech stejné. Já osobně my si obléci ponožky a zavázat
zhruba po dvoustechpadesáti až tkaničky u bot. No a po krátké
třista metrech plavání ve vodě době se dostaví takzvaná třesavpod čtyři stupně přestávám cítit ka, protože pro tělo je to určitý
konečky prstů u nohou a u rukou. šok,“ dodává Michal Mucha.

Mrzne jak v Rusku, takže mnozí na erotiku v těchto dnech
vůbec nemyslí. I když... Občas není na škodu, když se svým
miláčkem už do ložnice samou vášní nestihnete doběhnout.
Ale teď, když je ještě zima? Víme, kde se dá zvládnout pravá
„rychlovka“ bez mrznutí!
Za sexem v těchto dnech nemusíte jezdit do teplých krajin,
co takhle hotel a jeho zařízení? Sice vás za to personál milovat nebude, ale taková návštěva vířivky nebo sauny není
vůbec na škodu. Máte soukromí jen pro sebe alespoň na
pár minut a sex ve vířivce dokáže být opravdu vzrušující. Jen
v sauně nechte sexy hrátky raději až na dobu, kdy budete
odpočívat na lehátkách. Milování zde totiž může být pro některé riskantní. Je to občas složité a nebezpečné, ale většina
mužů v nedávném průzkumu prozradila, že by chtěla zkusit
sex na veřejném místě právě i v případě rizika, že je kdokoliv
může objevit. Tak proč se například k miláčkovi nenápadně
nepřimotat také do kabinky v soláriu nebo posilovně a pěkně se k němu nepřitulit? Na takovou návštěvu fitnessu určitě
jen tak nezapomenete! A třetí rada. Sice nedoporučujeme
milování v posteli vašich kamarádů, když u nich budete na
návštěvě, ale taková malá „rychlovka“ v koupelně nebo na
toaletě během večírku je opravdu skvělá. Jen pozor na to,
abyste se zamkli...

Foto: Internet

INZERCE
INZERCE

jak šel čas Prostějovem ...

Karlov

Jmenuje se podle otce vlasti. Ulice byla pojmenovaná 15. března
1905 podle Karla IV. (1316-1378), českého krále a říšskoněmeckého
císaře. V období nacistické okupace v letech 1940 až 1945 se nazývala
německým názvem Karls-Gasse. Jedná se o krátkou spojovací ulici s vysokými bytovými domy. V některých objektech působí soukromé firmy,
na rohu se Svatoplukovou ulicí sídlí zdravotnické středisko s lékárnou
Karlov.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Mozartova ulice
INZERCE

Akce nadále trvá...
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DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Na ruce měla napsáno:

Vybíráme pro vás „půltucet“PRO SVÉ MILÁČKY...
... tentokrát ze sortimentu:

Kitekat granule
300 g

Felix kapsička Pedigree Adult
pro kočky 100 g 400 g (konzerva)

Whiskas 12 x
100 g Adult

Bono paštika
pro psy 300 g

Seno pro
mazlíčky 500 g

-

14,90

39,90

131,90

-

31,90

-

-

-

-

-

-

-

14,90

-

-

-

22,90 (400 g)

29,90

14,50

19,90

127,00

16,90

29,90

23,90

14,90

29,90

129,90

24,90

29,90

26,90

14,90

29,90

129,90

-

36,90

Naše RESUMÉ
Kdo z nás by nedopřál svým
čtyřnohým mazlíkům. A tak jsme
vyrazili k regálům, kde najdeme
pochoutky právě pro kočičky,
pejsky a další drobotinu. Granule kitekat nabízí nejlevněji Tesco, kapsičku Felix i větší balení
Whiskasu Kaufland, kde můžete
rovnou vzít i Pedigree a Bono
paštiku pro pejsky. Společně
nejvýhodnější cenu sena pro
mazlíčky nabízí právě Kaufland
a Tesco..
Tak ať je vám
úsměv odměnou!
Průzkum proveden
ve středu 7. ledna 2014

CHCI ZEMŘÍT!

V závěru roku 2004 pátrala policie a desítky
dobrovolníků po patnáctileté R. V. ze Seče. Až
27. listopadu ji našli náhodní kolemjdoucí ležet
mrtvou v příkopu u silnice nedaleko Lipové. Nedávné výsledky pitvy prokázaly, že dívka byla
mrtvá už v den svého odchodu z domova,
lety patrně
tedy 6. listopadu!
Příči
jí smrti nebylo umrz- Prostějovští policisté nešťastný
Příčinou jjejí
nutí, jak se původně spekulo- případ mladičké dívky pomalu
valo, nýbrž požití značného uzavírají. Stále se ovšem neví,
množství léků a následná otrava. proč si dívka ze Seče sáhla náhle
„Dívka v den své smrti spolyka- na život. „Z domova odešla bez
la sedm druhů a tři z nich byly jakýchkoliv známek toho, že by se
samy o sobě ve smrtelných již neměla vrátit. Matce pouze řekdávkách,“ potvrdil novinářům la, že se jde projít ven,“ prozradila
lékař patologického oddělení před časem Alena Slavotínková,
olomoucké nemocnice. Pitva tisková mluvčí prostějovské polivyloučila cizí zavinění na smrti cie. Jediným možným důvodem
mladé dívky a rovněž to, že by se tak jeví zhoršený prospěch ve
před svou smrtí požila alkohol škole, z čehož mohl pramenit určiči drogy. Patnáctiletá R. V. měla tý strach. Přestože patnáctiletá dívnavíc na dlani jedné ruky nápis ka chtěla zemřít, žádný dopis na
„chci zemřít“.
rozloučenou od ní nalezen nebyl.
napsáno
před

10

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. ledna 2015

Jednání z prostějovského zastupitelstva budou k vidění v PŘÍMÉM PŘENOSU

Rozhodnutí radních ale předběhli PIRÁTI, kteří už po internetu VYSÍLALI. ALE TAJNĚ!
Hodně živě se nyní nejen na radnici diskutuje o pirátském vysílání přímých přenosů z dosavadních jednání nově zvoleného Zastupitelstva Statutárního města
Prostějova. Jak totiž Večerník zjistil, právě Pirátská strana a její šéf, zvolený jako zastupitel za hnutí Změna pro
Prostějov Petr Kapounek, stojí za pořízením přímých
přenosů na internetu. Potíž je v tom, že tak činil tajně,
čímž se může dostat do křížku se zákonem. Koaličním
zastupitelům totiž o natáčení neřekl ani slovo, za což
sklidil kritiku. „Vůbec nejsme proti přímým přenosům ze
zastupitelstva, však sami ho je budeme vysílat. Ale podle
zákona a se vším, co k tomu patří!“ láteří prostějovský
primátor Miroslav Pišťák. Asi nejen ho napadne staré,
ale pořád platné přísloví: káže vodu, pije víno... „Měl to
říct jako chlap,“ dodal na adresu „piráta“ Kapounka.
Prostějov/mik
Horkou novinkou je skutečnost,
že magistrát města Prostějova dostalo od Úřadu na ochranu osobních údajů očekávané povolení,
tudíž první živý přenos z jednání zastupitelů mohou Prostějované LEGÁLNĚ vidět už
16. února tohoto roku. Přenášet
jej budou oficiální internetové
stránky www.prostějov.eu. „Doposud probíhaly na můj vkus až
nesmyslným způsobem diskuze
o případných přímých přenosech.
Tuto záležitost jsme totiž sami
připravovali už ke konci minulého volebního období. Než se
ovšem podařila zrealizovat, opoziční zastupitelé pořizovali vlastní záznam, který vysílali po své
cestě,“ konstatoval pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov. Situaci
osobně nechce nějak hrotit. „Já
proti tomuto kroku nic nemám
a rozhodně nehodlám podávat
nějaká trestní oznámení. Akorát mě mrzí, že pan Kapounek
za většinou zastupitelů nepřišel jako chlap a neřekl třeba,

usmějte se, natáčíme vás... Proč
pořizoval přenos tak pokoutným
způsobem, mi opravdu není
jasné,“ pokrčil primátor rameny. „Což o to, jako politici jsme
zvyklí na to, že žádná anonymita
pro nás neexistuje. Ale nejsem si
jistý, zda panu Kapounkovi dala
svolení k natáčení například paní
Kostelníková, která na zastupitelstvu vystupovala jako občanka se
žádostí o veřejnou finanční podporu. Nebo i další. Bylo by tak
zajímavé, jak by soud v takovém
případě rozhodl,“ utrousil Pišťák.

Petr Kapounek:
„Natáčení nebylo tajné!“
Zastupitel za hnutí Změna pro
Prostějov a předseda Pirátské
strany v Prostějově Petr Kapounek v exkluzivním vyjádření
pro Večerník nijak nepopíral,
že je autorem nápadu pořizovat
přímé přenosy, byť zatím jaksi
nelegálně. „Nejedná se o žádné
tajné natáčení. Přímý přenos jsme
předem avizovali na Facebooku
Změny pro Prostějov a odkaz byl

tamtéž také zveřejněn. Návrh na
realizaci přímých přenosů jsme
předložili ihned na prvním jednání zastupitelstva, koalicí však
nebyl připuštěn k projednání.
Teprve nyní máme informace,
že rada města bude na únorovém
zastupitelstvu předkládat návrh
na realizaci přímých přenosů
z jednání nejvyššího orgánu, což
vítáme. Nemáme však zatím žádné podrobnější informace o zvoleném technickém řešení a jeho
finanční náročnosti. Vzhledem
k tomu, že zasedání zastupitelstva
je veřejné, považujeme přímý
přenos za naprosté minimum pro
zprůhlednění politického rozhodování. V moderní demokratické
společnosti by to měla být samozřejmost, stejně jako zveřejňování smluv města a městských
organizací na internetu, což mimo
jiné také prosazujeme,“ nechal se
slyšet Petr Kapounek. Na otázku,
proč tak činil pokoutným způsobem tajně z galerie obřadní síně
a hlavně, proč pořizování přímého přenosu neoznámil všem
zastupitelům, odpověděl už rázněji, avšak jestli bylo všechno
košer by musel rozseknout asi
až soud. „Opakuji, že natáčení nebylo tajné! Zasedání zastupitelstva
je veřejné, není tedy důvod přenos
předem oznamovat. Navíc jsem
přesvědčen, že přímé přenosy jsou
v souladu se zákonem, žádného
postihu se neobávám,“ tvrdí Kapounek.
Večerník dále obdržel informaci,
že jednání zastupitelstva natáčí
tajně webovou kamerou bývalý
jednatel Společenského domu
Roman Vejmola. „S panem Vejmolou domluveno nic nebylo, ani
s ním nic neorganizuji. Znám ho
pouze od vidění. Notebook jsem
na galerii umístil já a byl jsem to
já, kdo také spustil přímý přenos,
jehož odkaz jsem zveřejnil na fa-

cebooku. Požádal jsem pár lidí,
o kterých jsem věděl, že na galerii budou, aby notebook ohlídali.
Pan Vejmola mezi oslovenými
nebyl,“ odmítá tuto spekulaci Kapounek.

„Vysílání bude respektovat
platnou legislativu,“ ujišťuje
náměstek primátora Pospíšil
Jak již bylo uvedeno, magistrát
připravuje vlastní on-line přenosy jednání ze Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova
s následným zveřejněním záznamu jednání na internetu. „Vím, že
s tímto záměrem je spojena celá
řada právních úkonů, jako například povinnost prokazatelně
informovat zúčastněné subjekty, že probíhá jak on-line přenos, tak natáčení s následným
umístěním záznamu na webu.
V případě, že by někdo z vystupujících, zejména z řad občanů,
nesouhlasil se zveřejněním, je
povinnost města nebo jakéhokoliv jiného pořizovatele záznamu
postarat se o anonymizaci jeho
osobních údajů. Toto všechno
bude mít město už brzy ošetřeno, takže se občané v brzké době
dočkají kvalitního technického
přenosu i záznamu jednání zastupitelstva, který bude plně respektovat platnou legislativu,“ potvrdil avizovanou novinku náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil. Také on nehodlá řešit, jestli
někdo dosud zastupitele a jejich
výroky natáčel. „Co se týče vámi
zmiňovaného zveřejněného záznamu, ten nepořizovalo město
a ani jej nezveřejnilo. Zda měl
pořizovatel ošetřeny příslušné
právní úkony, mi není známo. Na
druhou stranu osobně nevidím
důvod, proč by rada města měla
tento záznam řešit, pokud se cítil

Živě! Už šestnáctého února se začne vysílat legální přímý přenos z jednání zastupitelstva. Kolik lidí jej
vydrží sledovat deset a více hodin?
Koláž Večerníku
poškozen někdo osobně, může možností ´zviditelnění´ doslova má dvě roviny. Ta první je etická.
se bránit právní cestou,“ vzkázal posedlí. Je přece zapotřebí sbírat Stalo se samozřejmostí, že slušbody u voličů, ne? Situace s on-li- nost a respekt k druhým jsou ve
Pospíšil.
ne přenosem z jednání zastupitel- společnosti považovány stále více
„Nevím, kdo z občanů bude stva je s velkou pravděpodobností za přežitek. To není moralizování,
z hlediska motivace podobná. ale realita. A onen pirátský přejedenáct hodin sledovat
K až dojemné starosti o komfort nos z posledního zasedání do této
jednání zastupitelstva,“
občana! Najděte mi někoho, kdo kategorie sníženého prahu slušptá se uvolněný radní
se bude jedenáct hodin dívat na nosti nepochybně patří. Prostě si
kaleidoskop výměny názorů, byť to uděláme a hotovo. A jestli mi to
Jaroslav Šlambor
někdy s prvky hororu. Vždyť dvě vadí? Jistě, zejména způsob realiRadikálnější názory na pořizování třetiny voličů v Prostějově nepři- zace. Kafka by se, žít v naší době,
přímých přenosů z jednání zastu- šly k obecním volbám! To je věc divil. Ta druhá rovina je právní
pitelstva má uvolněný radní za k zamyšlení, a ne to, jestli můžu a nedokáži ji objektivizovat. Ale
KSČM Jaroslav Šlambor. „Mám být pasivním účastníkem jednání, je to nakonec stejně jedno, protože
tak trochu obavu, že za zdůvod- a co je stejně nakonec písemně domáhat se případného porušení
ňujícími slovy o transparentnosti zaznamenáno a možno selektivně osobnostních práv u soudu je mia otevřenosti některých opozič- vyhledat na internetu,“ zastává nimálně naivismus. Co vás čeká?
ních prostějovských zastupitelů názor Jaroslav Šlambor. Večerník Za své peníze, čas a pocuchané nerse mnohdy skrývá racionální se ho ještě zeptal, zda považuje vy nejistý výsledek díky stávající
politický kalkul. Velmi dobře je přenos pořízený Petrem Kapoun- právní džungli. Čiré bláznovství,“
to vidět například na jednáních kem za nelegální. „Vaše otázka nebral si servítky Jaroslav Šlambor.
poslanecké sněmovny - jak to jde
JAKÝ NÁZOR MÁTE VY? NAPIŠTE NÁM E-MAIL:
do televize, tak je u řečnického
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!
pultu veselo. Všichni jsou onou

rondel v Krasické ulici terčem OSTRÉ KRITIKY
Soud s Tuhým se nekonal Nový
„CO JE TO ZA FUŠEŘINU,“ ptají se zmatení řidiči

B
Brno/mls
- Minulé úterý 6. ledn
na se u Krajskén
ho soudu v Brně
mělo konat hlavm
U TOHO! ní
líčení v trestní
věci
bývalého
zkrachoě i bý
léh ředitele
ř
valého OP Prostějov Františka Tuhého. Ovšem nekonalo...
I Večerník se nakonec vypravil do jihomoravské metropole
zbytečně.
„Z důvodu náhlé nemoci přísedící bylo hlavní líčení přeloženo na
třetího února letošního roku,“ sdělil
nám po příjezdu do budovy Krajského soudu v Brně soudce Tomáš

BYLI JSME

Kurfiřt. Původně chtěl v úterý vyslechnout svědka Rastislava Štafuru. Senát zřejmě zajímá 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 firemní právníci neřešili,
bude jistě nasnadě vysvětlit, z jakého důvodu tak nečinili.
Dá se odhadnout, že během následujícího hlavního líčení by
mohl být v této věci již vynesen
rozsudek. Večerník bude opět
u toho!

V čase předvánočním i vánočním

VŽDY
ŽDY JE DOBR
DOBRÉ VĚDĚT
VĚD ...
VĚD

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Já drogy nenabízel,“
hájil se mladík v baru

Prostějov/mik - Rychlé echo dostali od anonymního volajícího
strážníci prostějovské městské policie ve středu večer. Někdo
jim oznámil, že v baru v centru města se prodávají drogy!
„Já nikomu drogy nenabízel, jen jsem dal potáhnout jointa marihuany kamarádovi,“ hájil se třiadvacetiletý mladík ve chvíli, kdy
na něho strážníci uhodili. „Zmíněného kamaráda, kterému měl
údajně pouze dát zakouřit, však strážníci už nezastihli. Před jejich
příjezdem totiž z baru odešel. Na základě zjištěných skutečností
ale hlídka městské policie na místo přivolala policisty, kteří si celou událost převzali k dalšímu šetření,“ uvedla pro Večerník Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.

Prostějov/mik - Tolik ostrých slov se nesesypalo ještě
na žádnou dopravní stavbu
v Prostějově. Terčem kritiky se
stal nedávno dostavěný rondel
v Krasické ulici, který se má stát
součástí spojky mezi Anglickou
ulicí a jižním kvadrantem. „Je
to fušeřina,“ láteří řidiči.
Popravdě řečeno, nejnovější
kruhová křižovatka v Prostějově
je absolutně nepřehledná, zmatkují zde řidiči aut a dokonce
i cyklisté. Ani chodci nevědí, ve
kterých místech správně přecházet
vozovku. „Ten rondel má hrozný
tvar, není správě označen, takže už
několikrát se stalo, že řidiči vjeli
do protisměru nebo se na okruhu
potkali čelem proti sobě! Je toto
normální? Já osobně, když jsem
k němu přijel poprvé od Drozdovic, jsem zabočil hned doleva na jižní kvadrant. Až po chvíli jsem zjistil, že jsem vjel do
jednosměrné komunikace, ale
označena nijak nebyla. Řidiče to
prostě svádí,“ svěřil se Večerníku

Akce
nadále trvá...
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Krach OP řeší i v Bangladéši

(dokončení ze strany 3)
V souvislosti s demolicí objektu mluví i o tragédii nedaleko
bangladéšského hlavního města
Dháky. Pří zřícení osmipatrové
továrny, kde se šilo oblečení pro
takové značky jako například Benetton, zemřelo jedenáct stovek
lidí a dalších dva a půl tisíce bylo
zraněno. Krátce před tragédií
upozorňovali dělníci vedení podniku na možná rizika, vedení fabriky je však nahnalo zpět s tím, že
jim jinak nedá dvouměsíční plat.
„V České republice si ovšem
továrnu zbořili sami. Jak ironické,“ poznamenala Nadirah
Mujumdar, která u nás stihla
vyzpovídat řadu bývalých zaměstnankyň Oděvního podniku.
„Myslím, že za krach podniku
může vedení, které to celé vytu-

Exotická návštěva. Reportérka bangladéšské televize vyrazila do
Prostějova a vyzpovídala řadu bývalých zaměstnankyň OP Prostějov.
Foto: youtube.com
nelovalo,“ míní na kameru jed- me-li to se statisícovými platy,
na z nich. V reportáži se rovněž které si domů odnášelo vedení
mluví o tom, že někteří zaměst- „ópéčka“, pak se nelze divit, že
nanci bangladéšské továrny fabrika přes všechen um svých
brali méně než třicet korun den- zaměstnanců přestávala být na
ně, což představuje maximálně světových trzích dlouhodobě
devět stovek měsíčně. Srovná- konkurenceschopná.

Tomáš Novák z Prostějova. Další
řidiči lamentují nad kvalitou odvedené práce stavební firmou. „Nový
asfalt není rovně napojen na ten
starý, jsou tu hrboly a kanály tak
pět až deset centimetrů pod úrovní
komunikací. Navíc nový asfalt se
na mnohých místech drolí. Je to
fušeřina,“ ulevil si Ladislav Procházka z Krasic.
Svůj pohled na nejnovější
prostějovský rondel poslal do
redakce Večerníku také Ladislav
Štrajt. „Na tomto rondelu je
dosti prudké zabočení při výjezdu z ulice V polích směrem
k Určické. Je potřeba si hodně
nadjet. Ovšem v případě, že
odbočuje vozidlo v protisměru
do zmíněné ulice, je nadjetí problematické. Ale šířka chodníku je
téměř stejná jako vozovky, kdy
ulice V polích je téměř konečná
v zástavbě města a frekvence
chodců je minimální. Večerník
již jednou kritizoval tohle „hrdlo“, ale radnice neměla zájem
zabývat se těmito starostmi,“

konstatuje Ladislav Štrajt. Ještě
horší je podle něj samotný rondel. „Pravda, osvětlený je jako
Václavské náměstí v Praze. Ale
proč v tomto případě, kdy je zde
téměř symetrické křížení čtyř silnic, nebyl kruh rondelu uprostřed,
ale posunut výše?! V praxi to
znamená, že tomu, kdo jede
z Drozdovic, zasahuje asi dva
metry kruh do přímého směru,
a přesto musí odbočit a vjet na
kruháč. A když jede řidič z Krasické, může kruháč ignorovat.
K čemu tedy jsou vedle sebe dva
typy křižovatek? Navíc uprostřed
této kombinované křižovatky od
jižní strany je jakýsi chodník,
vyúsťující doprostřed křižovatky.
Zdá se, že neznámý projektant
si libuje v rozličných obloucích,
neboť tato dvoukřižovatka nemá
kouska roviny. Není tato nová
a složitá křižovatka takto vyprojektovaná z toho důvodu,
aby byla dražší než normální
kruháč? Já myslím, že je,“ myslí
si Ladislav Štrajt z Prostějova.

Kdo to projektoval? Řidiči lamentují nad neuvěřitelně složitým
rondelem v Krasické ulici.
Foto: Magistrát města Prostějova
Minulý týden se vůbec poprvé
k tolik kritizovanému rondelu v Krasické ulici vyjádřili
na tiskové konferenci rady
města prostějovští konšelé.
„Vzhledem k informacím
v tisku je nutné podotknout,
že předmětná křižovatka byla
otevřena před vánočními svátky
v provizorním provozu. V úterý
šestého ledna byla křižovatka
osazena dopravním značením.
Je nutné říct, že dokončena
bude současně s výstavbou na-

vazující okružní křižovatky ulic
Anenská a B. Šmerala. Až po
její realizaci bude v celé lokalitě
položen takzvaný tichý asfalt,
který vyžaduje teploty v rozmezí nejméně od deseti do patnácti stupňů nad nulou,“ konstatoval Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějov.
Bude toto vysvětlení řidičům
stačit? A zvyknou si šoféři na
neuvěřitelný patvar nového
rondelu? To ukáže až čas...

Úředníky magistrátu vyrušilo z práce hekání
Na záchodě si to rozdávali snědí milenci...
Prostějov/mik
- K pořádně velP
kému
faux-paux dochází více
k
či
č méně pravidelně na prostějovské radnici. Konkrétně pak
v prostorách veřejně přístupného WC, kam si chodí někteří
z našich spoluobčanů nejen
ulevit, ale i udělat si dobře...
„Nejsem žádná puritánka, ale co
je moc, to je moc! Poprvé se něco
takového přihodilo někdy v polovině prosince, kdy se z veřejného
záchodu ozývaly asi deset minut
slastné výkřiky a pak vyšla mladá snědá slečna a za ní její přítel.
Podruhé se to samé zopakovalo
jedno dopoledne před Vánoci. To
už jsme zavolali člena ochranky
a ten zase strážníky,“ prozradila
Večerníku úřednice prostějovského magistrátu, která si přála zůstat
v anonymitě.
Členové vedení města jsou z této
zprávy zaskočeni. „Tak to slyším
poprvé od vás. No, ty záchodky
jsou přístupné každému, ale že
by uvnitř někdo souložil, to je
vrchol,“ komentovala dotaz Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního

města Prostějov. Samotný primátor přitakal, že o erotických
chvilkách mladé dvojice Romů
na záchodcích za radniční podatelnou slyší také poprvé. „Pokud
tomu tak skutečně bylo, má toto
chování znaky přestupku. Akorát
nevím, na jaký druh přestupku
by se to dalo napasovat..,“usmál
se první muž magistrátu Miroslav Pišťák.
Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy pak Večerníku
onen jeden případ potvrdil. „Nějak tak tomu skutečně bylo...
Stalo se to někdy před Vánoci,
kdy jsme obdrželi oznámení,
že uvnitř veřejně přístupného
záchodku v prostoru radničního
komplexu mají dva lidé souložit.
Z obecného pohledu ale musím
říct, že slečna se svým chlapcem
se tímto pravděpodobně nedopouštěli protiprávního jednání.
Jde spíše o neetické a nehygienické počínání. Není to ale
o tom, že bychom evidovali více
takových případů souložení na
zmíněné veřejné toaletě. Registrujeme jeden jediný, při kterém
se nám bohužel nepodařilo mladou dvojici zastihnout,“ konstatoval Jan Nagy.

Veřejné. Tyto záchodky na dvoře radničního komplexu jsou otevřeny pro každého. Jen málokdo se ale na nich dokáže i milovat…
Foto: Michal Kadlec
Večerník ještě zajímalo, zda
strážci veřejného pořádku řeší
často podobně choulostivé záležitosti. „To nemohu popřít, pár
výjimečných jich bylo. Strážníci
vyjížděli například na oznámení, že mladí lidé souloží vedle
silnice v křoví, na autobusové
zastávce a podobně. Vloni jsme

podobnou věc řešili na městské
tržnici, kde se v létě milovali dva
velmi mladí lidé na prodejním
betonovém pultu,“ usmál se šéf
prostějovských strážníků s tím,
že pokud nejde až o příliš velké
pohoršení mezi veřejností, jsou
tyto erotické záležitosti řešeny
pouhou domluvou...

Téma Večerníku

Prezentace učilišť a středních škol v současné
době běží na plné obrátky. Nacházíme se totiž
v období dnů otevřených dveří. Žáky devátých
tříd totiž zanedlouho čeká výběr jejich budoucího
studia, a tak není jistě od věci navštívit vybranou
školu a přesvědčit se na vlastní oči, zda je pro
nás tím pravým ořechovým. Pokud si nejsou „deváťáci“ jisti, zda je jejich výběr dobrý, je důležité
mít na paměti, že neexistuje špatný výběr školy.
Maximálně můžeme zvolit nevhodně, což není
konec světa. Školu můžeme kdykoliv vyměnit
za jinou. Tím však není myšleno to, že zvolíme to
nejmenší zlo. Výběr dalšího studia je samozřejmě
nutné pečlivě zvážit a v tom by vám právě měl
pomoci i „Den otevřených dveří“. Na co se při
návštěvě školy zaměřit? A kam jít? To zjistíte na
dnešní tematické straně, která je předzvěstí tradičního speciálu Večerníku „Kam za vzděláním“,
jež bude součástí příštího vydání...
Připravila: Aneta Křížová

Máte již vybranou budoucí střední školu?
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Při výběru školy se ptejte: Bude mě právě tato bavit?
Dny otevřených dveří jsou právě v plném
proudu. Dveře učilišť a středních škol se tak ne
a ne zavřít pro davy přicházejících deváťáků.
Není divu, zanedlouho si budou budoucí studenti podávat přihlášky a následně se mnozí
zúčastní ústních pohovorů nebo přijímacích
zkoušek. Do té doby a někdy ještě nějakou
dobu poté panují v hlavách mnohých dětí obavy jako: „Vybral jsem si správně? Bude mě to
tam bavit a bude se mi tam líbit?“ A právě tyto
„Dny otevřených dveří“ jsou nejlepší volbou
pro to, jak se dobře rozhodnout a jak si co nejlépe školu vybrat...
Než ale přistoupíte k tomu, na kterou školu se
půjdete podívat, je vhodné se zamyslet, která je
pro nás vlastně nejlepší. Položit bychom si tak měli
otázky jako - co mě v běžném životě baví, o co se
zajímám, dále co mě ve škole baví, které předměty mi jdou dobře a které naopak trochu hůře, také
uvědomění, zda jsem spíše technický typ nebo
tíhnu k ekonomice, umění, pedagogice či k nějakému řemeslu a nemělo by chybět ani zamyšlení nad
otázkou, čím bych jednou asi tak chtěl být. Nějakou
představu bychom pak už měli mít.
Následovat by pak mělo ještě uvážení, zda je daný
obor lukrativní. Pokud víte, že není příliš atraktivní, nebo jej naopak studuje kde kdo, ale vás
by bavil, nebo máte dojem, že vy budete v tomto
oboru jednou přínosem, proč ne. Koneckonců, výzkumy ukazují, že děti, které studovaly školy spíše
z donucení nebo přesvědčení byly v životě méně
šťastné než děti, které studovaly to, co je alespoň
trochu baví. Ono už i samotný pohled na dítě, které studuje něco, co jej nebaví a dennodenně chodí
domů otrávené, shrbené a nešťastné, nestojí jistě za
sebe lepší obor. Jen si vezměte, kolik lidí ve vašem
okolí znáte, a mají vystudovaného něco jiného, než
čím se dnes živí. I řada vysokoškoláků přišla na to,
že je již nebaví ekonomie, filozofie nebo počítače.
Mají sice titul, ale nakonec se vydali dělat například
kuchaře, kde můžou dělat to, co je náramně baví
a naplňuje. Zkrátka proti gustu žádný dišputát.
Dále bychom měli zvážit naše šance na přijetí,
školné, úroveň a pověst školy, ale také vzdálenost školy a s ní spojené další záležitosti. Pokud
máme několik favoritů, vždy je lepší si podat přihlášku tam, kam chceme, kde by nás to bavilo,
i když šance na přijetí nemusí být stoprocentní.
Ale za zkoušku přeci nic nedáme. Pak je také
určitě vhodné si podat přihlášku tam, kde nás zaručeně přijmou. Abychom ale nekupovali zajíce
v pytli, rozhodně je dobré školu navštívit osobně
v rámci dnů otevřených dveří.

Foto: Internet

Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
kých společnostech, farmářských zpracovatelsprovozech či v zemědělské prvovýrobě.
POTRAVINÁŘSKÁ VÝUKA Vkýchloňském
školním roce škola uzavřela smlouvy na

Kroměříž/pr - Vzdělávacím cílem Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy
mlékárenské v Kroměříži, školy s více jak 110letou
tradicí, je připravit kvalifikované pracovníky pro potravinářství a příbuzné obory. Pro jejich pracovní
uplatnění jsou nezbytné nejen teoretické vědomosti, ale
i komunikační a praktické dovednosti. Časem
prověřenou výhodou školy je vysoký podíl praktické
výuky, který absolventům maturitních oborů Analýza
a Technologie potravin, oboru Potravinářství vyššího
odborného studia a oboru Chemie a technologie potravin bakalářského studijního programu dává náskok
pro jejich kariérní start.
Průběžná část této praktické výuky probíhá především ve
školních laboratořích a poloprovozních dílnách, doplněna je
četnými odbornými exkurzemi. Díky stovkám hodin praktické výuky jsou absolventi schopni provádět chemickou,
mikrobiologickou a senzorickou kontrolu při výrobě a distribuci potravin. Nalézají tak uplatnění v oblastech kontroly,
průmyslové výroby a marketingu potravin, v oblasti hromadného stravování a v neposlední řadě také v oblasti tvorby
a ochrany životního prostředí.
Odborná praxe je prováděna skupinovou nebo individuální formou ve výrobních firmách, státních
i soukromých kontrolních laboratořích, obchodních a gastronomických jednotkách, vodárens-

zajištění praxe se 79 sociálními partnery, za všechny
jmenujme Českomoravský svaz mlékárenský a jeho
prostřednictvím Potravinářskou komoru, skupinu
Mléko při Agrární komoře, náš školní závod – mlékárnu Kromilk a.s., četné výzkumné ústavy, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a další vysoké školy. Všem
našim partnerům upřímně děkujeme za ochotu, s jakou tuto spolupráci přijímají a v průběhu praxe i přes
své běžné pracovní povinnosti realizují. Tato úzká
provázanost s praxí umožňuje nabídnout žákům praxi
v místě bydliště ve firmě, která se může stát jejich budoucím pracovištěm. Firmám, našim partnerům, umožní
získat zaměstnance s konkrétní představou o předmětu
činnosti firmy a praktickou zkušeností ve firmě. Takoví
absolventi jsou v dnes stále více žádaní a v porovnání
s některými jinými obory není problém s jejich déletrvající nezaměstnaností.
Spolupráce se sociálními partnery se však neomezuje jen
na organizaci praxí a exkurzí. Škola partnerům nabízí
různá školení a kurzy, senzorické zkoušky, spoluorganizuje odborné semináře, přehlídky výrobků. Řada firem také
předává své zkušenosti, poznatky ze své činnosti žákům
i učitelům formou přednášek, nebo poskytuje své materiály jako pomůcky do vyučování.
Jsme přesvědčeni, že toto sociální partnerství je výhodné pro
obě strany. A současný vývoj nám dává za pravdu.

Region
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Regionální zpravodajství


Expresz regionu
V přehradě se
utkají otužilci
Plumlov/mls - Kdo na Štědrý
den chodí rád pozorovat otužilce v plumlovské přehradě,
ten by si neměl nechat ujít
první ročník závodu v zimním
plavání. Akce se bude konat
tuto sobotu 17. ledna na pláži
„U vrbiček“ od 11.30 hodin.
Plavci se utkají na trasách 100 m,
250 m, 500 m a 750 m. Akci pořádá oddíl dálkového a zimního
plavání TJ Haná Prostějov.

Vodáci se chystají
na Okluku
Stínava/mls - Říčku Okluku
od Stínavy do Hamer plánují sjet vodáci tuto sobotu
17. ledna od 13.00 hodin. Sjezd
je vhodný pro kajaky, singl kánoe a nafukovací deblovky. Přibližně sedmikilometrový úsek
řeky, který se v zimě sjíždí, je
v lesnatém terénu s neustálými
meandry. Na trati budou i dvě
zastávky na převlečení a napojení horkým čajem.

Déšť zastavil vlek
v Kladkách
Kladky/mls - Ještě ve čtvrtek
panovaly v Kladkách ideální
sněhové podmínky a na sjezdovce leželo pětadvacet centimetrů sněhu. Již v sobotu však
kvůli náhlému oteplení a dešti
všechny vleky stály.

Budoucí novomanželé
zamíří do Smržic
Smržice/mls - V sobotu
17. ledna od 13.00 hodin se
v restauraci „U hřiště“ ve Smržicích bude konat Svatební
den, který pořádají Zahradnické centrum Marciánová
z Kostelce na Hané, olomoucké
svatební salony Lamour a Ariana a kadeřnicky salon Hair
Studiem In z Prostějova. Budoucí novomanželé se při této
příležitosti dozvědí vše, co se
jim v den vstupu do manželství
bude hodit. Výtěžek akce bude
věnován dětskému domovu
v Plumlově.

www.vecernikpv.cz

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Prostějovsko/mik - Dvaaosmdesátiletý důchodce se minulé
pondělí vydal pár hodin po
půlnoci na špacír. V mrazu
chodil po vesnici, až se ztratil.
Rodina jeho zmizení nahlásila policii hned ráno, pátrači
se psem naštěstí dědu ihned
našli.
„V pondělí pátého ledna kolem
šesté hodiny ráno jsme přijali

Vlasta
Redl
uhranul
depozitář
Muzea
kočárů
OPRAVENÁ SILNICE DO SEČE JE ÚZKÁ. ŘIDIČI KONČÍ V PŘÍKOPECH
To se nepovedlo! Komunikace je po rekonstrukci nebezpečnější než před ní

Hasiči nedaleko Pohodlí už vytahovali autobus, k zatím poslední nehodě došlo ve čtvrtek

Bacha na to! Krásný nový koberec na silnici mezi
Holubicemi a Sečí svádí k rychlé jízdě. Jenže silnice,
jejíž oprava přišla na 56,5 milionů korun, je hodně zrádná. Její šířka je totiž pouhých pět metrů. Přitom šířka
takového autobusu je dva a půl metru, kamiony jsou
dokonce ještě o pět centimetrů širší. Z toho jednoznačně vyplývá, že dva podobné dopravní prostředky vedle
sebe se na tuto silnici prostě nevejdou. A problém je,
vyhnout se i většímu automobilu. Přitom kousek od krajnice na řidiče číhají hluboké příkopy. Podle zástupců
Olomouckého kraje zůstala silnice stejně široká jako
před rekonstrukcí. Její případné rozšíření by si pak vyžádalo časově i finančně náročné výkupy pozemků.
Prostějov/mls
Opravená silnice mezi Holubicemi a Sečí byla otevřena loni
v prosinci. Do léta by měl být
dokončen úsek mezi Sečí a Hrochovem. Od samotného začátku
se počítalo s tím, že silnice bude
široká přesně pět metrů, krajnice
pak bude čítat třicet centimetrů, někde půl metru. V rámci
rekonstrukce byl nejen položen nový asfalt, ale silnice byla

i odvodněna do nových příkopů.
Nedlouho po novém otevření se
ze strany řidičů začaly ozývat
hlasy, které na jednu stranu chválily nový koberec, na druhou
stranu upozorňovaly, že silnice je
úzká a auta mohou snadno skončit v hlubokých příkopech. „Silnice je šíleně úzká. Zrovna včera nám vletěla do plotu Fabia
a úplně ho zničila. Asi dva týdny
zpátky pak kousek odsud hasiči z příkopu vytahovali zapadlý

autobus a myslíme, že těch nehod už tu bylo víc,“ reagovali na
dotaz Večerníku obyvatelé domu
v místě zvaném Na Pohodlí mezi
Holubicemi a Sečí, které jsme
zastihli právě při opravách poničeného plotu. „Bojíme se, že se
podobná věc bude brzy opakovat. Až to opravíme, tak si ho asi
dáme pojistit,“ dodali.

Proč není silnice širší?
S dotazy ohledně šířky komunikace se Večerník pochopitelně obrátil přímo na odborníky.
„K silnici jako takové se vyjadřovat nebudu. Vím jen tolik, že pokud řidiči pojedou přiměřeně, tak
v příkopu neskončí,“ reagovala
Jarmila Skopalová ze Správy silnic, která nás odkázala na Odbor
investic Olomouckého kraje. Jeho
šéf připustil, že kraj není vždy
schopen v rámci oprav všech
silnic zajistit jejich dostatečnou
šířku. „Hlavním důvodem je
složité majetkoprávní vyrovnání
při případném výkupu dalších po-

Hlavní náměstí v Plumlově
dostane NOVÝ KABÁT

Plumlov/mls - Jiný způsob
parkování, lepší chodníky
apřehlednějšísituaceprochodce
i řidiče. To vše přinesou opravy
Hlavního náměstí v Plumlově. Začít by se s nimi mělo už
v březnu letošního roku.
Při vyjíždění z parkoviště u nákupního střediska v Plumlově
by mělo být lépe vidět. Půjde
o jednu z připravovaných změn
v rámci připravované rekonstrukce samotného středu Plumlova. „Odhadované náklady by
se měly pohybovat kolem osmi
milionů korun. Záležet bude na
výsledcích výběrového řízení,
které může cenu snížit,“ prozradil Večerníku Adolf Sušeň,
pokračující starosta Plumlova.
Vedení města počítá s tím, že

Dozná změn. Po dokončení oprav Tyršova náměstí se v Plumlově
pustí na jaře i do rekonstrukce Hlavního náměstí. Foto: Martin Zaoral
práce na rekonstrukci náměstí
skončí do letošních letních prázdnin. Současně se bude ve městě
dokončovat kanalizace v Soběsukách a Žárovicích a rozběhnout
by se měla i výstavba tolik oče-

kávané stezky kolem plumlovské
přehrady, která má sloužit bruslařům a cyklistům. „V této věci
jsme už podali žádost o stavební
povolení, zatím jsme ho ovšem
neobdrželi,“ sdělil Sušeň.

Akce nadále trvá...

K AŽDÉ PONDĚLÍ
Z A ZVÝHODNĚNOU CENU
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DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Na Pohodlí. V pátek dopoledne lidé z domu v místě mezi Holubicemi a Sečí zvaném Na Pohodlí spravovali
plot. Pobořila jim ho Fabia, která den před tím vyjela ze silnice a následně sletěla z příkrého svahu.
Foto: Martin Zaoral
zemků. Tím by se oprava výrazně
protáhla i prodražila. Právě proto
zůstávají některé silnice po rekonstrukci stejně široké jako před ní.

Tak je tomu i v tomto případě,“
sdělil Večerníku Miroslav Kubín
s tím, že v prosinci byl uveden
do trvalého provozu úsek komu-
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Z katedrály. Komorní pěvecký sbor brněnské katedrály řídil a na klavír doprovázel Petr Kolař.
Foto: Tomáš Kaláb

Čechy pod Kosířem se stávají kulturním místem

Čechy pod Kosířem/mls - Nejen
obec, kde můžete obdivovat
krásné kočáry, seznámit se s odkazem našich předků a nechat
na sebe působit poselství o naději, víře a lásce. Ale čím dál častěji
i prostor, kam můžete zamířit za
nevšedními kulturními zážitky.
Tak tím jsou Čechy pod Kosířem. Uplynulý pátek 9. listopadu
se zcela zaplněný depozitář místního Muzea kočárů smál i tajil
dech při vystoupení duchaplného textaře, nápaditého skladatele, výtečného muzikanta a svérázného zpěváka Vlasty Redla.
Písničkou o muzikantech mířících
pod vlivem slivovice údajně až
z Betléma a o nepochopení žen
pro takové vánoční šprýmy zahájil Vlasta Redl svůj páteční

Tříkrálový koncert. Ten se nesl
v duchu doznívajících Vánoc.
„Letos jsem byl trošku zklamaný, protože pod stromečkem
jsem nenašel ani jedny ponožky.
Naštěstí tam byly dvoje slipy.
To je dobré, stejně se už pomalu dostávám do věku, kdy jedno
nerozeznám od druhého,“ žertoval Redl, který se přiznal, že do
nového roku vstoupil s rýmou i
kašlem. „Což je zvláštní, když
si uvědomím, že na Silvestra mi
všichni přáli hlavně hodně zdraví,“ poznamenal k tomu Redl,
který původně uvažoval, že koncert zruší.
Naštěstí tak neučinil a lidé si tak
mohli vychutnat známé písničky
jako A té Rehradice, Hrála mi
Julii či Husličky. Asi nejsilnějším

momentem celého koncertu pak
bylo, když k překvapení všech
přítomných zazněla skladba Ještě
mi zpívej. „Mám ji moc rád, ačkoliv jsem ji na koncertu nehrál
snad dvacet let,“ uvedl Vlasta
Redl něžnou písničku, která by se
mohla stát hymnou všech zamilovaných muzikantů.
Na samotný závěr pak Redl celým Čechám pod Kosířem věnoval píseň Město měst. „Příští ročník setkání řemeslníků Josefkol
bude mít motto Bez historie není
budoucnost. Myslím, že dnešní
koncert dokázal, že hudba prostupuje vše kolem nás, a že bez ní
by jak historie, tak i budoucnost
nestála za to,“ zhodnotil koncert
Václav Obr, který Vlastu Redla
do „svého“ muzea pozval.
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Pan muzikant. Vlasta Redl dorazil do Čech pod Kosířem lehce nachlazený. Na pódiu ho tak kromě hudebníků z jeho kapely „doprovázely“
i termoska a šálek čaje. Zdravotní indispozice sílu i hloubku prožitku
jdoucí z jeho písní i z něj samotného rozhodně nepoznamenala
Foto: Martin Zaoral

Fotoreportáž
Fotoreportáž

3x foto: Martin Zaoral

na dráty elektrického vedení

prostějovsko/mik - Přes celý
Olomoucký kraj se v sobotu krátce po desáté hodině
večerní přehnala vlna silného
větru s deštěm. Hasiči byli
přivoláni k více než dvěma desítkám případů popadaných
stromů, drátů elektrického
vedení, ke škodám došlo i na
nemovitostech.
„Nejvíce škod napáchala
větrná smršť na Olomoucku
a Prostějovsku. Naše tísňová
linka převzala těsně po
dvaadvacáté hodině více jak
dvacet událostí. Vítr vyvracel
stromy, docházelo k pádům
i na dráty elektrického vedení
a telekomunikace. V Bedihošti
na Prostějovsku došlo k pádu
části štítové stěny zachycenou do drátů elektrického
vedení. Hasiči až do časných
nedělních hodin prováděli
odstranění překážek z komunikací. Vše se prozatím obešlo
bez zranění,“ informoval
o víkendu Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

katedrály sv. Petra a Pavla, řízený Petrem Kolařem. „Tento sbor
zpíval při zářijové pouti k Panně
Marii Určické, takže jsme věděli o jeho kvalitách a stáli jsme
o další návštěvu tohoto pěveckého tělesa,“ připomněla Buřtová.
Plně obsazený kostel si vyslechl
známé i méně známější vánoční
koledy, mezi nimi Adeste fidelis,
kterou malí i velcí diváci znají
v české verzi z pohádky Anděl
páně, nebo Somewhere in my
memory, jejíž motivy byly včleněny do známého amerického
filmu Sám doma, jak na dotaz
sbormistra správně určil někdo
z auditoria. Petr Kolař pojal koncert do jisté míry interaktivně,
takže nešlo jen o pasivní poslouchání čehosi neznámého. Čistým
sopránem zaujala sólistka Miluše
Jandová.
O týden později se odpoledne
rozezvučel tentýž svatostánek

Bylo vyprodáno. Do nádherného prostoru depozitáře mu- Skvělý parťák. S Vlastou Redlem vystoupil v Čechách Neodcházeli s prázdnou. Na závěr Václav Obr odměnil
zea kočárů, kterému vévodí největší smuteční kočár světa, pod Kosířem také výtečný saxofonista Michal Žáček, který Vlastu Redla i zbývající vystupující zmenšeninou zlatého
kočáru, který se stal hlavním hrdinou loňského Josefkolu.
si zahrál už i s Bobby McFerrinem.
se vtěsnaly přes čtyři stovky posluchačů.

oblékli do nového
Chvíle strachu. Jen štěstí zabránili v Bedihošti většímu šoku, než
jaký si občané nakonec prožili.
Foto: www.hzscr.cz/

směru na Výšovice. Strom
zablokoval komunikaci v Želči, popadané větve odklízeli
ze silnic a chodníků po celých
Držovicích.
K poslednímu podobnému
výjezdu hasičů došlo o půl
jedné v noci, kdy v LipovéHrochově spadl strom na
cestu. „Nejproblematičtější
zásah jsme zaznamenali
v sobotu v Bedihošti. Tady
vítr poškodil štít rodinného
domu, který vzápětí spadl na
dráty elektrického vedení,“
popsal mluvčí krajských
hasičů Zdeněk Hošák.

pro změnu varhanními tóny.
Vánoční varhanní koncert pro
čtyři ruce připravili prostějovští
varhaníci Ondřej Mucha a Anna
Tomanková. Bohužel kvůli
problémům s varhany odehráli
čtyřruční skladby na elektrický
klavír s varhanním rejstříkem,
na samotné varhany pak pouze
party pro samotného interpreta.
Pro tento koncert byly vybrány
skladby od baroka před klasicismus až k hudebnímu romantismu, což zahrnovalo opusy Händela, Bacha, Sigismonda nebo
českého skladatele Jana Křtitele
Vaňhala.
Do třetice se do Určic rozjela
dvě prostějovská pěvecká tělesa, mužský sbor Orlice a ženský
sbor Vlastimila. Oba sbory mají
zhruba stopadesátiletou historii,
ale stále přitahují mladé nadšence, dokladem čehož je benjamínek Orlice Marin Šmíd. „Studuji

V „Metlích“ vykradli obchod
Otaslavice/mik - Oči pro
pláč zbyly majiteli obchodu
z Otaslavic, kterému jeho
„kvelb“ navštívili v nočních
hodinách hodně nezvaní návštěvníci.
„Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který v noci z pondělí pátého
na úterý šestého ledna vnikl
do prodejny s uzeninou v obci

Otaslavice. Z objektu odcizil
uzeniny v hodnotě 2 850 korun, mléčné výrobky v hodnotě za 3 380 korun a cigarety
různých značek, drogistické
zboží a cukrovinky. Celkově
způsobil škodu přes osmnáct
tisíc šest set korun,“ vypočítal
Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Víceměřice/mik - Ani cyklisté
nesmí před jízdou požít alkohol!
Toto si zřejmě neuvědomil muž
středního věku, kterého policisté načapali při jízdě na kole
u Víceměřic. Holt, také jemu
byla kromě dalších patálií zakázána další jízda...
„Z řízení pod vlivem návykové látky je podezřelý šestapadesátiletý
muž z Nezamyslic. Ten v úterý
šestého ledna po třinácté hodině
kličkoval na jízdním kole po sil-

nici od Víceměřic na Dřevnovice.
Policisté muže zastavili a provedli
u něho dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s výsledkem
1,60 promile alkoholu v dechu.
Cyklistasekpožitíalkoholudoznal,
a bylo s ním sepsáno oznámení
o dopravním přestupku. Muži
byla v rámci jeho bezpečnosti
zakázána další jízda na jízdním
kole,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

bude asi kutil!

V Určicích se koledníci

Hasiči situaci monitorovali
po celý víkend, největší nápor přišel v noci ze soboty na
neděli, k poslednímu zásahu
vyjížděli ještě půl hodiny po
půlnoci. Ze silnice mezi Hrochovem a Jednovem odstranili spadlý strom, to samé
prováděli na komunikaci
mezi Mostkovicemi a Ohrozimí. V Brodku u Prostějova
dokonce na silnici u odbočky
na Dobrochov popadaly
vlivem silného nárazového
větru dva stromy, velký
listnáč se pak vyvrátil i na
křižovatku za Pivínem ve

Do pátrání po ztraceném seniorovi byl zapojen také policejní psovod a naštěstí vše dobře
dopadlo. „Kolem půl sedmé
ráno seniora policisté vypátrali
na silnici nedaleko obce, kde
bydlí. Byl lehce promrzlý, ale
zcela v pořádku. Krátce poté byl
předán rodině,“ přidala v pondělí po poledni příznivou zprávu
mluvčí krajské policie.

Stražisko: Zlodějem

Regionem se přehnala větrná bouře

V Bedihošti spadl štít domu

oznámení o pohřešování dvaaosmdesátiletého pána, který
odešel z domu v obci na Prostějovsku kolem druhé hodiny
ráno a dosud se nevrátil. Z domu
odešel jen nalehko. Po seniorovi
začali policisté okamžitě pátrat,“
informovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

U Víceměřic musel cyklista z kola!

nikace Holubice - Seč. Zbývající
úsek Seč - Hrochov má být dokončen během prvního pololetí
roku 2015.

V novém. Některé skupinky koledníků v Určicích vyrazili do terénu ve
slušivých zbrusu nových kostýmech. Foto pro Večerník: Lenka Buřtová

Určice/tok - Tříkrálová sbírka
probíhala také v Určicích. A koledníci se opravdu činili. Nejen
co do navštívených domácností
a shromážděné částky, ale také
co do důstojné reprezentace postav Tří králů. Tři skupinky se
oblékly do zbrusu nových kostýmů, které pro ně ochotně ušil
František Havlíček.
„Letos jsme koledníky rozdělili
do osmi skupinek. Organizačně
Tříkrálovou sbírku zajišťuji spoGymnázium Jiřího Wolkera, lu s Jiřinou Klemešovou. Nak hudbě jsem vždy inklinoval, což chystáme plánek trasy a ostatní
mě loni na podzim přivedlo do to- je už na kolednících,“ uvedla pro
hoto pěveckého sboru,“ svěřil se
gymnazista, který zároveň účinkoval v houslových partech. A jak
přišel k nezvyklému křestnímu
jménu? „Maminka je Chorvatka, Plumlov/tok - Bezmála dvacet let
dostala se k nám v devadesátých trvá tradice adventních koncerletech v době jugoslávských vá- tů Zdislavy Krausové-Otrubové
lek,“ vysvětlil Šmíd.
v koncertní síni zámku v PlumProgram koncipovaný ke svátku lově. Ani letošní třetí adventní neTří králů tvořily Koledy Zdeň- děle nebyla výjimkou. Večerník se
ka Pololáníka, díla Johannese předvánoční akcí ještě jednou ohlíBrahmse, Jakuba Jana Ryby, ží... Exkluzivní rozhovor s umělkyDomenica Zipoliho a dalších. ní chystáme do příštího vydání.
Koncert zakončil společný zpěv „Přichází většinou stejný okruh věrkoledy Narodil se Kristus Pán. ných posluchačů, tentokrát jsem ale
„Děkujeme pořadatelům, spon- velmi potěšena hojnou návštěvou,“
zorům a především všem uměl- příjemně překvapil paní Zdislavu
cům, že nám po tři vánoční ve- plný sál, čítající téměř stovku náčery nechali zakusit kousek nebe vštěvníků. Více než dvě a půl hodiny
na zemi,“ zakončil koncertní sérii se z klavíru linuly krásné melodie,
administrátor farnosti P. Mgr. Le- jednak písně z vlastní tvorby umělkyně, jednak šansony a písně známých
szek Rackowiak.

Koncertní předvánoční trilogie potěšila určické duše
Určice/tok - Hodnotný hudební pokrm připravila v závěru
loňského roku Římskokatolická farnost v Určicích spolu
s obecním úřadem a Kulturním klubem Určice pro místní
i přespolní obyvatele v kostele
sv. Jana Křtitele. Ten se tři soboty po sobě rozezněl jímavými
tóny duchovní hudby, pokaždé
ale v jiném provedení. „V tomto
rozsahu šlo premiéru,“ zdůraznila vedoucí Kulturního klubu
v Určicích Lenka Buřtová.
Kdo se chtěl v období vánočních svátků ponořit do rozjímání
na pozadí tónů starých mistrů
v majestátním prostředí určického
chrámu, měl k tomu na přelomu
roku ideální příležitost. Nevšední
trilogie koncertů počala Adventním koncertem v podvečer poslední předvánoční soboty, kdy do
Určic zavítal Komorní sbor Magnificat, pěvecký sbor brněnské
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našli pátrači se psem za vesnicí

Večerník Lenka Buřtová, vedoucí Kulturního klubu v Určicích.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Určicích činil přes dvaadvacet tisíc korun. Je to samozřejmě
potěšitelné, ale koledování není
jen o konečných součtech. „Bylo
moc pěkné a zároveň opravdu
potěší, že nás někteří sousedé už
čekali. Každý si rád poslechl koledu, kterou koledníci zazpívali,“
popsala specifickou atmosféru
Lenka Buřtová.
Ostatně o tom, jak to koledníkům
slušelo, nejlépe svědčí pořízené
fotografie..

Suchdol se bavil retro stylem
Suchdol/jim - Zpět v čase o tři
čtyři dekády se v sobotu večer
přesunul suchdolský kulturní
dům. Na programu byl totiž
společenský retro večer, s tehdejším typickým oblečením
i účesy, v němž atmosféru sedmdesátých a osmdesátých
let minulého století dokreslovaly i české a zahraniční hity
let minulých. K vidění tak
byly tesilové kalhoty, puntíky
či pastelové barvy na šatech,
košilích i kravatách, kostýmky, široké čelenky do vlasů,
tehdejší náušnice i oblíbené
pletené svetry.
„Jednalo se o nultý ročník a naším cílem bylo vytvořit akci pro
všechny generace, což se nám
opravdu podařilo. Sešli se tu mladí i ti starší a všichni se společně
dobře bavili. Tady se toho moc
nepořádá a chtěli jsme tu udělat
nějakou akci, která přiláká lidi
a bude se jim líbit,“ pochvaloval
si Láďa „Sovjet“ Rus, hlavní organizátor celé akce.
Vzpomínat na dobu svého mládí
či jen tak se bavit s přáteli v modelu po svých rodičích či prarodičích, tak přišlo i při konkurenci několika plesů v blízkém
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Módní přehlídka. Jaké oblečení se tehdy nosilo, to názorně předvedlo několik odvážných dam.
Foto: Jiří Možný
okolí, mnoho desítek lidí přímo
ze Suchdola či okolních obcí.
Návštěvníci se kromě tančení na
hity od skupin Boney M., Queen, Michala Davida, Jiřího Schelingera či písní z Pomády a Hříšného tance v podání DJ Martina
Čapky mohli těšit i na klasickou
tombolu a bohaté občerstvení.

„Mám spoustu kladných ohlasů a už se těším na další ročník.
Mám radost z toho, kolik lidí
sem přišlo, děkuji všem sponzorům a dalším lidem, kteří se
na tom podíleli. Retro teď frčí
a tady v Suchdole se to plně
potvrdilo,“ měl Rus důvody ke
spokojenosti.

Stražisko/mik - Škodu za více
než devět tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se v noci ze soboty
3. na neděli 4. ledna vloupal do
vozidla Mazda, které bylo odstavené na parkovišti ve Stražisku.
„Rozbil na něm jedno z oken
a z vnitřních prostor odcizil zde
ponechanou přímočarou okružní

pilu značky Narex, rozbrušovačku, AKU šroubovák a příklepovou vrtačku. Majiteli způsobil
celkovou škodu odcizením
a poškozením ve výši devíti tisíc
čtyřista korun. V případě zjištění
pachatele mu za přečin krádeže
hrozí až dva roky za mřížemi,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Kdo zavinil

u Žárovic HAVÁRII?
Drahany, Žárovice/mik - Minulé pondělí 5. ledna kolem půl
dvanácté v noci došlo na silnici
druhé třídy ve směru z Drahan
na Žárovice k dopravní nehodě. Bohužel, policie ji zatím
nemůže stoprocentně objasnit,
protože předpokládaný viník
havárie z místa zbaběle ujel.
„Z prvotního šetření vyplývá,
že zatím neustanovené vozidlo
s nezjištěným řidičem při průjezdu pravotočivé zatáčky vjelo
z nezjištěných příčin do protisměru, kde pravou přední částí
narazilo do protijedoucího vozidla Škoda Octavia, které řídil jednadvacetiletý mladík. Po střetu
z důvodu úleku strhl řidič vozidla Škoda Octavia řízení vpravo
a narazil do svodidel. Neznámý
řidič nezastavil, ale pokračoval
směrem na Žárovice,“ popsala
havárii s újezdem viníka Irena

Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě naštěstí nedošlo ke
zranění osob, alkohol byl u řidiče
značky Škoda Octavia vyloučen
dechovou zkouškou. „Celková hmotná škoda na vozidle
a svodidlech byla vyčíslena na
pětapadesát tisíc korun. Nehoda
je v šetření policistů dopravního
inspektorátu. Po vozidle i řidiči
pátrají,“ dodala Urbánková.
Policisté se tímto obrací na veřejnost a případné svědky, kteří
by mohli svými informacemi
přispět k objasnění nehody
a zjištění řidiče a neznámého vozidla, aby kontaktovali policisty
Dopravního inspektorátu v Prostějově. Buď osobně, nebo telefonicky na čísle 974 781 580
případně na bezplatnou telefonní linku 158.

Klavír a zpěv rozezvučely plumlovský zámek
BYLI JSME
U TOHO!

Vánoční klavír. Zdislava Krausová-Otrubová rozezněla vánočně vyzdobený koncertní sál.

Foto: Tomáš Kaláb

interpretů Marty Kubišové, Hany
Hegerové nebo Marie Rottrové. Po
přestávce na občerstvení následovaly
většinou vánoční koledy.
A přece byl letošní koncert něčím výjimečný. „Je to možná s podivem, že
ve svých letech křtím své teprve první cédéčko,“ komentovala slavnostní
chvíli autorka. Album nese název
„Něžné doteky písní u klavíru Zdislavy Krausové-Otrubové“ a vzniklo
v nahrávacím studiu Deltaphon records v Němčicích nad Hanou.
A právě na tomto CD, ale ještě lépe
ve svých srdcích, si mohli posluchači odnést domů slavnostní vánoční
atmosféru, kterou tento koncert bezpochyby navodil.

Viník ujel. Řidič této škodovky se nestačil divit, když mu ze zatáčky do
protisměru vjel jiný šofér a on kvůli němu boural.
Foto: Policie ČR

Kultura v Prostějově a okolí...
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Lednovou noční oblohu nad Prostějovem prozáří KOMETA z vernisáže...

Prostějov/peh - I nebe nad Prostějovem projasnila návštěva astronomického objektu - komety
Lovejoy, kterou bude možné pozorovat až do konce ledna.
Ti z vás, kteří nebeské dění sledují
pravidelně, se mají v poslední době
na co dívat. Kromě měsíce v úplňku nočnímu nebi kraluje i kometa
s názvem C/2014 Q2, přezdívaná
Lovejoy, podle jména jejího objevitele, amatérského astronoma Terryho Lovejoye. „Není sice tak nápadná, jak bývají komety zobrazované
na historických kresbách s ohonem
přes půl oblohy, ale hvězdáři ji
považují za velice krásnou a určitě stojí za to si ji prohlédnout na
vlastní oči,“ míní ředitel prostějovské hvězdárny Karel Trutnovský.
„V případě, že by nesvítil Měsíc
a nacházeli byste se mimo přesvětlené město, snad byste ji mohli
zahlédnout i pouhým okem jako
rozmazanou skvrnku.“

Galerie u Hanáka zažila „Krasojízdu“

Noční kráska. Aktuální fotografie komety Lovejoy pořízené z naší
hvězdárny uplynulé pondělí. Foto: archiv Lidové hvězdárny v Prostějově
Zpočátku se vůbec nezdálo, že by
mohla být kometa Lovejoy nějak
výjimečná, ale postupem času nečekaně výrazně zjasnila, takže se
dostala až na hranici viditelnosti
očima a připravila tak všem milovníkům hvězdné oblohy krásné
představení na začátek letošního
roku. Budete-li mít tedy večer čas
a chuť prohlédnout si řádně zblíz-

ka nejen kometu, ale i hvězdy nad
hlavou, určitě zajděte na prostějovskou hvězdárnu, která má otevřeno
v pondělí, čtvrtek a pátek od 18:30
hodin.
V astronomickém dalekohledu je
kometa krásně viditelná a taková
by měla zůstat po celý zbytek ledna. Ale jak ředitel hvězdárny podotýká, u vlasatic člověk nikdy neví...

Prostějov/pav - V Galerii U Hanáka se naplno rozjela nová výstavní
sezóna. Pro první letošní expozici
si Fotoklub Prostějov pozval zajímavého hosta. Sérii reportážních
fotografií z cyklistické krasojízdy
představil v pátek 9. ledna fotograf z Němčic nad Hanou Jiří
Vosička.
Výstava fotografií s prostým názvem „ Krasojízda“ se v rámci dosud uskutečněných akcí U Hanáka
stala skutečně ojedinělou záležitostí.
Četným návštěvníkům totiž přiblížila zákulisí velmi pohledného sportu,
který je v současnosti laickou veřejností opomíjen, často i téměř zapomenut. Že se také jedná o tematiku
vskutku fotogenickou, bylo každému hned patrné ze série povedených
a citlivě vybraných snímků.

Přestože má Jiří Vosička doma již
několik tisíc snímků, k focení se dostal vlastně shodou okolností. „Obě
moje dcery se krasojízdě věnují a já
jsem je vždy doprovázel na závody.
Často jsem se tam pak nudil, tak
jsem začal fotit. Postupně se ze mě
stal vlastně klubový fotograf,“ popsal svoje fotografické začátky při
páteční vernisáži.
Výstavu se zajímavým sportovním
tématem si nenechalo ujít velké
množství návštěvníků, kteří galerii
zcela zaplnili. Největším překvapením však byla návštěva bývalé mistryně republiky v krasojízdě Zdeňky
Dobiášové a také Aleny Vaverkové,
dcery vynikajícího krasojezdce Ferdinanda Pořízky. Kulturní vložkou a
hudebním doprovodem se již tradičně stala kapela Jižní ryba.

Vzácná návštěva. Na vernisáž dorazila i bývalá mistryně republiky v krasojízdě Zdeňka Dobiášová (vpravo), která se Jiřímu Vosičkovi (uprostřed)
pochlubila množstvím starých fotografií ze závodů. Foto: Michal Wolf
„Vernisáž předčila moje očekávání. Jde o snímky ze zajímavého
prostředí, které Jiří Vosička dobře
zachytil, a všechny přítomné
velmi zaujaly,“ konstatoval s potěšením galerista Albert Halmo.
„Krasojízdu“ v Galerii U Hanáka

můžete navštívit až do 10. února.
Určitě si také nenechte ujít další ze
série výstav, která bude zahájena
23. ledna. Pražský fotograf Jiří Steiger se představí v pro něj netradiční
roli reportážního fotografa v sérii
snímků „Na cestě s mobilem“.

Olga Měsícová představila Bál v Ohrozimi zahájil plesovou sezónu v regionu
obrazy plné pozitivní energie

Prostějov/pav - V umělecké kavárně Avatarka mají nyní všichni
návštěvníci možnost nejen posedět u dobré kávy či čaje, ale i nasát hřejivou energii při prohlídce
obrazů Olgy Měsícové. Výstava
autorky, která se zabývá arteterapií, byla zahájena v úterý 6. ledna.
Všechna dílka, jak své abstraktní
obrazy sama autorka skromně nazývá, spojuje hra s barvami a tvary,
dynamika a energie. Při zahájení
výstavy návštěvníkům představila
práce tvořené technikou akrylu,
enkaustiky i kombinovanou technikou. Absolventka Gymnázia Jiřího
Wolkera a Vysoké školy ekonomické v Ostravě se malování ve větší
míře věnuje až od roku 2010. Od té
doby vystavovala v olomouckých

i prostějovských kavárnách. Její první ucelenou prezentací byla výstava
Hra barev, která proběhla v březnu
loňského roku v Duze. V Avatarce
vystavuje již podruhé. Vlastním
nákladem vydala také dvě knihy
„Za oponou“ a „Kam kráčíš, člověče…“, které prezentuje při autorských čteních. Jak sama říká, výtvarné tvoření je pro ni určitou formou
vlastní psychoterapie.
K příjemné atmosféře zahájení výstavy přispěla i bluegrassová skupina
Fiddle Dedee, která zahrála americké
evergreeny i staré trampské písně.
„Obrazy se mi moc líbí, jsou krásně
barevné a takové pozitivní. A muzika
byla taky výborná,“ zhodnotil svoje
dojmy z prohlídky obrazů i celé vernisáže návštěvník Honza.

Srdeční záležitost. Obraz Plástve života patří mezi autorčiny
nejoblíbenější.
Foto: Pavla Vašková

Ohrozim/mls - Každý druhý pátek v novém roce se pod heslem
„Lovu, lesu zdar!“ koná Myslivecký ples v Ohrozimi. Kromě
příjemné společnosti a nezaměnitelné výzdoby je pro něj charakteristická zejména výborná
kuchyně, které vévodí zvěřinové
speciality.
Každý, kdo uplynulý pátek večer
vstoupil do sokolovny v Ohrozimi,
nemohl být na pochybách, kdo zde
bál pořádá. Stylové výzdobě vévodilo zejména dvanáct velkých obrazů s mysliveckou tématikou. „Před
více jak třiceti lety je za flašku rumu
namaloval pan řídící z Vícova. Některé jsou lehce kýčovité, nicméně
mají své kouzlo. A jeden z nich je
výjimečný tím, že byl namalován
křídou,” prozradil Jaroslav Kozárek,
předseda pořádajícího Mysliveckého

spolku Háj Lešany, který má v současnosti celkem osmncát členů.
Skutečným uměleckým dílem pak
byly zejména nabízené zvěřinové
speciality. Kromě guláše a kančího
řízku si lidé mohli pochutnat také na
masové směsi paní Serafinky či ostřejší řáholecké směsi. V Ohrozimi
měli hned dvě tomboly. „V té zvěřinové máme dva kance, tři zajíce,
osm kachen a dvacet bažantů, které
ulovili naši členové. V té druhé pak
více jak sto šedesát věcných cen.
Prakticky každý by si tak od nás měl
něco odnést, a pokud někdo vyhraje
více cen, věřím, že se s ostatními podělí,” usmál se Kozárek.
Do tance návštěvníkům ohrozimského plesu hrála olomoucká skupina Bene v čele s pohlednou zpěvačkou Martinou Bednaříkovou.
A plesalo se až do rána...
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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
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... A TO VŠE V CELOBAREVNÉ VERZI OD PRVNÍ DO POSLEDNÍ STRÁNKY!!!

Akce nadále trvá...

KAŽDÉ PONDĚLÍ
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Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO

+

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)
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

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



...ještě

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...

* PRAVIDELNÁ DÁVKA ČTENÍ NAVÍC! Ročně vydáváme minimálně 15 vkládaných speciálů ZDARMA

www.
vecernikpv
.cz

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

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

Ze života města
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ZNÁME NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ INVESTICE ROKU 2015
Třicet milionů korun spolkne fasáda radnice a revitalizace náměstí
Již v závěru loňského roku Večerník informoval
o výši stavebních investic v roce 2015, které mají
v Prostějově dosáhnout úctyhodné sumy 190
milionů korun. Jak ovšem prostějovský primátor
Miroslav Pišťák aktuálně připomíná, tak velký peníz
by nebylo možné zapojit bez finančních rezerv. Pro
kolik milionů se tedy bude muset sáhnout do úspor?
Konkrétně to bude dvaadevadesát! První muž radnice zároveň Večerníku prozradil, co že bude pro
město během nadcházejících dvanácti měsíců
v rámci stavebních investic prioritou.
Prostějov/mik
Sto devadesát milionů korun na
stavební investice v roce 2015 by
nám mohla závidět všechna města
podobné velikosti. „Je to opravdu hodně a musím přiznat, že mi
uvedená skutečnost dělá velkou
radost. Zároveň ale je třeba jedním
dechem dodat, že nebýt výrazného sáhnutí pro potřebné peníze do
finančních rezerv města, nemohli
bychom s tak vysokými investicemi počítat a už vůbec bychom
neměli vyrovnaný rozpočet. Celkem musíme vzít z úspor městské
pokladny částku dvaadevadesát
milionů korun,“ potvrdil Miroslav

Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějova.
Na otázku Večerníku, zda tyto
velké peníze nebudou někde chybět, zakroutil první muž magistrátu hlavou. „Skutečně nebudou.
Rezervy města sice nejsou bezedné, ale nějaký milion korun nám
tam ještě zbude. A oprávněně předpokládám, že až budeme v první
polovině roku provádět hodnocení
hospodaření, dopadne všechno velmi dobře a město Prostějov bude
mít dostatek finančních prostředků
na věci, které potřebuje,“ konstatoval s úsměvem Pišťák.
Jak nám dále prozradil, nejvíce
peněz se letos „nasype“ do re-

Primátor napíše hejtmanovi
kvůli VNĚJŠÍMU OBCHVATU
Prostějov/mik - V závěru loňského roku se prostějovští radní dostali pod tlak opozičních zastupitelů kvůli váznoucím plánům na
výstavbu pro město tolik potřebného vnějšího obchvatu. Pravdou
je, že o „objížďce“ města od Držovic přes okraj Smržic a Kosteleckou ulici se mluví už přes pět let
a skutek utek...
„O tomto vnějším obchvatu jednáme skutečně už hodně dlouho, ale
jeho realizace nevázne na žádném
zanedbání či liknavosti. Bohužel,
pro jeho výstavbu potřebujeme
značnou část pozemků. Někteří majitelé je kraji už prodali, ale se zhruba
čtyřiceti z nich se stále nemůžeme
domluvit. Buďto je nechtějí prodat

vůbec, nebo požadují nehorázné
sumy peněz,“ zkonstatoval Alois
Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a prostějovský
radní.
Jak dlouho se ale bude čekat na
to, až úředníci kraje přemluví
zbylé majitele pozemků? Nebo
se bude čekat na vyvlastňovací
zákon? „Zavazuji se písemně dotázat přímo hejtmana Olomouckého kraje, aby mi přesně popsal
současnou situaci a vývoj jednání
s majiteli pozemků. Je pravda, že
tento vnější obchvat nutně potřebujeme. S vyrozuměním pana Rozbořila pak seznámím zastupitelstvo,“
slíbil primátor Statutárního města
Prostějova Miroslav Pišťák.

konstrukce radnice a náměstí
T. G. Masaryka. „V případě generální opravy fasády a celé čelní
strany radnice počítáme s částkou
čtrnácti milionů korun, na revitalizaci náměstí padne šestnáct milionů. Z dalších investic mohu uvést
dokončení propojení Anglické ulice s jižním kvadrantem, na něž je
vyčleněno dvanáct milionů korun.
Dalších devět letos investujeme do
prostějovského zámku, z nichž za
pět bude vybudována nová dlažba
na nádvoří a opraveny další vnitřní
prostory zámku, čtyři miliony bude
stát rekonstrukce zámeckého oplocení. Někomu se tak může zdát, že
náš zámek je takzvaná bezedná

díra, protože jsme do něj za posledních sedm nebo osm let investovali
už přes sto padesát milionů. Ale já
vždycky říkám, co jednou začalo,
určitě taky někdy skončí...,“ poskytl konkrétní částky investičních
záměrů magistrátu Miroslav Pišťák. Ten také postupně vypočítával,
že na regeneraci sídliště Šárka jsou
v letošním rozpočtu vyčleněny tři
miliony korun, na stejnou investici
Tylovy ulice a okolí osm milionů,
za pět a půl milionu se budou opravovat dětská hřiště u mateřských
škol, energeticky úsporná opatření se budou provádět v mateřské
škole ve Smetanově ulici za devět
milionů, v mateřince v Melantrichově ulici za pět milionů a stejně
tak pět milionů poputuje na stejný
účel do mateřské školy v Moravské ulici. „Když se podívám na
dlouhý seznam dalších stavebních
investic, musím také zmínit dopravní opatření, které jsme schválili
v souvislosti se severní obslužnou
komunikací. Hodláme zde položit takzvaný tichý asfalt, který se
už osvědčil na mnohých místech
Prostějova včetně rychlostní komunikace. Tři miliony korun jsou
vyčleněny na demolici části Jezdeckých kasáren a zakonzervování
hlavní budovy. Za zmínku určitě

Prostějov/tok - Asi jste to taky
zažili. Spěcháte, ale nechcete
porušovat dopravní předpisy.
Přijdete k přechodu pro chodce
a zmáčknete tlačítko na semaforu.
Rozsvítí se pokyn „ČEKEJTE“.
Rozhlédnete se, nikde žádné auto
v dohledu. Nápis stále červeně
svítí, panáček stejné barvy taky.
Chodidla vás svrbí, ale čekáte.
Uběhne několik desítek sekund.
No, konečně! Zelený panáček
a zvukový signál vám dávají svolení pokračovat za svým cílem.
Jenže, ouha...
Ti za volantem znají často i jinou
alternativu. Blíží se k přechodu pro
chodce, bliká červená. Zastaví a čekají na chodce přecházející silnici.
Na krajích přechodu však ani živáčka. To už prostě dotyčný nevydržel
čekat na signál, a když nejelo žádné

auto, prostě přešel na červenou. Teď
už je někde v trapu a řidič stojí úplně
zbytečně.
Jak to vlastně je s časovým programováním semaforů specializovaných pro přechody pro
chodce? Primárně se večerník
o tuto problematiku zajímal na
odboru dopravy prostějovského
magistrátu, který zadává na základě studií dopravního provozu
příslušné systémové parametry.
„U různých semaforů se situace mírně liší,“ pustil se objasnění Jaroslav
Pavlíček, referent SpStÚ a silničního správního úřadu. „Semafory na
městském okruhu, to znamená Wolkerově ulici či Vápenici, jsou koordinovány s blízkými křižovatkami,
v prvním případě v Brněnské ulici
a ve druhém případě v Olomoucké.
Jde o to, aby se vzhledem k plynu-

INZERCE

Za smog nemůže jen smrad z Ostravska
„Prioritou je projekt vnějších obchvatů a výstavba
smysluplných rondelů,“ říká Bedřich Grulich

Michal Kadlec
Jaký je váš názor na rozpočet města pro rok 2015?
„Zásadní je, že je vyrovnaný, prorůstový
a navazuje na dlouhodobě velmi dobré
hospodaření města. Jeho součástí jsou například stavební investice ve výši zhruba
sto devadesáti milionů korun, přičemž
patnáct a půl milionu korun míří na veřejné
finanční podpory. Právě tato oblast je oblíbeným tématem opozice a často záminkou k rozpoutání ´festivalu výčitek´. Řada
srovnatelných měst přitom prostředky do
této oblasti vůbec neinvestuje, protože si to
prostě nemůže dovolit. V Prostějově tomu
tak není. Finance jsou směrovány na sociální oblast, kulturu, životní prostředí, sport
a prevenci kriminality.“
Kritici namítají, že většina peněz
jde na podporu vrcholového sportu a na masové sportování nezbývá...
„Sport je podporován jak v jeho vrcholové,
tak masové podobě. Samotná podpora vrcholového sportu je na místě, jeho úspěchy
jsou inspirací pro mládež a nejlepší propagací města. Na vrcholových sportovních
akcích jsou vidět loga řady významných
soukromých firem. Celý pracovní život
se pohybuji ve světě průmyslu a vím, že

Večerník se samozřejmě prostějovského primátora nemohl
nezeptat na jeho hodnocení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, která byla zahájena už začátkem listopadu loňského roku
a letos tedy bude stát městskou
pokladnu dalších šestnáct milionů korun. Zejména jde o dlažbu přímo před radnicí, která už
musela být čtyřikrát rozebrána,
protože dlaždiči firmy Skanska
neodvedli kvalitní práci.

Největší investice. Když pomineme energeticky úsporná opatření
na mateřských školách, nejvíce milionů korun letos spolknou rekonstrukce radnice, náměstí a zámku. 2x foto: archiv Večerníku

„S touto dlažbou nemůže být spokojen nikdo! Momentálně vypadá
jako hotová, ale ani na pátý pokus
není podle mě kvalitně položena.
Předpokládám, že řada úseků nově
vydlážděného prostoru bude muset
být brzy opět rozebrána a dlažba
položena znovu. Jak totiž stavební
dozor zjistil, při deštích se bude na
několika místech shromažďovat
voda, což je nepřípustné. Bohužel,
výběr stavební firmy se moc nepovedl, ale fór je v tom, že veškeré
opravy budou dělníci provádět zadarmo,“ uzavřel primátor statutárního města Prostějova.

NEBUĎTE NETRPĚLIVÍ, naprogramování semaforů pro chodce má svůj smysl

Radní pod palbou

Prostějov - Radní za ČSSD
Bedřich Grulich (na snímku) je
v rámci práce pro město velmi
vytížený člověk. Na posledním
zastupitelstvu loňského roku byl
zvolen předsedou finančního
výboru, očekává se i jeho obhajoba postu předsedy komise
pro životní prostředí a ještě
k tomu zastává významné
funkce ve společnostech Lesy
města Prostějova a .A.S.A.
Technické služby. Existuje tedy
hned několik důvodů a témat
pro aktuální rozhovor Večerníku
v rámci pravidelného seriálu.

stojí plán výstavby víceúčelového
hřiště v Čechovicích za pět a půl
milionu korun,“ prozradil ke konci
výčtu Miroslav Pišťák.

se tyto společnosti ´neuhodily do hlavy´,
když finančně podporují tyto aktivity.
Velmi dobře znají synergické efekty této
propagace.“
Byl jste, a není vyloučeno, že znovu obhájíte i post šéfa komise pro
životní prostředí. Právě životní prostředí je pro Prostějov hodně citlivé téma
vzhledem k častým smogovým situacím. Jak z nich ven?
„Rada o předsedech komisí a jejich členech prozatím nerozhodla. Nicméně jako
radní vám odpovím. Prostějov, díky své
geografické poloze, nemůže zcela zabránit
některým negativním dopadům, například
ze znečištěného ovzduší z průmyslových
oblastí Ostravska a Polska. Analýzy a studie ovšem jednoznačně prokázaly, že hlavním zdrojem znečištění nejsou tyto ´vnější
vlivy´, ale především doprava ve městě.
Zde jsou k dispozici opatření, z nichž jsou
některá již postupně realizována a některá
před námi stojí. Jedná se výsadbu zeleně
včetně realizace takzvaných vnějších prstenců, optimalizaci dopravy včetně zelené
vlny, dále smysluplné rondely, podpora
městské hromadné dopravy a integrovaného systému. K těm důležitým patří
samozřejmě vybudování silničních
obchvatů města.“
Řekl jste „smysluplné rondely“. Jak tomu máme
rozumět?
„Pokud hovořím o smysluplných
rondelech, mám na mysli fakt, že je
musíme budovat jen tam, kde
přinesou zlepšení, to znamená zvýšení plynulosti dopravy a ne její zpomalení. Toto
zpomalení pak znamená
v konečném důsledku nárůst znečištění ovzduší.
Každý projekt musí
být podroben této
analýze.“

Lesy města Prostějova samy požádaly o zvýšení nájmu, který platí
městu. Jak je to vůbec možné a bývá
podobná náležitost obvyklá?
„Je to důsledek velmi dobrého hospodaření
této společnosti v posledních čtyřech letech.
Ke stejnému zvýšení nájmu došlo i v předchozím roce. Pozitivní je, že těchto výsledků není dosahováno na základě překračování těžebních limitů nebo redukcí objemů
investic a oprav. Cena dřeva na trhu oproti
minulému období vzrostla, ovšem existují
další dominantní důvody dobrého hospodaření. Například Lesy města Prostějova
obhospodařují i majetek jiných subjektů,
zvýšily objemy pěstební činnosti, zavedly
nejmodernější produktivní metody těžby
a optimalizovaly náklady. Je to výsledek
práce jednatele pana Vrby a jeho spolupracovníků, který není ´jen´ odborníkem pro
danou oblast, ale jedná se o manažera, který má minimálně republikovou působnost
a kredit. A zda je to obvyklé? Základním
úkolem každého podnikatelského subjektu
je generovat efekty pro vlastníka. A toto je
příklad správného přístupu a příklad toho,
že město umí hospodařit a starat se efektivně o svůj majetek.“

Celou verzi rozhovoru
najdete už teď na
www.vecernikpv.cz

Foto: archív Večerníku

losti provozu rozsvítila zelená pro
chodce v době, kdy provoz v daném
směru bude co nejmenší,“ poodhalil
systém koordinace jednotlivých semaforů Pavlíček. „Oproti tomu například na Plumlovské ulici jsou oba
semafory pro chodce bez jakékoli
návaznosti, proto je interval podstatně kratší,“ dodal.
V těchto případech je samozřejmé, že přijde-li bezprostředně po
umožnění přechodu další chodec
a stiskne požadavek na přechod,
je čekací doba prodloužená, aby
měly možnost projet automobily
a netvořily se zbytečné kolony. To
by ovšem mělo být pochopitelné
i pro mimořádně spěchajícího
chodce.
Správu světelných zařízení na území města má na starosti .A.S.A.
Technické služby Prostějov, kde

Večerník zjišťoval doplňující informace. Jak jednatel společnosti Tomáš Fajkus zdůraznil, na konkrétní
naprogramování nemá technická
správa absolutně žádný vliv. „Prioritou je průjezdnost městského
okruhu, tomu jsou uzpůsobené
i tři modifikace pro ranní špičku,
běžný všednodenní provoz a odpolední špičku,“ připomněl. „Dalším
faktorem jsou složky integrovaného záchranného systému, které
si mohou na zadané trase vytvořit
dopředu takzvanou zelenou vlnu.
Po jejich průjezdu pak pochopitelně nějakou dobu trvá koordinace
celého systému,“ vysvětlil Fajkus
další detaily, které si možná málokdo uvědomuje.
V době od devatenácté hodiny
večer do páté hodiny ranní ve
všední dny (v sobotu pak do

sedmi hodin) a od dvanácti hodin v sobotu do čtrnácté hodiny
v neděli jsou na semaforech
naprogramované takzvané blikačky. „Světelná signalizace je
vypnutá na všech semaforech,
tedy i těch výhradně pro chodce,
systém je v tomto směru naprosto
jednotný,“ upřesnil ředitel .A.S.A.
Technické služby Prostějov Martin Grepl. V této době tedy řidiči
a chodci respektují svislé i vodorovné dopravní značení, zejména
chodci pak musí být na přechodech
obezřetnější.
Každý účastník silničního provozu
může mít na toto nastavení vlastní
názor. Parametry ovšem vyhodnotili dopravní experti a příslušný
odbor magistrátu se při zadávání
naprogramování světelné signalizace právě jimi řídil.
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BYLI JSME
U TOHO!

CHARITATIVNÍ PLES přilákal rekordní množství návštěvníků
„Vybráno bylo čtyřicet tisíc korun, které míří na Tetín,“ prozradil organizátor Tomáš Lázna

Kdo netrpělivě čekal na začátek plesové sezóny, konečně se dočkal. A hned první víkend si
milovníci tance v Prostějově přišli zaručeně na
své. V sobotu je totiž čekal již čtvrtý ročník charitativního plesu Pomáháme tancem, který se
tradičně uskutečnil v prostorách Společenského
domu. A Večerník, jakožto hlavní mediální partner,
u toho nemohl chybět!
Prostějov/tok
Připomeňme, že u zrodu této tradice stál před čtyřmi lety nápad
několika tehdejších gymnazistů,
který byl za podpory Nadace
O2 Think Big-Cool škola
života, určené právě k motivaci a podpoře mladých lidí,
aby změnili kolem sebe svět
k lepšímu, dotažen až k úspěšné
realizaci. „Když jsme tenkrát vybírali adresáta výtěžku této akce,
říkali jsme si, že hodně projektů
podporuje dětskou onkologii,
tak jsme zvolili onkologické
oddělení pro dospělé pacienty
prostějovské nemocnice,“ vzpomíná na začátky Tereza Dokládalová,
místopředsedkyně
občanského sdružení Pomáháme
tancem. „Tehdy jsme byli ještě
neformální skupinka nadšenců,
kvůli organizačním záležitostem
jsme následující rok založili
občanské sdružení,“ vysvětluje

na otázku, jak se vůbec tradice
těchto užitečných plesů zrodila.
Už před oficiálním začátkem
bylo jasné, že návštěvnost
bude trhat rekordy. „Rezervovaných čtyřistapadesát vstupenek nás přimělo k premiérovému otevření přísálí,“ pokyvoval
s úsměvem hlavou předseda
sdružení a hlavní organizátor
Tomáš Lázna. Že to bylo správné
opatření, se ukázalo v průběhu
večera, kdy se součet prodaných
vstupenek zastavil na pěti stech
padesáti návštěvnících.
„Letošní ročník je svým způsobem
premiérový,“ neskrývala před
začátkem plesu Tereza. „Jelikož
podpora nadace O2 trvala tři roky,
letos poprvé organizujeme ples bez
generálního sponzora. Náklady
zůstávají stejné, takže je jasné, že
loňský výtěžek sedmdesát tisíc korun se nám zopakovat nepodaří,“
předpovídá s tím, že budou rádi za
jakýkoli kladný výsledek.

Krátce po osmé hodině ples
oficiálně zahájili oba organizátoři
spolu se zastupitelkou Miladou
Sokolovou. „Jsem ráda, že už
třetím rokem mohu svým dílem přispívat k úspěchům této
výjimečné kulturní akce,“ zmínila předsedkyně Okrašlovacího
spolku, která nad plesem již
tradičně převzala záštitu. „Jsem
velmi hrdá na mladé lidi, kteří ve
svém volném čase pouze nemluví o problémech potřebných,
ale snaží se jim i svými činy
pomáhat,“ přidala.
Ples oplýval zajímavým doprovodným programem. Večerem
provázela brněnská kapela Kanci paní nadlesní, načež kromě
Free Dance předvedli mladí
tanečníci divákům ukázky latinsko-amerických tanců a svoje
čísle pak pole dance tanečnice
Defi. Hodinu před půlnocí přišel
na řadu první vrchol večera,
totiž losování tomboly, do níž
věnovali dary sponzoři i další
soukromí přispěvatelé. „Na plese
jsem se ocitl úplně náhodou díky
partnerce a poprvé v životě jsem
něco vyhrál,“ žasnul Dalibor
Veselý, před nímž stál na stole
jeden z dárkových košů. Zkrátka
nepřišla ani jeho partnerka.
Hlavní napětí ale směřovalo
k půlnoci, kdy byl Tomášem
a Terezou odtajněn výtěžek

letošního charitativního plesu.
A bylo to mnohem víc, než
tipovala paní učitelka Kateřina
Sečkařová ze Základní školy
speciální na Tetíně, jejímž
žákům byl věnován výtěžek
akce již podruhé. „Nikoliv patnáct, ale hezky kulatá sumička
čtyřiceti tisíc korun poputuje na
Tetín,“ oznámil Tomáš Lázna při
předávání symbolického šeku.
„Děkuji mnohokrát organizátorům
i všem přispěvatelům na dobrou
věc. Z výtěžku budou realizována
rekondiční cvičení a speciální
techniky pro žáky naší školy,“
upřesnila učitelka.

F o t o ree p o rtt á ž
Fotoreportáž

„Opravdu jsme si oddechli,“
přiznali po vyhlášení výtěžku
a předání šeku Tomáš s Terezou.
„Organizace plesu bez stěžejní
podpory nadace O2 byla obtížná,
ale výsledek nás mile překvapil
a s optimismem hledíme do
dalších let,“ naznačili oba, že tradice těchto prospěšných plesů
v Prostějově rozhodně nekončí.
„Co lze říct jiného, než že ples dopadl skvěle. Ještě se nám nestalo, že
by na parketu skoro nebylo místo
k tanci, příště budeme muset zvětšit
parket. Dokázali jsme si, že ples
lze udělat i bez velkých sponzorů,“
oddechl si den ppoté Tomáš Lázna.
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Slavnostní předání. Hlavní organizátor Tomáš Lázna a jeho „pravá ruka“ Tereza Dokládalová právě předali šek s výtěžkem z plesu,
který si převzala Kateřina Sečkařová ze ZŠ speciální na Tetíně.
Foto: archív pořadatelů

jaký byyl chaarittattivnní plees 20015....
2x foto: Tomáš Kaláb, 1x foto: archív pořadatelů

V.I.P. Manželé Sokolovi s organizátory plesu Na tyči. Jedním z vrcholů večera bylo vystou- Plesalo se. Od sobotního večera až do brzTomášem Láznou a Terezou Dokládalovou pení pole dance tanečnice Defi, která vzbudila kých nedělních hodin se po parketě proháněly
desítky párů. Návštěvnost byla rekordní.
pozornost už svým zevnějškem.
(zprava).

ZTRÁCÍ MĚSTSKÝ PLES POPULARITU? Maturanti „Švehlovky“ slavili v Národním domě
Pětadvacátý ročník trpěl nízkou účastí...
Prostějov/mik - V pořadí už pětadvacátý
Městský ples v Národním domě měl v pátek
večer jeden zásadní nedostatek. Slavnostní zahájení v divadelním sále sledovalo poloprázdné hlediště a vzápětí i další prostory „Národa“
trpěly nízkým počtem hostů. Vysvětlení může
být jediné, za klesající popularitou této tradiční akce, která v Prostějově zahajuje plesovou
sezónu, může snad i konkurenční bál pořádaný radniční opozicí, nebo slabší propagace
v tisku, ale i pražský ples společnosti Agel, na
který odjely desítky Prostějovanů...
Tradiční městský ples se uskutečnil v pátek 9.
ledna večer ve všech prostorách Národního domu
a navštívilo jej zhruba sto sedmdesát hostů.
„Podle pořadatelů, se kterými jsem hovořila, bylo
před Tradičním městským plesem prodáno dvě
stě vstupenek, ale nakonec do Národního domu
dorazilo asi jen sto sedmdesát lidí,“ potvrdila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
I přes nižší účast se ale hosté pětadvacátého
Tradičního městského plesu v Národním domě
dobře bavili. „Já osobně jsem byl naprosto spo-

kojený, tak dobře jsem se už dlouho nepobavil.
No a co, že atmosféra byla taková komornější než
v minulých letech, o to víc jsme měli příležitost
se zabavit,“ komentoval páteční večer náměstek
primátora Prostějova Jiří Pospíšil, který akci navštívil se svou přítelkyní.
Městský ples byl v pátek slavnostně zahájen
v divadelním sále krátkým proslovem primátora
Miroslava Pišťáka a vystoupením folklórního
souboru Klas. Poloprázdné hlediště už dávalo
tušit, že „narváno“ na následném plese určitě nebude. „Sešlo se dohromady několik aspektů, které
návštěvnost ovlivnily. Jednak se konal ten takzvaný „trucples“ v H-Clubu, ale zároveň společnost
Agel uspořádala ples v Praze, na který odjely
desítky Prostějovanů, kteří běžně jinak navštěvují
právě městský ples. Ale kriticky musím přiznat
i to, že vstupenky se začaly prodávat až pátého
ledna, což bylo hodně pozdě,“ poznamenal uvolněný prostějovský radní Jaroslav Šlambor.
V sálech Národního domu tančili, povídali si
a účastnili se tomboly zástupci města, Armády
České republiky, městské policie, Policie ČR
i představitelé společnosti TK PLUS i podnika-

Prostějov/peh - Osmapadesátý ples Švehlovy střední školy
polytechnické uvedl oficiálně
mezi letošní maturanty studentky a studenty ze 4. A (analýza potravin), 4. AT (autotronik), 2. PA (podnikání).
Sobotní večer 10. ledna patřil
maturantkám a maturantům ze
4. A, 4. AT, a 2. PA prostějovské
Švehlovy střední školy polytechnické. Nádherné šaty a elegantní obleky letošních maturantů
i dálkových studentů dávaly na
vědomí, že jde o výjimečný moment v životech nejen mladých
studentů, ale i jejich rodinných
Smím prosit? První náměstek hejtmana příslušníků a přátel, kteří si tuto
Olomouckého kraje a prostějovský radní slavnostní událost přišli užít do
Alois Mačák vyzval do kola manželku ná- reprezentativních prostor Městského divadla. „Je to pro mě
městka primátora Zdeňka Fišera.
Foto: Michal Kadlec samozřejmě významná chvíle,
jako asi pro všechny rodiče tady
telské veřejnosti. „Chcete ode mě známku? Jed- v sále,“ potvrdila Večerníku paní
nička s hvězdičkou,“ řekl za všechny hodnocení Marie, jejíž syn byl jedním ze
pátečního městského plesu Alois Mačák, první stužkovaných studentů.
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a sou- Po tradičním předávání mačasně prostějovský radní.
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Slavnostní chvíle. Výjimečný okamžik pro studenty 4. NG
a 2. PRO Střední školy Art Econ i jejich rodinné příslušníky.
Foto: Petra Hežová
společnost odebrala do sálu či
vinárny, kde si mohli po libosti vychutnat svůj velký večer.
K příjemné atmosféře přispěli
svým dílem i tanečníci z taneční
školy Free Dance a neodmyslitelná tombola. Maturitní ples

je významnou událostí v životě
studentů, ale současně zahájením obtížného období zkoušek,
do kterého budou potřebovat
spoustu energie.
Proto za Večerník nezbývá než
dodat: „Žádný strach, to dáte!“

INZERCE

Zveme Vás na

REPREZENTAČNÍ PLES
výrobce obleků Koutný.
14. 2. 2015 v 19.00 hod.
KaSCentrum
Společenský dům Prostějov
Slavit budeme 20. výročí a vystoupí Roman
Vojtek a Heidi Janků. Tombola o saka
a obleky na míru. Barmanské a akrobatické
vystoupení.
OBLÉKÁ MUŽE

Cena 300 Kč. Vstupenky zakoupíte v prodejně
Koutný Prostějov, Okružní 4200.
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SVRAB, ŽLOUTENKA a DROGY. Ohrožuje muž okolí? Fotbalový stadion
nadále rozebírají

Bezdomovce už odmítají pouštět do supermarketu!
Prostějov/mik - Chodí jako
trhan, neustále opilý či zfetovaný, a strážníci ho několikrát
týdně řeší kvůli drobným
krádežím v obchodech. Ze
strany bezdomovce Zdeňka
H. ale lidem hrozí daleko větší
nebezpečí. Zhruba čtyřicetiletý
muž je podle všeho nakažen
žloutenkou a pouhým okem
je na něm patrné onemocnění
svrabem. Přesto se tento pobuda potlouká volně mezi hlavním
nádražím a supermarketem
Albert…
„Ptal jsem se strážníků a dozvěděl
se, že tento muž bez domova
skutečně o sobě tvrdí, jak je těmito
nemocemi nakažen. Dosud jsme
ale z žádného zdravotnického
zařízení ani z hygieny nedostali
jakékoliv oznámení, že by tomu
tak skutečně bylo a měl nakažlivou
chorobu, kterou by ohrožoval
ostatní občany. Vše ale ověříme
a v pondělí na tom začneme spolupracovat se sociálním odborem
magistrátu. Pokusíme se společně
tuto osobu vyhledat,“ přislíbil na
zavolání Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Problémem ale může být skutečnost, že bezdomovec Zdeněk
H. dlouhodobě odmítá lékařskou
pomoc a už vůbec by ho podle
mnohých svědků nikdo nedonutil
jít byť na běžnou prohlídku spojenou s vyšetřením. „Pokud někdo
zmíněnými nemocemi trpí a odmítá se léčit, existuje tu podezření
na páchání přečinu šíření nakažlivé
choroby. V tom případě by se měli
buď hygienici, nebo lékaři obrátit
na Policii České republiky, které

ZLODĚJI KOVŮ

Kde je? Bezdomovec Zdeněk. H. je údajně nakažen svrabem a žloutenkou, v jeho „domově“
v lokomotivě u nádraží ho ale Večerník nenašel.
1x foto: Michal Kadlec, 1x ilustrační foto
bychom my jako městská policie
mohli být nápomocni k zadržení
osoby a přepravy do zdravotnického zařízení,“ vzkázal Nagy.
Večerník se pokusil bezdomovce Zdeňka H. kontaktovat
a zeptat se ho, proč se neléčí
ze svých nemocí. Jenomže
jak jsme se dozvěděli, v pátek
odpoledne po pádu na zem
na parkovišti před supermarketem Albert utrpěl krvácející zranění hlavy a sanitkou
byl převezen do nemocnice.
A jeho „příbytek“ ve stařičké
lokomotivě vystavené před
budovou hlavního nádraží byl
ještě v sobotu večer prázdný.
„K podobným úrazům přicházel
často, je věčně opilý a také veřejně

přiznává, že si píchá drogy.
A s tím jeho zdravotním stavem
bych to taky nepodceňovala,
ten svrab má už rozlezlý po
celém těle,“ svěřila se Večerníku
prodavačka z trafiky na hlavním
nádraží. Nezbývá tedy nic jiného
než doufat, že lékaři v nemocnici bezdomovce pořádně vyšetří
a přijdou na to, zda je skutečně
nakažen svrabem a žloutenkou
a je svému okolí nebezpečný.
Zajímavé informace se také
během uplynulého víkendu
Večerník dozvěděl od člena
bezpečnostní služby ze supermarketu Albert poblíž hlavního
nádraží. „Zdeněk H. K nám
chodí nakupovat už několik
měsíců. No, nakupovat, spíše

krást! Působí hodně odpudivým dojmem a navíc ten svrab.
Prý má celá záda samý strup
a vyrážky, navíc ty jeho ruce jsou
v hrozném stavu. Má je černé
a odpadává mu z nich kůže,“
poznamenal na začátku krátkého
rozhovoru muž z ochranky supermarketu. Jak dále potvrdil,
vedení prostějovského supermarketu nedávno učinilo rázné
opatření. „Na pana H. si nám
stěžovali zákazníci, že do rukou
bere i potraviny, od kterých
se další lidé mohou nakazit.
Manažerka naší provozovny vydala příkaz nepouštět sem tohoto
muže. Už několikrát jsme mu
vstup nedovolili, což samozřejmě
těžce nesl a častoval nás vždy

vulgárními urážkami,“ dodal
chlapík z bezpečnostní služby.
Zdeněk H. prý dokáže za den
vypít až sedm listrů krabicového
vína a v supermarketu nejčastěji
krade konzervy, alpu a v jednom
případě dokonce kefír. „Strážníci
jsou tady kvůli němu každou
chvíli,“ uzavřel člen ochranky
supermarketu Albert.
Večerník hodlá samozřejmě
celou kauzu i nadále sledovat a jakmile cokoliv zjistíme,
budeme veřejnost podrobně
informovat. Jestliže někdo
z vás muže zná, či by mohl
přispět zajímavou informací,
nechť napíše na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz!

Prostějov/mik - Rozebírání bývalého fotbalového stadionu
ve Sportovní ulici pokračuje! Zloději kovů si nedají pokoj
a snaží se z nechráněného dřívějšího svatostánku prostějovské
kopané ukrást, co se dá. Minulý týden zde strážníci dvakrát za
sebou načapali skupinku čtyř chmatáků. Odřezané zábradlí
z tribuny a další železné věci ale ve sběrně neskončily.
„V úterý šestého ledna o půl desáté ráno na základě telefonického sdělení na linku 156 vyjížděla hlídka k bývalému fotbalovému stadionu ve Sportovní ulici, kde se čtyři osoby snažily uřezat
kus zábradlí z tribuny. Strážníci čtveřici zastihli přímo při činu.
Pánové svorně prohlašovali, že tuto činnost mají ústně povolenou od majitele. Toto tvrzení ale nebylo pravdivé,“ prozradila
Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Hlídka, jak jí ukládá zákon, mužům odejmula dva kusy pilových
listů. Jenomže za hodinu strážníci na to samé místo vyjížděli
znovu! „Opět jsme obdrželi oznámení o krádeži dalšího železa
ze stadionu. Strážníci dorazili na místo v okamžiku, kdy muži
společně snášeli dva kusy uřezaného zábradlí. Pilka i zmíněné
železo jim bylo odebráno a mohu potvrdit, že se jednalo o tutéž
skupinu čtyř zlodějů kovů,“ přidala Adámková.
Obě události byly postoupeny správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Kampak to vezete?! Odřezané zábradlí z tribuny měli zloději připraveno k odvozu do sběrny. Strážníci ale zasáhli včas.
Foto: Městská policie Prostějov

Oceněni byli nejlepší prostějovští policisté roku 2014 AMNESTIE SKONČILA I V PROSTĚJOVĚ

Prostějov/mik - Uplynulý pátek 9. ledna proběhlo
v obřadní síni prostějovské
radnice slavnostní vyhlášení
nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Územního odboru Policie ČR v Prostějově za rok 2014. Večerník
byl celému aktu přítomen.
Slavnostní akci zahájil vedoucí
Územního odboru v Prostějově
Pavel Novák, který zprvu přítomné přivítal a ve svém projevu zhodnotil i poděkoval všem
policistům za dobrou práci
v roce 2014, stejně tak zástupcům ostatních složek či veřejné správy. „V roce 2014 jsme
zaznamenali snížení nápadu
trestné činnosti a naopak
zvýšenou objasněnost případů,“ pochválil své podřízené
šéf prostějovské policie Pavel
Novák. Následoval projev
ředitele Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje
Libora Krejčiříka a primátora
Statutárního města Prostějova
Miroslava Pišťáka.
Hlavním bodem oceňování
bylo slavnostní předání medailí
policejního prezidenta, medailí

ředitele Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje
a vyhlášení nejlepších policistů
i občanských zaměstnanců prostějovské policie za uplynulý rok.
Medaile policejního prezidenta Za věrnost III. stupně byla
udělena Pavlu Rausovi, Janu
Kašpárkovi, Tomáši Skaličkovi
a Michalu Sychrovi. Medaile
policejního prezidenta Za věrnost II. stupně byla udělena
Leoši Klučkovi, Martinu Drmolovi, Josefu Hornischerovi,
Zbyňku Ambrosovi, Luboši Jirkovskému a Františku Nesvadbíkovi. Čestná medaile policejního prezidenta byla udělena
Robertu Babičkovi a Pavlu Benešovi. Medaile Ředitelství služby dopravní policie Policejního
prezidia byla udělena Michaelu
Vafkovi za příkladné dlouhodobé úsilí vynaložené k budování
a prosazování dobrého jména
dopravní policie, vzornou reprezentaci Policie ČR a déle
za více jak 35 let trvání služby
u dopravní policie.
Medaile ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje za dlouhodobé a iniciativ-

Lidé odevzdali 47 zbraní, včetně kanónu!

ME
BYLI JS

!
U TOHO

Sláva na radnici. Nejlepší prostějovské policisty roku oceňoval
i primátor Miroslav Pišťák s vedoucím Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavlem Novákem.
Foto: Michal Kadlec
ní plnění úkolů nad rámec služebních povinností, za aktivní
podíl a vynaložené úsilí při prosazování dobrého jména krajského ředitelství obdrželi Iveta
Pokorná, Josef Charvát, Tomáš
Janeček a Kamil Jarušek.
Nejlepšími policisty roku
2014 v rámci obvodního
oddělení Prostějov 1 se stali
Pavel Karásek a Ota Vopalecký. Nejlepším policistou
obvodního oddělení Prostějov 2 byl vyhlášen Radim
Cetkovský, oddělení Konice

Petr Grulich, oddělení Němčice nad Hanou Radomír
Bábek a oddělení Plumlov
Zdeněk Neubauer.
Nejlepším policistou oddělení obecné kriminality se stal
Tomáš Vítek a oddělení hospodářské kriminality Michal
Výmola. Nejlepším policistou
Dopravního inspektorátu za
rok 2014 byl vyhlášen Ladislav Čech, velitelem Územního odboru Leoš Navrátil
a nejlepší občanskou pracovnicí se stala Jitka Filková.

Prostějov/mik - Zbraňová
amnestie vyhlášená Policejním prezídiem České republiky skončila. V Prostějově
lidé odevzdali bezmála pět
desítek kusů zbraní a čtyři stovky kusů munice. Vše
teď prozkoumávají balistici,
ale nepředpokládá se, že by
s nějakou pistolí, puškou či
revolverem byl v minulosti
spáchán trestný čin.
„Při letošní zbraňové amnestii
donesli občané prostějovského regionu na naše oddělení
celkem sedmačtyřicet zbraní
a čtyři sta jedna kusů střeliva,“ informoval Večerník Pavel Spurný, vrchní inspektor
Odboru služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje, oddělení

v Prostějově. Podle něho je to
méně, než se čekalo. „Při poslední amnestii v roce 2009
jsme registrovali čtyřiasedmdesát odevzdaných zbraní. Vysvětluji si to tím, že mezi lidmi
je už velmi málo nelegálně
držených zbraní a ty, co byly
letos odevzdány, už vesměs
patřily mezi takzvaně nálezové. Často pocházejí z období
druhé světové války. Některé
byly ve špatném technickém
stavu a trpěly značnou korozí,“
vysvětlil dále Spurný.
Prostějované nejčastěji odevzdávali pistole, revolvery,
pušky, malorážky a brokovnice. „Takovou perličkou jsou
určitě dva letecké kanóny německé výroby, tedy spíše jeho
části, ze druhé světové války,“
usmál se Pavel Spurný. Jak

Není-li v zimě sněhu
zasedni k našemu webu

ještě dodal, všechny odevzdané zbraně byly poslány na
odbornou expertízu. „Zbraně
jsme přijali v rámci amnestie
a tím i zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování. Kdo je
odevzdal, obdržel po zjištění
jeho totožnosti potvrzení a na
původ zbraní jsme se neptali.
Po prozkoumání, jestli zbraň
není v pátrání, nebo zda s ní
nebyl spáchán trestný čin, ji
posíláme na balistickou expertízu do Frýdku – Místku.
Počkáme ještě na výsledky, ale
nepředpokládám, že by odborníci našli na zbraních něco podezřelého,“ uzavřel toto téma
vrchní inspektor Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje, oddělení v Prostějově.

www.vecernikpv.v.cczz

Z nazdobeného vánočního RÁNA NA PLUMLOVSKÉ: Řidič nedal
přednost, smetl ho náklaďák se dřevem
stromečku zůstal jen pahýl

Prostějov/mls - Tomu by měli
ruku useknout! Hodně otrlý
zloděj se o předvánočním víkendu vypravil na lup stromku. A vybral si pětimetrový
stříbrný smrk rostoucí před
vchodem do prostějovské
mateřinky v Rumunské ulici.
Zdá se to být naprosto nepochopitelné. „Děti si z plastových kelímků vlastnoručně
vyrobily ozdoby a těmi jsme si
v pátek před Vánocemi společně
ozdobili vánoční stromeček.
Ještě jsme si říkali, že by z toho
mohla vzniknout pěkná tradice
a příští rok bychom udělali u stejného stromečku jeho slavnostní rozsvícení. Jenže následující
pondělí jsme přišli do školky
a stromeček byl pryč,“ svěřila
se Večerníku Luďka Musilová,
ředitelka Mateřské školy Rumunská v Prostějově.
Zloděj ještě navíc u školky stihl
poškodit plot. „Hlavně je nám

Prostějov/mik - Osudnou
chybu udělal starší šofér „škodovky“ uplynulý čtvrtek po
poledni v Plumlovské ulici.
Při vyjíždění z vedlejší ulice
nedal přednost a naboural do
něho nákladní vůz převážející
z pily dřevo. Zdemolované vozilo zůstalo stát na chodníku
u domu, nikomu se ale naštěstí
nic nestalo.

Z toho bolí srdce. Děti chodí do mateřinky v Rumunské ulici už
jen kolem pozůstatků vzrostlého stříbrného smrku, na kterém ještě
zůstaly zbytky dětmi vyrobených ozdob.
Foto: Martin Zaoral
líto toho stromu. Rostl nám pod
okny už asi dvacet let, každý
den jsme kolem něj chodili do
práce a děti do školy. Byl pěkně
rostlý, měl už tak pět metrů. Ten,
kdo ho ukradl, z něj musel větší
část stejně vychodit, jinak by

se mu do bytu vůbec nevlezl,“
posteskla si Luďka Musilová.
Policie případ vyšetřuje jako
krádež. Dle našich informací
další lapka před Vánoci uřezal
i jehličnan rostoucí na Dolní
ulici v Prostějově.

„Ve čtvrtek osmého ledna
kolem půl jedné odpoledne došlo k dopravní nehodě
v Prostějově na ulici Plumlovská. Šestasedmdesátiletý řidič
osobního auta Škoda Felicia
nerespektoval na křižovatce
ulic Rostislavova a Plumlovská
dopravní značku Dej přednost
v jízdě. Vjel do křižovatky právě
v době, kdy po hlavní silnici ve

Udělal chybu. Vůz značky Škoda byl po nárazu odmrštěna na chodník k domu. Šofér náklaďáku se dřevem nedokázal střetu zabránit.
2x foto: Policie ČR
směru od Mostkovic do cen- Ke zranění osob naštěstí nedotra jelo nákladní auto značky šlo. „Požití alkoholu u obou řidičů
MAN. Došlo ke střetu vozidel, bylo také vyloučeno dechovou
kdy osobní bylo po nárazu od- zkouškou. Řidiči osobního auta
hozeno a narazilo do budovy na byla na místě udělena bloková poPlumlovské,“ popsala karambol kuta v částce půldruhého tisíce koMarta Vlachová, tisková mluv- run. Celková škoda na vozidlech
čí Krajského ředitelství Policie a budově předběžně činí sedmdesát tisíc korun,“ dodala Vlachová.
ČR Olomouckého kraje.

Děti a společnost
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Fotografie narozených miminek

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

A GRATULUJEME!!!

Anna Krampolová
7. 1. 2015 51 cm 3,10 kg
Pivín

Samuel Soldán
7. 1. 2015 53 cm 3,85 kg
Prostějov

Antonín Spurný
8. 1. 2015 49 cm 3,75 kg
Seloutky

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!

JAK SE DOŽÍT STOVKY? Jubilejní tisící NOVOROZENEC UTEKL
Z nemocnice ...

Stačí ovocné víno a dobrá společnost
Hovorná Božena Kristková z Bílovic na Tři krále oslavila sté narozeniny

Výřečná, bezprostřední
a veselá. Tak by se dala
charakterizovat Božena
Kristková, která se narodila v roce, ve kterém
šestatřicetiletý Albert
Einstein publikoval svoji
obecnou teorii relativity. Čiperná stařenka
z Bílovic v úterý 6. ledna 2014 oslavila sté
narozeniny. A Večerník
byl celé slávě přítomen.

BYLI JSME
U TOHO!

Bílovice-Lutotín/mls
Narodila se za panování
Františka Josefa I., v čele státu
pamatuje T. G. Masaryka, Klementa Gottwalda, Gustava
Husáka či Václava Havla. Ona
sama však celý život pracovala
v zemědělství, nejprve v rodinném hospodářství, později ve
znárodněném zemědělském
družstvu. Božena Kristková je
zároveň živoucí kronikou rodných Bílovic.
„O dění kolem sebe měla
maminka vždy skvělý přehled.
U nás doma se totiž odnepaměti
dělalo ovocné víno z jablek,
rybízu, černého bezu či šípků.
A když šel někdo okolo našeho
domu, tak ho maminka odchytila, nalila mu toho ovocného

vína a už se povídalo a povídalo
o všem možném,“ vylíčila
Večerníku
dcera
Božena
Kulišťáková.
Před deseti lety se na radu
lékaře stala Božena Kristková klientkou Domova pro
seniory v Kostelci na Hané.
Zde je velice spokojená
a o sedmapadesát let mladšího
ředitele Davida Ševčíka
nazývá svým „miláčkem“.
Donedávna přitom ještě
pravidelně docházela uklízet
do bílovické kapličky. „Jak

se dožít stovky? Tak hlavně
se musíte hýbat, pracovat
a dobře jíst. Nesmíte se trápit
zbytečnostmi, ale raději se zajímat o to, co se kolem vás děje,“
prozradila nám svůj recept paní
Kristková, která vychovala tři
děti - Josefa, Tomáše a Boženu.
Těšit se může i ze tří vnuček
a tří pravnoučat. Nejmladšímu
z nich Jakubovi je třináct let.
U příležitosti oslav stých
narozenin se do dlouhého zástupu gratulantů kromě personálu
Domova pro seniory postavili

i starostové Kostelce na Hané,
Bílovic-Lutotína, zástupci Olomouckého kraje či České
správy sociálního zabezpečení.
Její zaměstnankyně při této
příležitosti zvěstovala oslavenkyni jistě příjemnou zprávu,
že se jí po stých narozeninách
důchod navýšil o celé dva tisíce
korun!
Se svojí gratulací se připojuje
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který paní Kristkové do
dalších let přeje hodně zdraví,
elánu i životní pohody.

Prostějov/tok - S počátkem nového roku se opět rozeběhla
nejmasovější tuzemská dobrovolnická akce, Tříkrálová sbírka. Letos probíhal už patnáctý ročník,
přičemž pilotní akce v roce 2000
byla organizována pouze na
území olomoucké arcidiecéze.
V oblasti působnosti prostějovského děkanátu má tuto
dobročinnou akci na starosti
místní Charita. Její vrchol každoročně přichází na tříkrálový
den. Nejinak tomu bylo i v úterý
6. ledna 2015, kdy se Večerník vydal po stopách Tří králů...
A ne náhodou jsme narazili právě
na ředitele Charity Prostějov
Františka Hynka, který spolu

s první skupinou koledníků
navštívil po mši svaté prostory
radnice. Zpěv tradiční tříkrálové
koledy s kytarovým doprovodem
obstarával pastorační asistent
Vít Forbelský. „Jako koledníci
se většinou hlásí děti z místních
farností, celkem jsme vytvořili
šestnáct skupinek. Na svátek Tří
králů se tak do prostějovských ulic
vydaly čtyři skupinky koledníků z
řad studentů Cyrilometodějského
gymnázia a my jako takříkajíc
V.I.P. koledníci,“ informoval se
smíchem Forbelský ještě před
dveřmi náměstkyně primátora
Statutárního města prostějov
Ivany Hemerkové. „Jednou
z důležitých lidských potřeb je

obdarovávat druhé,“ připomněla,
když vedle příspěvku do
kasičky potěšila mentálně handicapovaného koledníka - „toho
černého vzadu“ - občerstvovací
lahví na kolo.
Na starobylém portálu se objevil známý nápis K+M+B
2015. „A neznamená to Kašpar,
Melichar, Baltazar,“ poznamenala Hemerková, přičemž
„král“ s kytarou přikývl. „Jedná se o zkratku z latinského
Christus mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej tomuto domu,“ vysvětlil správný
význam Forbelský.
A kam vedly další kroky
koledníků? „Kromě magistrátu

ještě odpoledne navštívíme náš
domov Daliborka, kde přebývají
naši klienti. V Prostějově chodilo asi šest skupinek koledníků už
o víkendu třetího a čtvrtého ledna,
v plánu byly i další dny,“ uvedl
Forbelský.
Souhrnné
výsledky
za
prostějovský děkanát budou
známy až v nejbližších dnech,
kdy budou rozpečetěny všechny
pokladničky. „Průběžné výsledky
sbírky jsou však zveřejňovány
na stránkách Charity Prostějov.
Doufáme, že výtěžek bude
srovnatelný s tím loňským, který
činil přes sedm set tisíc korun,“
předpokládá pastorační asistent
zdejší Charity.

Stoletá čiperka. Božena Kristková ke svým kulatinám dostala od personálu Domova pro seniory
v Kostelci na Hané krásný dort.
Foto: Martin Zaoral

prostějovským porodníkům jen o pár hodin
Prostějov (Mgr. Radka Miloševská, tisková mluvčí
AGEL a.s.) - Kdyby se malý
Matěj, první miminko Nemocnice Prostějov letošního
roku, narodil jen o tři hodiny dříve, mohla nemocnice
slavit jubileum - tisícího
novorozence loňského roku.
Během uplynulého roku
2014 přišlo v prostějovské
porodnici na svět celkem
999 dětí, z toho 523 chlapců
a 476 děvčat. Mezi novorozenci byly tři páry dvojčátek. V porovnání s předchozím letopočtem se jedná
o meziroční nárůst třiadevadesáti dětí.
Nejvíc se v uplynulém roce
rodili v prostějovské nemocnici mezi chlapci Jakubové,
Tomášové, Filipové, Janové,
Matyášové, Adamové a Martinové. Mezi děvčátky vedly Elišky, Natálie, Terezky,
Anny, Adélky a Sofie. „Někteří rodiče se však rozhodli
pro netradiční jméno, například jsme pomáhali na svět
Anabele, Elizabeth, Evelíně,
Chavierovi, Fabriciovi, Timovi nebo Benovi,“ uvedla
Bc. Věra Tisoňová, vrchní
sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov.
Nemocnice se pyšní titulem
Baby friendly hospital - ne-

První miminko. Malý Matěj se sice nestal tisícím narozeným človíčkem v loňském letopočtu, zato byl premiérovým v roce 2015.
Foto: archív Nemocnice Prostějov
mocnice přátelská k dětem.
Rodičkám nabízí tři samostatné, klimatizované porodní
boxy se sociálním zázemím.
Součástí vybavení je také po-

rodní vana a velká pohodlná
polohovatelná porodní lůžka.
Rodička může využít přítomnost blízké osoby po celou
dobu porodu zcela zdarma.

Radnice, nemocnice, centrum sociálních služeb:
tam všude koledovali TŘI KRÁLOVÉ

Fotoreportáž

jjak
ak cchodili
hoddili ttři
ři kkrálové...
ráloové....

3x foto: Tomáš Kaláb

Koledovalo se. Pastorační asistent Vít For- Nechyběl ani zpěv. Studentky Cyrilometoděj- Korunka ke korunce. A tak se kasička na
belský zahrál na kytaru i Ivaně Hemerkové.
ského gymnázia koledovaly seniorům v LDN.
sbírku pomalu plnila...

Do pátku bylo rozpečetěno
třiašedesát pokladniček, tedy
necelá
třetina
celkového
počtu. Výnos z nich činil 232
242 Kč, což zhruba odpovídá
očekávaným konečným hodnotám. V desítkách tisíc korun vybrali koledníci v Němčicích nad
Hanou, Pivíně, Kralicích nebo
Určicích.
Večerník se také zajímal, na co budou použity vybrané prostředky
a kolik jich vůbec v našem městě
zůstane. „Primárně chceme rozvíjet projekt Marta, což je oprava
domu na Martinákově ulici, kde
vzniknou mimo jiné chráněné dílny, potřebujeme také pořídit nový
automobil pro pečovatelskou
službu, protože vozový park
stárne. Zhruba třicet tisíc zůstane
ve fondu pro přímou pomoc lidem
v akutní nouzi. V místě zůstává
osmapadesát procent vybraných
prostředků spolu s alikvotní
částí darů došlých na účet
a prostřednictvím DMS, zbytek
se odevzdá Arcidiecézní charitě
Olomouc, která organizuje pomoc
i mimo naši republiku,“ osvětlil
investiční plány Vít Forbelský.
Jedna ze skupinek studentů
Cyrilometodějského gymnázia
šla koledou po areálu nemocnice, kde ji doprovázela místní
kaplanka paní Studýnková. Na
oddělení Léčebny dlouhodobě

nemocných přivítala „tři krále“
Annu Burešovou, Alžbětu Dittmannovou a Klaudii Kaplánkovou vrchní sestra Naděžda
Crhonková. „Přihlásily jsme se
na koledování dobrovolně,“ ujistila sextánka Anička. „Někdo šel
poprvé, jiní už mají zkušenosti
z minulých let,“ podotkla. Při
zpěvu doprovázeném zobcovou
flétnou senioři viditelně pookřáli
a rádi přispěli ze svých skromných

prostředků na dobrou věc. „Máme
značný věkový rozptyl obecenstva, po „eldéence“ jdeme do
mateřské školy. Pro každého, kdo
přispěje, máme také připravenou
malou pozornost, takže z obdarování má radost každý z nás,“
uzavřela usměvavá studentka.
A právě o probuzení toho dobrého v nás jde v Tříkrálové
sbírce možná víc, než jen o samotný o finanční výtěžek...

Vybíralo se i na kraji

Prostějov/pk - Tři králové
Kašpar, Melichar a Baltazar z rukou náměstka
hejtmana Aloise Mačáka
dnes v sídle Olomouckého
kraje přijali peněžitý dar
v hodnotě pět tisíc korun,
který náměstek daroval
společně s hejtmanem Jiřím Rozbořilem na dobroFoto: www.kr-olomoucky.cz
činné účely.
„Letos slaví Tříkrálová sbírka, která vznikla právě u nás v regionu
a poté se stala celonárodní, své patnácté výročí. Jsem proto velice rád,
že jsme s panem hejtmanem mohli společně přispět na dobrou věc,“
nechal se slyšet náměstek Mačák.
V roce 2013 zaznamenala celostátní Tříkrálová sbírka výtěžek 82,7
milionů korun, z toho Arcidiecéze olomoucká vybrala 22,3 milionů
korun. K datu uzávěrky bylo sečteno šestnáct procent, které vyprodukovaly sumu 3 621 872 Kč. V Olomouckém kraji hodlá Charita letošní prostředky z výtěžku využít na sociální projekty. Průběžné výsledky
sbírky můžete sledovat na stránkách Charity ČR.

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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
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.

Národní dům v Prostějově pořádá vernisáž Lubomíra Petříková: ,, KONĚ” Hosté Zdeněk
Matysík – trojnásobný vítěz Velké
Pardubické. Vernisáž potrvá do
4. února 2014
ICM Prostějov
V pátek 30. ledna 2015 bude mít
ICM Prostějov prázdninovou
otevírací dobu, tedy od 10.00 do
16.00 hodin
Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
pondělí 12. ledna od 16:00 do
18:00 – Keramika – tvořivá dílna

MC Cipísek
sobota 17. ledna od 15:00 do
17:00 hodin - Pohádková sobota
s Cipískem – O Budulínkovi
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let – vždy
v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin.
Není potřeba se hlásit předem.
úterý 20. ledna od 18:00 hodin –
Sourozenci – beseda pro rodiče na
téma sourozeneckého soužití
Večerní kurzy efektivního rodičovství pro pokročilé – pokračovací kurzy pro absolventy
kurzů efektivního rodičovství
dle rozpisu.

Muzeum a galerie v Prostějově,
Městská knihovna Prostějov
p. o., nám. T. G. Masaryka 2,
úterý 13. ledna v 10:00 hodin –
Prostějov 796 01
do neděle 1. února 2015 si budeSenior klub
čtvrtek 15. ledna ve 13:30 hodin te moci prohlédnout exkluzivní
– knihovna pro děti – pohádky výtvarný projekt EMIL FILLA
s Marcellou Dostálovou
Domovní správa, s.r.o
čtvrtek 15. ledna v 17:00 hodin
– Irsko – Zelený ostrov – podvíceúčelová hala - zimní stadion
krovní sál

ZO ČSCH Vyškov pořádá
26. prodejní výstavu králíků ve svém chovatelském
areálu u vlakového nádraží
Vyškov. Výstava bude v sobotu
17. ledna 2015, otevřena je od
11.00 hod. do 15.00 hod. Info na
tel: 608 456 330

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

Olomoucký kraj/mik - V prosinci 2014 se celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci výrazně zvýšil.
Dle aktuálních čísel z Úřadu
práce ČR konkrétně o 2 461
osob, tudíž momentálně je
evidováno 38 990 lidí bez práce. Naopak počet hlášených
volných pracovních míst se
mírně snížil, a to o jedno procento na 2 814 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl o 0,6
procentního bodu na 8,8 pro-

centa. Podle odborníků může
za vyšší nezaměstnanost
ukončení sezónních prací.
K 31. prosinci 2014 evidoval
Úřad práce České republiky,
krajská pobočka v Olomouci
celkem 38 990 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku
je nynější počet nezaměstnaných ale nižší o 4 374 osob.
„V průběhu prosince bylo nově
zaevidováno 5 084 uchazečů
o zaměstnání, z toho 931 osob,
které přišly do evidence Úřadu
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BRUSLENÍ PRO
ŠKOLY ŠKOLKY
A VEŘEJNOST
úterý 13. 1. 2015
9:00 - 10:00 hodin

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST
pátek 16. 1. 2015
18:00 - 19:00 hodin

TIP Večerníku

pondělí 12. ledna

DÁMA S KAMÉLIEMI

17.30 EXODUS: Bohové
a králové
americký historický film
20.00 Burácení
české filmové drama

Velký romantický tragický příběh podle spisovatele
Alexandra Dumase známý
i ze slavné Verdiho opery La
Traviata, který se odehrává
v Paříži v první polovině devatenáctého století, má na
programu právě dnes prostějovská divadelní scéna. Začátek představení je naplánován
na sedmou hodinu večerní
a podle aktuálních informací
zbývá v pokladně ještě necelá
stovka lístků. Hvězdou večera
má být Sabina Laurinová.
Hlavní hrdinkou tohoto příběhu je krásná, pařížská kurtizána, která poznala pravou
lásku. Vždy byla ozdobena
bílými kaméliemi, jen pětkrát
do měsíce červenými. Pro tento zvyk se jí začalo říkat, Dáma
s kaméliemi. O níž ale málokdo věděl, že její život provází
zničující plicní choroba. Kvůli
pokrytecké morálce společnosti i kvůli svému podlomenému
zdraví lásku nemohla naplno
prožít.

14.00 Úterní Bijásek
– Bella a Sebastian
17.30 Burácení
20.00 Příběh Marie
– art film
francouzské drama

KDY: PONDĚLÍ 12. LEDNA 2015 V 19:00 HODIN
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ

mu nárůstu nezaměstnanosti
došlo, jako už tradičně v zimních měsících, v okrese Jeseník
(o 10,5 %), naopak v okrese
Olomouc
nezaměstnanost
vzrostla nejméně - o 5,1 %. „Co
se týká Prostějova, tak tady
zdejší pobočka Úřadu práce
eviduje k jednatřicátému prosinci uplynulého roku celkem
5 508 osob bez zaměstnání. Je
to o 290 lidí více než na konci
listopadu. Počet hlášených volných míst je v Prostějově 538
a podíl nezaměstnanosti zde
činí 6,9 procenta. Je to nejméně v Olomouckém kraji,“ uvedl
pro Večerník Jaroslav Mikšaník.
Na konci prosince bylo v evidenci Úřadu práce ČR v Olomouci 18 822 žen. V evidenci
bylo dále 3 857 osob se zdravot-

úterý 13. ledna

středa 14. ledna

17.30 EXODUS: Bohové
a králové
20.00 Burácení

čtvrtek 15. ledna

Román končí autorovou úvahou
nad životem kurtizán a vydržovaných žen, ve které Alexandre
Dumas mladší zdůrazňuje, že
když takováto dívka pozná pravou lásku a chce se změnit, nemělo by jí v tom být bráněno odkazem na její dřívější život, protože
by neměla za svou minulost trpět
až do konce svého života.
Vedle Sabiny Laurinové se na
prknech, co znamenají svět,
představí také H. Karochová,
K. Fixová, I. Krmíčková, J. Vojta, L. Král. Všichni pod režií Milana Schejbala.

Nezaměstnaných výrazně přibylo jak v Prostějově, tak i v celém kraji
práce z důvodu ukončení svého
samostatného podnikání na živnostenský list. Počet nově registrovaných byl o 1 791 osob vyšší než v předchozím měsíci, ale
o 16 lidí nižší než v roce 2013.
Z evidence v Olomouckém kraji
během prosince odešlo celkem
2 623 uchazečů. Bylo to sice
o 672 osob méně než v předchozím měsíci, ale o 691 osob více
než ve stejném měsíci předchozího roku,“ poskytl základní statistické údaje o nezaměstnanosti
Jaroslav Mikšaník z oddělení
trhu práce Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech
kraje byl podobný – ve všech
došlo k nárůstu počtu lidí bez
práce. K největšímu relativní-

KINO METRO 70

ním postižením a 2 104 absolventů škol a mladistvých. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
8 108 uchazečů o zaměstnání, to
znamená 21 procent všech uchazečů vedených v evidenci.
Struktura volných míst se meziměsíčně výrazněji nezměnila.
Největší zájem mezi zaměstnavateli je o kvalifikované
dělnické strojírenské profese,
soustružníky, zámečníky, svářeče a nástrojaře, mechaniky
a opraváře strojů. Druhou nejžádanější skupinou profesí byla
obsluha jiných pojízdných zařízení, jedná se zejména o skladníky a obsluhu vysokozdvižných a paletovacích vozíků.
Nadále byla stále vysoká poptávka i po řidičích nákladních
automobilů.

KINOKLUB DUHA
středa 14. ledna

15.00 Bio Senior – Diana

sobota 17. ledna

15.00 Hádanky za bonbon
pásmo pohádek
17.30 Babovřesky 2
české komedie
20.00 Babovřesky 2

MĚTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pondělí 12. ledna

19:00 Dáma s Kaméliemi

čtvrtek 15. ledna

18:00 LiStOVáNí:
Gottland

17.30 S láskou, Rosie
anglická romantická komedie
20.00 96 hodin: Zúčtování
francouzský thriller

pátek 16. ledna

15.30 Tučňáci z Madagaskaru
americký animovaný film
17.30 S láskou, Rosie
20.00 96 hodin: Zúčtování

sobota 17. ledna

15.30 Tučňáci z Madagaskaru
17.30 Tučňáci z Madagaskaru
20.00 96 hodin: Zúčtování

neděle 18. ledna

15.30 Tučňáci z Madagaskaru
17.30 S láskou, Rosie
20.00 96 hodin: Zúčtování

SVÉ TIPY

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

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
16.1. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SŠ designu a módy Prostějov
16.1. Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov
Střední zdravotnická škola Prostějov
17.1. Sokolský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
TJ Sokol Mostkovice
17.1. Hasičský ples
Sokolovna Čechovice
Čechovice
Sbor dobrovolných hasičů Čechovice
17.1. Myslivecký ples
Sokolovna Ptení
Ptení
Myslivecké sdružení
17.1. Myslivecký ples
Kulturní dům Žárovice
Žárovice
Myslivecké sdr. Hubert Plumlov
17.1 Ples SDH Hrochov
Kulturní dům Lipová
Lipová
SDH Hrochov

Mezi finalisty soutěže Podnikatel roku 2014
Olomouckého kraje jsou i dva „Smržičané“

Zdroj: Úřad práce ČR

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...
Miloš Tomášek 1934
Kostelec na Hané
Daniel Ščuka 1944
Pěnčín
Marie Fajstlová 1929 Ptení
Alois Lechner 1931 Prostějov
František Piliš 1938 Bílovice
František Znojil 1950
Víceměřice
Jindřiška Matušková 1932
Prostějov
Jaroslava Kováčová 1940
Prostějov
Miloslav Luběnka 1942
Domamyslice
Sedlák Alois 1936
Bedihošť
Vladislav Hrubý 1941
Němčice nad Hanou
Jiřina Nemravová 1943
Prostějov

Milada Všetičková 1926
Ohrozim
Marie Crháková 1938 Prostějov
Ivan Novák 1937
Čelechovice na Hané
Alois Ježek 1940
Pivín
Vlasta Šínová 1939 Prostějov
Marie Loubalová 1928
Kostelec na Hané
Rostislav Dubný 1955 Vrbátky
Jenovéfa Řepková 1934
Prostějov
Věra Gregorová 1938
Mostkovice
Karel Vrba 1946
Pivín
Ludmila Vyjídáková 1923
Štěpánov u Olomouce
Hana Charvátová 1961 Držovice
Karel Menšík 1942
Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 12. ledna 2015
Drahomíra Nešporová 1935 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Alán 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov.
Anna Přikrylová 1943 Prostějov 14.00 kostel Vrahovice
Čtvrtek 15. ledna 2015
Věra Kuželová 1922 Prostějov 12.00 Obřadní síň Demelova
Zdenka Dobiášová 1930 Prostějov 14.00 kostel Želeč
Pátek 16. ledna 2015
Miroslav Špringer 1953 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Karel Vymětal 1939 Drahany 11.00 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Balcaříková 1929 Mostkovice 12.30 Obřadní síň Pv
Sobota 17. ledna 2015
Alois Kolář 1928 Protivanov 13.00 kostel Protivanov

Olomoucký kraj/red - Celkem jedenáct úspěšných podnikatelů z prostějovského regionu se
probojovalo do finále již devátého ročníku soutěže EY Podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje,
která se uskuteční pod záštitou hejtmana Jiřího
Rozbořila. Mezi finalisty jsou také majitelé dvou
firem ze Smržic na Prostějovsku.
Držitele titulu EY Podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje vybere odborná porota na svém zasedání 5.
února. Jméno vítěze pak bude slavnostně vyhlášeno
19. února 2015 v Divadle na Šantovce v Olomouci.
Vítěz regionálního kola převezme z rukou hejtmana
kromě věcného daru také šek na 100 tisíc korun za
výbornou reprezentaci Olomouckého kraje.
„Jsem velmi rád, že mohu opětovně podpořit soutěž
EY Podnikatel roku Olomouckého kraje. Vnímám
ji jako jedinečnou příležitost firem prezentovat výsledky své práce, ale také jako pozitivní inspiraci
a motivaci ostatním. Oceňuji, že při hodnocení je
kladen velký důraz nejen na ekonomické výsledky
firmy, ale také na osobnostní a morální vlastnosti samotného podnikatele. Výsledky soutěže dlouhodobě
ukazují, že v našem kraji máme úspěšné podniky,
které umí zajistit obyvatelům našeho regionu tolik

potřebná pracovní místa,“ uvedl k soutěži Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.
Soutěže EY Podnikatel roku se může zúčastnit podnikatel - fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník
obchodní společnosti, který má rozhodující vliv
na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení.
Daná společnost musí existovat nejméně dva roky a
mít alespoň osm zaměstnanců.

Finalisté soutěže EY Podnikatel
roku 2014 Olomouckého kraje:

Filip Brázdil, Copterfilm
Ladislav Brázdil, ZLKL, s. r. o.
Radomír Brynda, TOPGAL,a.s.
David Dostál, PAPCEL, a.s.
Eduard Matús, Urdiamant, s.r.o.
Jan Prášil, SEMO a.s.
Milan Slezák, Slezák-RAV CZ s.r.o.
Taťjana Slezáková, Slezák-RAV CZ s.r.o.
Jaroslav Vlček, PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY
VLČEK s.r.o.
Zdeněk Zapletal, LASKI, s. r. o.
Pavel Žerníček, BC Morava, s.r.o.

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: 26. 1. 2015 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: část obce Němčice nad Hanou s
celými ulicemi: Sokolská, Sadová vč. Žabáku,
Čsl. armády, J. Fučíka vč. býv. obj. OP, Trávnická mimo Domova seniorů, Příkopy č. 144,
192, 145. Odběratelská trafostanice Němčice
Sebranka (č. 300717), odběratelská trafostanice
Němčice ČOV (č. 702357)
Obec:Protivanov
Dne: 26. 1. 2015 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: severozápadní část obce Protivanov
ve směru od Hradiska po konec obce sm. Boskovice a dále s vymezením RD č.87-32, 23-289,
celá strana po č.16, 189, 366,sokolovna, celé
řadovky s č.313, 332, celá osada Skelná Huť
a Obora. Odběratelská trafostanice Protivanov
ZD (č. 300773), odběratelská trafostanice Proti-

vanov VPO (č. 300772), odběratelská trafostanice Protivanov dětský tábor (č. 300771)
Obec: Jednov
Dne: 28. 1. 2015 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Jednov vodárna (č. 300803)
Obec: Dobromilice
Dne: 29. 1. 2015 od 7:30 do 13:00 hod. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Dobromilice ZD (č. 300690)
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 30. 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)
Obec: Stražisko
Dne: 30. 1. 2015 od 7:30 do 13:00 hod. Vypnutá oblast: část obce Stražisko Zátiší od železniční stanice a č.19 po č. 96.
E.ON Česká republika, s.r.o.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 12. DO 18. 1.

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 14:00 hodin. Na Slunci lze pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře
i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 18:30 hodin. Dále je večerní oblohu
možné pozorovat ve středu v 17:30 hodin. V dalekohledu je
pozorovatelná jasná kometa C/2014 Q2 (Lovejoy). Měsíc je
vidět až nad ránem a proto neruší pozorování objektů vzdáleného
vesmíru ani komety. V případě špatného počasí se koná náhradní
program. Vstupné 20 Kč.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin:
Zimní pohádka. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.
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Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. ledna 2015
Exkluzivní interview s přední českou estetičkou a kunsthistoričkou, která navštívila Prostějov

„JE TĚŽKÉ NAJÍT KONKRÉTNÍ KLÍČ, ALE NAŠI PŘEDCHŮDCI TO VĚDĚLI VELMI DOBŘE...“
Docentka Věra Beranová nejen o tom, jak přispět k rozvoji národní kultury

Prostějov - Doc. PhDr. Věra Beranová, CSc., se koncem
září loňského roku představila prostějovským příznivcům
historie a umění mimo jiné i jako odbornice na moravskou
výtvarnou modernu, ke které má také díky členství svého
otce v uznávané Skupině olomouckých výtvarníků, velice
blízký vztah. Zajímavé téma života a díla zdejších umělců
se rozhodla zpracovat detailně v nejnovější publikaci, která ale bohužel ještě nebyla vydána. Snad se to brzy změní
a my, kteří se zajímáme o historicky mnohdy opomíjené
osobnosti výtvarného umění, působící v Prostějově a blízkém okolí, se tak budeme moci začíst do zajímavé knihy
z pera odbornice na slovo vzaté. Už nyní vás pak ale můžeme potěšit exkluzivním rozhovorem s držitelkou Ceny
Josefa Dobrovského a Ceny Unie českých spisovatelů,
která Večerníku například prozradila, jaké to je, být dcerou
úspěšných rodičů a co ji vedlo ke studiu estetiky, na jejímž
poli se jí dostalo všeobecného uznání...
Petra Hežová
Být dcerou známého otce
mnohdy není nic jednoduchého. Bylo vaše dětství nějak výrazně, ať už pozitivně či negativně, ovlivněno tím, že vaším tatínkem je malíř
Aljo Beran?
„Asi nejsem sama, kdo se s takovou situací musel vyrovnávat. Patřím však k těm
potomkům, kde rodinné zázemí bylo
požehnáním. Vaše otázka směřuje asi
k mé možné ambici konkrétní výtvarné
tvorby. Stejná situace však také byla ze
strany mé matky klavíristky. A tak se mi
vlastně dostalo výtvarného i hudebního
vzdělání. Velmi brzy jsem si však uvědomila, že mi chybí talent, to těžko postižitelné, to jedinečné. Ke cti mých rodičů
musím napsat, že mne nenutili do žádných uměleckých výkonů, naopak mi
poskytli možnost se s uměním potkávat
z té opačné strany, tedy jako divák či posluchač. A tak jsem se docela v dětském
věku stala návštěvnicí všech možných
výstav, četla a prohlížela si množství
uměleckých monografií, navštěvovala nejdříve generální zkoušky, později
i večerní operní představení a koncerty.
INZERCE

Celkem přirozeně se má studijní orientace ubírala tímto směrem. Byla to především filosofie, jako zastřešení všeho toho
moudra, dějepis, to abych neobjevovala
´Ameriku´ a jistým završením pak dějinyy umění a estetika...“
Jaký nejsilnější zážitek si
spolu s vaším tatínkem
spojujete?
„Asi by to nebyl jeden zážitek, byl by
to spíše jeho životní postoj, jeho vztah
k okolí, svým blízkým, ale také žákům,
kolegům, dokonce i zvířatům. Nedovedl
promarnit jediný den. (úsměv) Uvědomoval si, že umělecká činnost, vznik
opravdového díla se nedá plánovat, ale
každé ráno vstával s pevným plánem
svých povinností, mezi které patřila i pedagogická činnost. Zvlášť jako studentka jsem často slyšela, tehdy pro mě nijak
příjemné, poučování o obecné pracovní
době.(úsměv)“
(
Jak na vás působí otcovy
obrazy?
„Jedním z podstatných rysů opravdového umění je v podstatě jeho proměnlivost. Umělecké dílo nám nabízí
mnoho jedinečných zážitků, ale také
jistého poučení a proto je v podstatě

tak přitažlivé, že na nás působí pokaždé trošku jinak. Zakopaný pes je
právě v tom, že my jsme pokaždé jiní
a že opravdové umění nám nechává
prostor k tomu, abychom právě do něj
vkládali své pocity, představy. To je
v podstatě odpověď na vaši otázku. Tedy
mé vnímání otcových děl se v průběhu
času měnilo a mění. Vlastně stále v nich
nacházím něco nového, vždyť já sama
se zákonitě stále měním. (úsměv)“
V předminulém roce jste
obdržela Cenu Josefa
Dobrovského. Prozradíte našim čtenářům, zač jste cenu dostala a co pro
vás zisk takového ocenění osobně znamená?
„Cena Josefa Dobrovského byla mým
prostřednictvím udělena Výboru národní kultury za dlouholeté šíření české
kultury jak v rámci konkrétní umělecké
tvorby, tak také v oblasti její teoretické
reflexe. Musím se však také pochlubit,
že jsem v tomto roce získala Cenu Unie
českých spisovatelů za obsáhlou monografii o českém estetickém myšlení
nazvanou ´Když nejde jenom o krásu´,
ve které se snažím dokumentovat význam estetického přístupu ke světu, jeho
schopnost odrážet a formovat základní
p
společenské
problémy.“
Studovala jste filozofii, historii a estetiku, prozradíte,
který obor vám přirostl nejvíc k srdci
a proč?
„Již při začátku studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
jsem si uvědomila správnost své volby.
Pro pochopení všeho toho, co mne kdy
zajímalo, je poznání filozofie a historie,
podle mého názoru, naprosto nezbytné. Estetiku a dějiny umění jsem tehdy
spíše chápala jako třešničku na dortu.
Až později jsem začala vnímat podstatu
těchto disciplín, jejich schopnost jistého
zastřešení. Měla jsem velké štěstí, že se
má studijní léta časově vázala na druhou
polovinu šedesátých let. Bylo to v naší
historii jedno z nejšťastnějších období
a tehdejší možnosti i atmosféra na vysokých školách se nedají srovnat s žádným dalším obdobím. Vzpomenu mezi
mnohými významnými pedagogy půso-

bících na Palackého univerzitě filozofa
prof. J. L. Fischera a estetika doc. Vácy
lava Zykmunda.“
Jste autorkou hned několika publikací zaměřených
na oblast estetiky. Proč jste si vybrala
ke zkoumání právě tuto oblast?
„V průběhu své vědecké a pedagogické
práce jsem si stále více uvědomovala
možný význam estetiky, její možnosti,
případně poslání a na druhé straně nezájem společnosti o tuto disciplínu v širším
kontextu o společenské vědy obecně.
No a tak jsem si naivně myslela a stále
myslím, že je mou povinností se pokusit
j změnit. (úsměv)“
to nějak
Jedna z vašich knih je zaměřená i konkrétně na
tvorbu vašeho otce. Když srovnáte tato
dvě témata (estetika a výtvarná tvorba
A. Berana), o čem se vám píše lépe, co
vám jde takříkajíc víc od ruky?
„Napsat monografii věnovanou otci
jsem považovala v tom dobrém slova
smyslu za svou povinnost. Byla jsem
si vědoma kardinálního metodologického problému. Fungovala jsem zde
v podstatě ve dvou rolích. Jako umělecká historička a jako dcera, tedy nutně citově zainteresovaná bytost. Když
jsem hledala cestu jak na to, zvolila jsem
otevřený přístup. Čtenáři jsem přiznala,
že se nemohu oprostit od svého vztahu
k malíři, ale že se pokusím být co nejobjektivnější. Jak se mi to povedlo, ať
zhodnotí oni sami... (úsměv)“
Jste mimo jiné i předsedkyní Výboru národní
kultury. Přiblížíte našim čtenářům,
v čem konkrétně spočívá funkce takového výboru?

Letošní laureáti Unie Českých spisovatelů. Zleva básník, spisovatel Jaroslav
Čejka, žurnalista, básník Jiří Stano, Věra Beranová a Karel Srp známá osobnost
Jazzová sekce.
Foto: archiv Věry Beranové
„Výbor národní kultury je občanské sdružení usilující o propagaci
české kultury a to různými způsoby, různou formou. Je to čtvrtletník
příznačně nazvaný Lípa, dále pak
programy, jako jsou koncerty, výstavy. Členové a příznivci Výboru
národní kultury publikují v řadě periodik, vystupují také na veřejnosti
a po
podobně.“
Jak konkrétně mohou lidé
dle vašeho názoru přispět k
rozvoji národní kultury?
„Je těžko najít nějaký konkrétní klíč. Není to v podstatě složité
a naši předchůdci to velmi dobře
věděli. Vždyť díky vztahu k národnímu umění, slovesnosti, kultuře
obecně jsme jako národ přežili. Jistě,
že je jiná doba, ale tyto otázky, tyto
problémy jsou asi věčné.“

Vaše podzimní přednáška
v prostorách prostějovského archivu byla věnovaná moravské
výtvarné moderně a jejím představitelům. Uvažujete o vydání knižní
verze vámi sesbíraných faktů na toto
téma?
„Je to téma, které mě dlouhodobě
zajímá a mám je v podstatě zpracované, včetně obrazové dokumentace. Bohužel dnes není takový problém napsat knihu, tím samozřejmě
nemyslím ty hory různých kuchařek či vzpomínek nějakých celebrit,
mám na mysli odbornou publikaci
a samozřejmě krásnou literaturu.
Dnes je problém knihu vydat, tedy
sehnat na ni peníze, i když autorovi
se ani nesní o honoráři. Jednoduše
řečeno: kniha je napsaná, peníze
nejsou...“

„Na otci jsem obdivovala jeho životní
postoj, nedovedl promarnit jediný den.
Napsat tedy monografii věnovanou jeho
životu a dílu jsem opravdu považovala v tom
dobrém slova smyslu za svou povinnost...“
přiznala Večerníku docentka Věra Beranová
dcera významného výtvarníka Aljo Berana

Foto: archiv Věry Beranové

kdo je věra beranová
Doc. PhDr. Věra Beranová, CSc., se narodila 2. dubna 1947 v Olomouci. Maturitu složila v
roce 1965 v Olomouci-Hejčíně, poté studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci obory
filozofie, historie a estetika. Studium úspěšně zakončila v roce 1970. Během své kariéry
ppůsobila na Komenského univerzitě v Bratislavě,, Karlově Univerzitě v Praze a Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti vyučuje na několika pražských
školách. Kromě výkladu estetického myšlení věnovala jednu ze svých knih i svému otci,
malíři Aljo Beranovi (monografie Aljo Beran, 2000). Studenti mohou znát její publikace
Kapitoly z dějin českého estetického myšlení či První kroky k estetice. Věra Beranová
pravidelně publikuje v českém i zahraničním odborném tisku. Za rok 2013 získala Cenu
Josefa Dobrovského a v letošním roce se stala držitelkou Ceny Unie českých spisovatelů.
Věra Beranová je
j ppovažována za přední
p
českou estetičku a kunsthistoričku. Ve své práci se
zaměřuje především na vývoj estetického myšlení v Čechách.

17
1
7

sportovní menu

NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU

ZASEDNI K NAŠEMU
WEBU

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

19

/ 02

Pondělí

Číslo
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volejbal
LIGA MISTRYŇ POKRAČUJE

VK AGEL čeká
nejnáročnější výjezd
do dalekého Baku
čtěte
na stranách

BOMBA!

30 a 31

rozhovor

NOHEJBALISTÉ SOKOLA I JSOU V PRVNÍ LIZE

O VZTAZÍCH I O POCITECH

Exkluzivní interview
s úspěšným manažerem
Miroslavem Černoškem
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE
Prostějov/rb, jim

NA HŘIŠTI SE SICE NOHEJBALISTŮM SOKOLA I PROSTĚJOV BĚHEM LOŇSKÉHO PODZIMU NEPODAŘILO DOTÁHNOUT
CESTU DRUHOU LIGOU AŽ K VÍTĚZNÉMU FINÁLE PLAY OFF, I TAK SE ALE NAKONEC MOHOU TĚŠIT NA VYŠŠÍ SOUTĚŽ.
TRENÉROVI A JEDNATELI ODDÍLU RICHARDU BENEŠOVI SE TOTIŽ PODAŘILO DOHODNOUT S ÚSPĚŠNÝM EXTRALIGOVÝM ODDÍLEM SOKOLEM SDS EXMOST MODŘICE A PROSTĚJOVŠTÍ NAHRADÍ VE DRUHÉ NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ SOUTĚŽI
BRNĚNSKÉ „BÉČKO“! ZAVRŠILO SE TAK MNOHALETÉ ÚSILÍ O POSTUP VÝŠ. PRO VĚTŠINU Z TÝMU TO BUDE PRVOLIGOVÁ PREMIÉRA, I TAK ALE NOVÁČEK VĚŘÍ, ŽE DOKÁŽE VE VYŠŠÍ KONKURENCI OBSTÁT.
„MRZÍ MĚ, ŽE POSTUP SE NÁM I PŘES VELKOU SNAHU A KVALITNÍ VÝKONNOST NEPODAŘILO VYBOJOVAT PŘÍMO
NA KURTU VE FINÁLE VÍTĚZŮ SKUPIN DRUHÉ LIGY, ALE NA TO SE HISTORIE NEPTÁ,“ TĚŠÍ SE
RICHARD BENEŠ HLAVNĚ Z FAKTU, ŽE SE V PROSTĚJOVĚ BUDE HRÁT PRVNÍ LIGA. A TO JE více čtěte na straně 22
PŘECE VÝBORNÁ ZPRÁVA!

32

DALŠÍ HOKEJOVÁ ROŠÁDA: Fotbalisté jdou POTIT KREV
Jestřábi podruhé změnili trenéra,
proti Rebelu povede tým Čech!

basketbal

STŘEDA 14. 1.

18:00

4. KOLO ČESKÉHO POHÁRU

ARIETE PROSTĚJOV
MMCITÉ BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Prostějov/jim - Vedení prostě
prostějovských Jestřábů se nečekaně
rozhodlo dát mužstvu nový
impulz před závěrečnou fází
sezony a zásadním soubojem
s Havlíčkovým Brodem. Od
nedělního dopoledne tak již
není hlavním koučem prvoligového „áčka“ Petr Zachar,
ale donedávna kouč staršího
dorostu Vsetína Zdeněk Čech
(na snímku vlevo). Je to reakce
na skutečnost, že i přes výhru

od „zeleného stolu“ nad Havířovem klesl nováček soutěže na
poslední místo tabulky.
Třiašedesátiletý kouč má za sebou
přes tři stovky startů v nejvyšší
československé soutěži, po skončení aktivní kariéry se pak vrhl na
trenérskou dráhu. Mimo jiné byl
v devadesátých letech asistentem
u zlínského „áčka“ a před deseti
lety tvořil realizační tým reprezentačního družstva do osmnácti let.
Pro Jestřáby je to již druhá taková
změna v aktuální sezoně. Na počátku listopadu totiž odešel současný
lodivod druholigové Poruby Tomáš Sršeň starší, jehož místo zaujal tehdejší asistent Petr Zachar.
Ten nyní opouští realizační tým
úplně a je dost dobře možné, že
skončí i ve funkci klubového sekretáře. „Jako divák ale budu chodit na hokej pořád,“ utrousil Zachar.
První výzvou pro nového prostějovského kormidelníka bude

Na Jizerské 50 lyžovali
také Prostějované

volejbal

SOBOTA 17. 1.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 14. KOLO

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

volejbal

NEDĚLE 18. 1.

EXTRALIGA JUNIOREK – 1. A 2. KOLO NADSTAVBY

12:00
17:00

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŠPANIELKA ŽIŽKOV I
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Liberecko, Prostějov/jim - Necelé čtyři tisícovky profesionálů i amatérských nadšenců běžeckého lyžování se
v neděli ráno postavily na start již osmačtyřicátého ročníku
Jizerské 50. A mezi nimi byla i početná skupina s Prostějova a okolí, jejíž členové zvládli vytyčenou trasu v průměru
za tři hodiny.
Tradiční závod klasickou technikou se v loňském roce vinou
přírodních podmínek neuskutečnil a také letos měli pořadatelé
kvůli silné oblevě plné ruce práce. Nakonec museli délku zkrátit o pět kilometrů, takže na všechny účastníky hlavního dílu
čekalo celkem pětačtyřicet kilometrů.
Ani letos nechyběl na startu sekretář fotbalového oddílu TJ
Sokol Čechovice Josef Sklenář, jehož hlavním cílem je dokončit celou distanci v časovém limitu. „Dneska tu pršelo a jeden
úsek je hodně zničený, jede se tam po kotníky ve vodě. Bude
velkou otázkou, jak namazat,“ hlásil Večerníku přímo z místa
dění v sobotu večer.
V tom nakonec až takový problém nebyl, jak ujistil po absolvování své premiéry v čase tři hodiny a čtyři minuty Martin
Holinka. Sedmačtyřicetiletý bývalý orientační běžec tak mohl
být spokojen.
„Chvíli to vypadalo špatně, že se to neuskuteční, pořadatelé ale
udělali regulérní a rychlý závod. V noci sice mrzlo, ale rozbili
ledovou krustu a zpomalili sjezdy, takže to nebylo tak nebezpečné,“ pochvaloval si. Po absolvování slavných zahraničních závodů König Ludwig Lauf a Dolomitenlauf tak mohl srovnávat.
(pokračování na straně 21)

Prostějov/tok - Ve středu
14. ledna v podvečer se setkají hráči prostějovského
„eskáčka“, aby odstartovali
dlouhou zimní přípravu,
která je má co nejlépe
připravit pro jarní boje ve
třetí nejvyšší soutěži. Zatímco kanonýr Kroupa by
měl být i znovu ústřední

Jura, generální sportovní
manažer a hlavní trenér „A“týmu 1.SK Prostějov. Následovat budou tradiční tréninky
doplněné posilovnou, boxem
a regenerací.

“
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dnešní souboj s předposledním
Rebelem, jenž díky Aleši Padělkovi dokázal v sobotu vyhrát nad
Českými Budějovicemi. Vstupné
je podruhé v ročníku sníženo
na sedmdesát korun a vedení
klubu i samotní hráči věří, že
se domácí výběr bude moci
spolehnout na hlasitou podporu, jako tomu bylo například při
utkání s Českými Budějovicemi,
kdy také stála vstupenka o dvacet
korun méně než obvykle.

postavou Jurova výběru,
chybět bude pouze Pavel
Hloch, který je na testování
v druholigovém Třinci.
„Na programu úvodního
tréninku bude tradiční fotbálek, ve čtvrtek přistoupíme
k prověrkám kondice jednotlivých hráčů,“ prozradil
Večerníku program prvního
tréninkového týdne František

Herní praxe se bude pilovat
v sérii přípravných utkání,
z nichž nejatraktivnější je
určitě souboj v Praze proti
úřadujícím šampiónům AC
Sparta
Praha!
Přehled
všech zápasů přinášíme
v souhrnné tabulce na straně
23 dnešního vydání, kde také
najdete exkluzivní rozhovor
s Františkem Jurou.

Tenista Veselý má novou lásku

Láska jako trám! Jiří Veselý se studentkou Denisou Somrovou se do sebe zamilovali při tenisovém
turnaji v Prostějově.
Foto: Facebook

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I druhé vydání nového roku vám
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
přináší veskrze populární klání,
které pravidelně najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také
dnes se tudíž znovu setkáváte
s fotografií jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je graficky
mírně „poupravena“. Vaším úko-

lem 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, můžete získat zajímavou výhru.
Ve hře je další atraktivní cena
od našeho tradičního partnera, kterou je už poněkolikáté
POUKÁZKA na OBČER-

Správná odpověď z č. 1: na snímku byla prostějovská radnice
z ulice T.G.Masaryka. Vylosovanou výherkyní, která získala POUKAZ v celkové hodnotě 400 Kč od KOSMETIKA
JARMILA, se stala Olga JUKLOVÁ, Lípy 312, Čechy
pod Kosířem.
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 15. LEDNA, 12.00 hodin. Jméno
výherce zveřejníme v příštím vydání v PONDĚLÍ 19. LEDNA.
Dnes můžete zápolit o kosmetický balíček v hodnotě
400 Kč od firmy Studio H.

H - kosmetické
ko
studioo
Hana Ondrejová, Rejskova 30, Prostějov
Tel.: 602 954 806, hondrejova@seznam.cz

= ultrazvukkové čištění pleti
= masáž obbličeje, krku,
šíje, dekoltu
= barvení řaas, obočí
= poradensství

VYHRAJTE SI KLOBOUČEK

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

POŘIĎTE SI NĚCO MÁLO DO ŠATNÍKU,
TŘEBA NEJEN MALÝ ....

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

t

TIP
k obrazovce

ROMÁN
PRO MUŽE
(FILM ČR 2010)
NEDĚLE 18.1. 2015

20:20 HODIN

AFTY, ÁRIETA, AZYL, DARY, DÝKY, FREE, HEROIN, KEFÍR,
LUCERNA, MAPA, MRÁZ, NERV, OPASEK, PEPŘ, PIÓN,
PÓLO, PRAK, RÝTKO, ŠPECH, TÁTA, TRAŤ, ÚVAZ, VÝČEPNÍ,
VYNADAT, ZÁVĚŤ, ŽUPAN

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to až do ČTVRTKU 15. LEDNA 2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „POSEZENÍ SE ZÁBAVOU“. Vylosovanou výherkyní se stala Pavla
ŠEVČÍKOVÁ, Určická 60, Prostějov, která se tak může těšit
na POUKÁZ PRO KONZUMACI SORTIMENTU v celkové hodnotě 400 Kč. Tu věnoval partner minulého dějství, jímž
byla HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice
v Prostějově. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci
Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kdo mají rádi pokrývku
na hlavě...
Partnerem dnešního kola je olomoucká prodejna KLOBOUKY
DAUBNEROVÁ v ulici Riegrova. Vyhrát tak můžete
POUKÁZKU NA SORTIMENT V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, které vychází v PONDĚLÍ 19. LEDNA 2015.
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STVENÍ od firmy BRUTUS
V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
stotřiadevadesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Františka Frömla. Staronového člena prostějovského
zastupitelstva, kam se vrátil
v barvách hnutí Změna pro Prostějov, poznala skutečně početná
skupina čtenářů a čtenářek...
Z 415 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Věra KADĚROVÁ,
Kostelecká 9, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ, které
si lze osobně poskládat z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Poukaz si lze vyzvednout přímo v redakci.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
tenisového teenagera, který společně s Lucií Šafářovou zářil na
Hopmanově poháru v Austrálii...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stočtyřiadevadesátého kola čekáme v redakci tentokrát DO ČTVRTKU
15. 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 BRUTUS,
zveřejníme v příštím čísle,
které vychází v PONDĚLÍ
19. LEDNA 2015.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: T. Bařina
Hrají: M. Donutil, M. Vladyka,
V. Hybnerová, T. Pauhofová, J.
Budař, F. Čapka, Á. Gubíková,
P. Řezníček
Román pro muže vypráví příběh
tří sourozenců - Cyrila, Bruna
a Anety. Pevné pouto se mezi dán strachem z problémů. Jejich
nimi utvořilo po tragické smrti sestra Aneta celý svůj život oběrodičů, kdy starost o výchovu tuje profesi investigativní žurnamladšího bratra a sestry převzal listky, která se snaží očistit svět
výrazně starší Cyril. Sourozenci od zlého. Tento ideál jí ale zneodjíždějí na tradiční výlet do hor možňuje najít si kvalitní vztah.
s vědomím neodvratně se blížící Tali se díky svému povolání
Brunovy smrti. Cyril vůbec ne- striptérky ocitne ve společnosti
bere ohled na ostatní. K životu tří sourozenců. Má být jakýmsi
potřebuje jen peníze a je mu dárkem pro umírajícího Bruna.
jedno, jakým způsobem je získá. Tato zkušenost významně změní
Bruno naopak má v sobě poko- nejen její život, ale podaří se jí
ru, ale až příliš silnou a je ovlá- dotknout i života všech tří.
VÍCE NEJEN O TÉTO ČESKÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

SOUTĚŽTE S MICOSEM

I druhé číslo letopočtu 2015 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 získalo 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 užitečnou cenu. Partnerem dnešního kola je totiž prodejna MICOS,
Žižkovo náměstí v Prostějově. Vyhrát tak můžete POUKÁZKU
právě pro nákup tohoto sortimentu, a to znovu v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze
také telefonovat do redakce na čísla 582 333 433 či 608 960 042,
a to až DO ČTVRTKU 15. LEDNA 2015, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 6 - 9 - 4 - 1, načež v pořadí celé
historie tohoto klání se už celkově stojedenaosmdesátým výhercem
v řadě stal Alois DOHNAL, U Sokolovny 322, Čelechovice
na Hané. Prostřednictvím Večerníku obdrží BALÍČEK
v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnovalo kosmetické
studio NAISY! Balíček lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Jméno dalšího výherce, který se může těšit ze zajímavé výhry,
zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází v PONDĚLÍ
19. LEDNA 2015.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

Správné řešení z čísla 1: VŠECHNO NEJ DO NOVÉHO ROKU PŘEJE TK PLUS. Vylosovanou výherkyní je Milena STAŇKOVÁ,
Hlavní náměstí 33, Plumlov. POUKAZ v hodnotě 400 Kč od TK PLUS si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete
e-mailem nebo zatelefonujte do ČTVRTKU 15. ledna 2015, 12.00 hodin.
Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 19. ledna, získá POUKAZ na sortiment zboží v hodnotě 400 Kč od firmy PONOŽKY OD MARUŠKY.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

Tel.: 773 542 542
Kvalitní
služby
od roku
1992

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej RD Brodek u Prostějova

Prodej pozemku, Vrahovice

Prodej pozemku na stavbu RD, Vrahovice, celková
Prodej RD, 6+1, zahrada 753m2, garáž, samostatně stojící,
Cena: 790.000 Kč
Cena: 2.500.000,-Kč plocha:1665m2

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Prodej RD Prostějov ul. Jana Švermy

Prodej pozemku, Záhoří

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz

Prodej RD, 5+1, podsklepen, garáž, balkon, udrž zahr., Cena: v RK Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2. Cena: 390.000 Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Šárka

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.

Prodej bytu výměra 52m2

Pronájem nebytových prostor, ul. Trávnická

cena:750000,-Kč Po rekonstrukci na ul. Trávnická, 80m2. Cena: 8000 Kč/měs.
!!! POZOR SPĚCHÁ !!!

Pro našeho klienta hledáme byt 3+1, v OV. Prosíme v případě nabídek kontaktovat
tel.: 776 058 336, nebo email: info@impulsreality.com. Děkujeme.
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.

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:

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

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

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

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
550 tis.Kč
RD Želeč - zahr. 1115 m
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
RD 5+2 Dobromilice, 348 m
1.300 tis.Kč
RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
RD 1+1 Plumlov
1.300 tis.Kč + provize
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.490 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2
2.300 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m 2
2.350 tis.Kč
RD 3+kk Hrubčice - novostavba, 926 m
2.390 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:

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

Pozemky:

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 - 25.203 m
Žešov - orná půda -262.977 m2
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/m
2.250,- Kč/m22
40 Kč/m
40 Kč/m2
799 tis.Kč
1.750 tis.Kč
180 tis. + provize

Komerční prostory:

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
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Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových
RD 4+1 na klíč,
s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:
RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 145 m2
Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.
RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 156 m2,
Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.
Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta
Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Byt 3+1, 100 m2,
Cena Kč 2,690.000,Cena Kč 2,878.000,Byt 3+1, 107 m2
vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

Prodej nově
budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

REALITY

KOUPÍM

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Sběratel koupí obrazy českých
města. 777 602 873
a moravský malířů, ale i zahraničních. Platba v hotovosti na místě.
Dohoda jistá. Neprodávejte různým
REALITNÍ KANCELÁŘ
obchodníkům, ale přímo sběrateli.
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov Tel.: 605 138 473
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Galerie umění Prostějov (bývalá
aktuálně NABÍZÍ:
BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuBYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč je veškeré obrazy a starožitnosti. NeBYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč prodávejte překupníkům, ale odborRD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč níkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
RD 5+1, Určice
950.000 Kč
RD 2+1, Stařechovice
330.000 Kč Aukční ceny ihned v hotovosPronájem kanceláře 5000 Kč +ink. ti zaplatíme za kvalitní obrazy
Pronájem obchodu 12.000 Kč+ink. 17.-20. století, zlaté a stříbrné minIng. Marie Vymazalová, 774 421 818 ce, hodiny a hodinky, zbraně, stříaktuálně NABÍZÍ:
brné předměty, šperky a veškeré
BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč starožitnosti. Prosíme pouze kvaBYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč litní a hodnotné předměty, nejlépe
RD Laškov
490.000 Kč celé sbírky či pozůstalosti. Info
RD Alojzov
740.000 Kč René Simon, tel.: 736 127 661,
RD po rek. Konice
1.300.000 Kč simonrene@seznam.cz
RD 2gener Senice n/H 1.360.000 Kč
RD po rek.Tovačov
2.300.000 Kč
Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč
Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
* Rodinné domy v PV a okolí
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
Tel.: 602 510 465

PRODÁM

Pronajmu byt 1+kk v centru. Volný Prodám vozík za poníka. Volat po
od 1.2.2015, 5 000 Kč + elektrika. 19 hod. Tel.: 723 408 151
Volat po 15 hod. na tel.č. 739 315 208
Prodám vepře 290 kg. Cena 10 000 Kč.
Koupím byt 3+1 na Sídlišti Svobody, Tel.: 603 112 059
i v původním stavu. 728 318 836
Prodám vepře váha 120 kg.
Koupím dům v okolí Prostějova do Cena 37 Kč/kg. Tel.: 603 112 059
10 km, RK nevolejte. 732 755 910

FINANCE
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné
poplatky. Volejte: 775 02 12 12
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace zdarma
denně na 739 066 462

PRÁCI NABÍZÍ

Koupím byt v Prostějově a prodám pěknou stylovou chalupu-RD
v Plumlově. 732 388 718
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých poProdám dům v Kralicích a sháním zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
ke koupi byt 3+1 nebo 2+1 v PV.
722 539 880
Hledám elektrikáře.774 989 007
Pronajmu 1+1, po rekonstrukci, Bezpečnostní a úklidová agentura při5.000 Kč + inkaso, nutná kauce. jme od ledna 2015 do HPP invalidního
Volný ihned. Tel.:603 503 366
důchodce na pracovní pozici úklidového pracovníka. Pracovní úvazek
Pronajmeme větší jednopokojový byt, 20h/t, místo výkonu průmyslová
2. patro, v centru Pv, s balkonem a tera- zóna Prostějov, Kralický Háj. Podsou. Nájem 4 000 Kč + inkaso a záloha mínkou je čistý trestní rejstřík. Bližší
na služby. Kauce 8 000 Kč, volný od informace na tel.čísle: 602 786 692
1.2.2015. Tel.: 603 546 705. NE RK!
Přijmeme úklidové pracovnice na
Prodám byt 1+1v Pv, v OV. Tel.: zkrácené úvazky i nepravidelné úkli776 181 075 NE RK!
dy. Tel: 582 345 379, osobně ve firmě
VAMÍK,s.r.o., 8-15 hodin. Nástup od Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Pronajmu 1+1, po rekonstrukci, ledna 2015.
5.000,- + inkaso, nutná kauce. Volný
Opravy a úpravy oděvů
ihned. Tel.:603 503 366
Obuvi a batohů
Nabízím víkendové brigády v baru
Opravy deštníků
s diskotékou. Noční provoz. Info na
Pronajmu byt 2+kk,nově zrekon- tel.: 777 757 280
Vedle knihkupectví u radnice
struovaný, 68m2, v Kostelci na
702 870 751
Hané. K nastěhování 1.2.2015.
Provádíme také opravy plavek,
Přijmeme mistra/mistrovou, veTel: 737 112 123
spodního prádla a zcelování
doucí zámečnické výroby. Email:
technikpv@seznam.cz tel.: 603 533 508
Pronajmu obchod v centru města
Čištění kanalizací a odpadů
Prostějova, 34m2. Tel.: 777 135 540 Přijmu kadeřnice na ŽL. Měsíční
Odvoz fekálií
nájem 3.500 Kč Více informací na
Tel.: 774 368 343
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Plum- tel.: 777 006 056
lově. 722 539 880
Stěhování bez pomoci zákazníka
Hledám zkušenou švadlenu na občas- a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Pronajmu garáž + malou zahrádku, nou brigádnickou výpomoc. Vhodné
Prostějov 604 389 367.
i pro důchodce. tel.: 736 428 666
ul. Zahradní. Tel.: 602 546 175
HLÍDÁNÍ DĚTÍ 1 - 6 ROKŮ
Pronajmu byt 2+1 v klidné části PV od STUDIO 365 hledá nové tváře pro mo- Dopolední 8-12h, celodenní 8-16h,
1. 2. 2015. Nájemné 6.700 Kč včetně deling od 9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271, hodinové, přes noc, víkendy. Kdyinkasa. Nutná kauce ve výši měsíčního 9-12 h www.studio365.eu
koliv dle vaší potřeby! To vše zodponájemného. Tel. 775 712 772 po 16. hod.
vědně v příjemném a čistém prostředí
Práce: www.prace-internet.eu
Nevolat RK.
RD 4 km od PV. Pro info pište na
hlidackaa@seznam.cz
Koupím 1+1, 2+1 v Pv. Platím hotově. Oděvní firma Lorgit přijme
švadleny na šití konfekce. Tel.: Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
Tel.: 724 944 959
582 340 591
hmyzu, 602 76 47 13
Pronajmu novou garsonku 30 m2
v centru ,kuch.linka, krásná koupelna.
Doučování angličtiny pro děti a za5 000 Kč/měsíc. Tel.: 602 553 222
čátečníky. T.: 775 263 893 email.:
zdenka.kopecna@gmail.com
Pronajmu 1+1 v Pv. Tel.: 607 919 040
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358

SLUŽBY

GRATULACE

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo je v PÁTEK
16. ledna v 10.00 hodin

Dne 15. ledna 2015
oslaví naše milá
Marta GURÍNOVÁ
krásných 60 roků.
Ty jsi naše sluníčko, které pro
nás svítí. Přejeme Ti hodně
zdraví a dlouhé žití. To Ti přejí
děti s rodinami a vnoučaty,
přítel Pepa a všichni,
kteří Tě mají rádi.

Provádíme dokonalé strojové čištění čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ VRÁNA. Výmalba místností od 15,-/m2, nátěr dveří od 350,-/
ks, nátěry radiátorů, železných
konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání provedeme i úklid.
Tel.: 775 652 906

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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. ledna 2015

VZPOMÍNÁME
Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.

Dne 17. ledna 2015
vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana Leoše PROSERA
z Prostějova.
Stále s láskou vzpomíná
manželka Jana.

Dne 14. ledna 2015
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila ve věku
14 let naše milovaná dcera,
sestra, vnučka, neteř, sestřenice
a kamarádka slečna
Michaela HREBEŇÁROVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte ji spolu s námi tichou
vzpomínku. S láskou a velkou
bolestí stále vzpomínají
tatínek Dušan s rodinou.

Dne 10. ledna 2015
uběhlo 20. let od úmrtí
pana Josefa ONDROUŠKA
z Protivanova.
Za tichou vzpomínku
děkují bratři s rodinami.

Nechtěla jsem odejít, tak moc
jsem chtěla žít a s Vámi být.
Jak zlomený kvítek padla jsem
a nestačila už zavolat.
Sbohem buďte drazí, odešla
jsem, odkud se již nevrátím.

Dne 13. ledna 2015
uplyne již 3. rok, kdy nás
navždy opustila manželka,
maminka a babička
paní
Jarmila LIEDERMANNOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel František, syn
David s manželkou
a vnukové Dominik a Vojtěch.

Dne 17. ledna 2015
vzpomeneme
nedožitých 80 roků
pana Josefa COUFALA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 16. ledna 2015
uplyne 30 let od úmrtí
pana Františka KONŠELA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Anežka
a syn Petr s rodinou.

Dne 10. ledna 2015
by oslavil 60 let
pan Oldřich PAJCHL
z Konice.
S láskou vzpomínají
manželka, synové a rodina.

Děkuji všem, kteří se přišli
rozloučit s mým manželem
panem Karlem NOVOTNÝM,
na jeho poslední cestě
22. prosince 2014.
Rovněž děkuji
za květinové dary.
Manželka Jana
a synové Karel a Jiří.

Dne 9. ledna 2015
by se dožil 81 let
pan Jan SOLDÁN
z Čechovic
a 15. ledna 2015
vzpomeneme šesté
výročí od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Ludmila,
dcera Ilona s rodinou a synové
Jan a Luděk s rodinami.

Smutno žít bez drahého
člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká…

Dne 5. ledna 2015
jsme vzpomenuli
5. smutné výročí úmrtí
paní Anny VLÁČILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miroslav s rodinou.

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla, za život,
jaký byl. Donát Šajner

Dne 14. ledna 2015
uplyne 11 roků, co nás
náhle opustil
pan František ROSA
z Prostějova
a dne 14. února 2015
by se dožil 73 roků.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka s rodinou.

Dne 9. ledna 2015
by se dožil 36 let
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov,
který nečekaně zemřel
v prostějovské nemocnici.
Všem, kteří stále vzpomínají,
děkujeme. Syn Davídek,
rodiče, bratr s rodinou.

Dne 10. ledna 2015
by se dožil 87 let
pan Karel OLEŠ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka.

vzpomeňte
na zesnulé

tel.: 582 333 433,

e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají rodiče
a sestra Katka.

Už ne tak levněji, ale pořád výhodněji!

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

Akce nadále trvá...

KAŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
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Sport

Lukostřelci prožili převážně stříbrný, ale i zlatý rok 2014
Prostějov/mm, jim - V posledních letech se již stalo pravidlem, že si členové Lukostřelby
Prostějov udržují v nejvyšších
republikových soutěžích stabilně vysokou výkonnost. Platilo to
i v roce 2014, kdy se oddílovým
členům podařilo vydobyté pozice úspěšně obhájit.
„Na halových mistrovstvích nám
udělali radost zejména ti nejmladší účastníci. V kategorii mladších
žáků získal svou první zlatou
medaili Michael Roba, o něco
starší kolega Michal Hlahůlek
pak dominoval v soutěži juniorů,
čímž potvrdil svou stoupající výkonnost,“ pustila se do rekapitulace předsedkyně oddílu Magda
Majarová.
Medailové úspěchy pokračovaly
i mezi dospělými. „Mirek Hudec
získal v silné konkurenci ceněné
stříbro. Soutěž družstev nám ale
ani v jedné kategorii příliš nevyšla, a tak byla očekávání a cíle
pro venkovní sezónu vysoké,“
netajila vyšší ambice. Na této
skutečnosti se podepsal i fakt,
že v dlouhodobé halové soutěži
první ligy neobhájili muži prvenství z předešlého roku. „Udrželi
se ale na stupních vítězů ziskem
třetího místa. Na stejném místě
skončili v této soutěži také junioři,“ připomněla Majarová další
dva cenné kovy.
Poté na řadu přišla venkovní
sezóna. Zejména první liga
družstev mužů byla velkou
neznámou. „Do Francie nám za
studiem odjel Vojta Dub, Mirek
Hudec nastoupil k vysokoškolskému studiu a Martin Bulíř
měl zase zdravotní problémy se
zády. Naštěstí se pak při všech
ligových kolech vše sešlo, jak
má, a naši muži až do posledního kola vedli hodnocení,“
popisovala šéfka oddílu celkově napínavou soutěž. Bodové
rozdíly však byly minimální,
a proto bylo poslední kolo

inzerce

Berdycha o další titul
připravil Španěl Ferrer

V plné parádě. Horní řadu zleva tvoří Jaroslav Malošík (senior, hostování Přerov), Kamil Kovář, Dominik
Chlachula, Zdeněk Zapletal, Ivo Macenauer, Petra Indráková, Hana Majarová. Ve spodní řadě se nacházejí Miroslav Hudec mladší, Miroslav Hudec starší, Vladislav Michejda, Petr Musil, Magda Robová,
Magdaléna Majarová. Dole dřepí Michal Hlahůlek.
Foto: Lukostřelba Prostějov
v Plzni velice otevřené. „V samém závěru přálo štěstí více
našim největším rivalům z Votic,
kteří první ligu vyhráli a nám zanechali ‚pouze‘ stříbrnou příčku.
Junioři skončili ve své kategorii
také na druhém místě, ženám se
medaile nepovedla, umístily se
na místě čtvrtém,“ zmínila Magda Majarová konečné výsledky
týmových bitev.
Na tradiční rivaly z Votic nenarazili prostějovští lukostřelci naposledy. „Při Mistrovství
republiky dospělých a dorostu
se náš mix tým, Kamil Kovář a Petra Indráková, utkali právě s votickými o zlato.
A štěstí jim opět přálo o něco víc
a my tak pokračovali v zisku
stříbrných medailí. Další jsme
přidávali zejména v družstvech,
stříbrní byli naši muži, senioři
a kladkové luky. V jednotlivcích
vybojovali bronz Michal Hlahůlek v juniorech a Vláďa Michejda

v kladkových lucích,“ vyjmenovala Majarová dlouhý seznam.
Další stříbra na republikových
šampionátech ještě přidali mladší
žáci v mixech a Magda Robová
na republikovém šampionátu v terénní lukostřelbě. I v roce 2014
navíc vyrazili mladí talenti do světa sbírat své první zkušenosti na
mezinárodních závodech. „Kadeti
Dominik Chlachula a Aleš Změlík
odjeli v květnu na mistrovství Evropy do slovinské Lublaně. Aleš
v kvalifikaci nastřílel svůj průměrný letošní výsledek a tak mohl být
spokojený. Dominikovi kvalifikace nevyšla dle představ a za svými
standardními výkony o pár bodů
zaostal. Naopak se mu více dařilo v eliminačních soubojích, kdy
okusil první mezinárodní postup,“
chválila nadějné závodníky. To
Michal Hlahůlek se kvůli maturitě
tohoto závodu zúčastnit nemohl.
„Vynahradil si to ale startem na
světovém poháru v polské Wroc-

lavi za účasti všech světových lukostřelců. Spíše než výsledek bylo
pro Michala přínosem a zážitkem
střílet na jednom terči se špičkovými střelci a olympioniky,“ hodnotila Magda Majarová.
Na podzim pak prostějovský oddíl opět otevřel kroužek pro děti
na základní škole Masarykova
v Prostějově. „Těší nás, že je
o tento tradiční prostějovský sport
mezi dětmi stále zájem,“ pousmála
se šéfka klubu, která také poděkovala statutárnímu městu Prostějov,
Olomouckému kraji a všem dalším sponzorům. „Naši dlouhodobé
spolupráce si velice vážíme a věříme, že bude takto úspěšně fungovat
i nadále. Děkujeme i členům oddílu
a rodičům, kteří se ve velké míře
podíleli na chodu našeho oddílu,
zejména v brigádnické činnosti,“
doplnila Magda Majarová a připomněla také internetové stránky
www.lukostrelbapv.cz a Lukostřelba Prostějov na facebooku.

Na Jizerské 50 lyžovali Tenista Veselý
také Prostějované má novou lásku

(Dokončení ze strany 17)
„U nás mi to přijde komerčnější předražené, tam kvalitnější
s lepším zázemím, ale na druhou stranu sem to máme blíž
a neomezuje nás jazyková bariéra,“ hodnotil dále Holinka.
Do příštího ročníku je ještě
daleko, myšlenka postavit se
znovu na start jej však láká
již nyní. „Je to motivace, vyjel jsem si totiž druhou vlnu
z letošní čtvrté. Krásné závody
jsou ale i v Evropě a nelze běhat každý víkend, tak se teprve
uvidí. Třeba letos se nedalo ani
moc trénovat, i vinou antibiotik
jsem najezdil jen sto šedesát
kilometrů na kolečkových lyžích,“ upozornil nadšený sportovec.
Aktuální sezona pro něj ale tímto závodem zdaleka neskončila.
Jizerská padesátka totiž byla
přípravou na slavný Vasův běh,
devadesát kilometrů dlouhý
závod se uskuteční první břez-
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novou neděli ve švédské provincii Dalarna. „Již loni tam byl
zájezd z Olomouce a letos tam
jedeme dva autobusy. Připravuji
se na to dva roky a tvrdí mi, že
to není tak hrozné. Já to nedokážu posoudit, ale dálka je skoro
dvojnásobná,“ poukázal Martin
Holinka.
Do masové a fyzicky náročné
akce se v okolí Bedřichova zapojili mimo jiné i bývalý boxer
Lukáš Konečný či veslařka Miroslava Knapková, až do cíle
dojela i celá řada dalších regionálních vyslanců. „Asi nejrychlejší z nás byl pan Korhoň
z Mostkovic, jenž dosáhl času
dvě a tři čtvrtě hodiny, o osm
minut lepší než já byl pan Křeček, těsně za mnou skončil pan
Huňka ze Ptení a běželi i Martin
Hubáček, Jirka Tomášek a bývalý prostějovský místostarosta
Vlastimil Uchytil,“ vyjmenoval
závěrem Martin Holinka některé ze závodníků.

skočila jiskra,“ potvrdil Veselý
v telefonickém hovoru z Nového Zélandu svůj vztah s Denisou Somrovou z Prostějova.
Auckland, Prostějov/mik - V tu chvíli měl jen pár hodin
Talentovaný prostějovský tenis- před kvalifikačním zápasem
ta, aktuálně šestašedesátý hráč turnaje v Aucklandu. „Je to
světového žebříčku, se zamilo- pro nás samozřejmě složité,
val až po uši! Jednadvacetiletý nevidíme se tak často, jak byJiří Veselý se v létě loňského chom si přáli. Denisa bude
roku potkal na challengeru letos maturovat, ale na pár
UniCredit Czech Open v Prostě- turnajích v zahraničí už se
jově s osmnáctiletou studentkou mnou byla. Ale já věřím, že
místního reálného gymnázia po maturitě se mnou bude na
a dnes je z toho láska jako trám! turnaje jezdit častěji,“ přeje si
„Chodíme spolu už od června Jiří Veselý, kterého zkouška
loňského roku. Viděli jsme se z dospělosti na Střední odbortehdy poprvé na prostějovském né škole podnikání a obchodu
turnaji a okamžitě tak nějak pře- v Prostějově čeká až příští rok.

V čase předvánočním i vánočním

VŽDY
ŽDY
DY JE DOBRÉ VĚDĚT...
VĚDĚT
VĚDĚT.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Dauhá, Prostějov/lv - Až ve finále
se zastavila vítězná cesta Tomáše
Berdycha na silně obsazeném
turnaji v Dauhá. Světová sedmička až do posledního zápasu
neztratila ani set, ve finále ale
nestačila na španělského tenistu
Davida Ferrera. Zkušený španělský hráč zvítězil 6:4, 7:5, když
dokázal třikrát prorazit Berdychův servis.
„Mám rozporuplné pocity. Jsem
zklamaný z porážky, na druhou
stranu spokojený s předvedenou
hrou. Až do posledního utkání jsem
podával opravdu dobré výkony,“
hodnotil své vystoupení v Kataru
Berdych.
Kmenový hráč prostějovského TK
Agrofert nejprve snadno přehrál
Uzbeka Denise Istomina 6:1, 6:4
a ve druhém kole Blaže Kavčiče ze
Slovinska 6:1, 6:2. Vítěznou sérii
nezastavil ani Francouz Richard

"Nový" Berďa. Tomáš Berdych potěšil při prvním letošním vystoupením nejen výsledky, ale i změnou herního stylu. Foto: internet
Gasquet ve čtvrtfinále, kterého
Berdych vyhnal z kurtu po setech
6:2, 6:1. „V tréninku jsme změnili pár věcí a ty se podařilo rychle
přenést na kurt. Z toho mám opravdu radost,“ prohlásil sedmý hráč
žebříčku ATP a svá slova potvrdil
i v semifinále v duelu s Italem An-

dreasem Seppim. Pětačtyřicátý tenista světa se v Kataru představil ve
slušné formě, v tomto utkání přesto
neměl nárok a prohrál 2:6, 3:6. Berdychův skalp získal až Ferrer. „I tak
to byl povedený týden. Výsledek je
krátce před Australian Open slibný,“ poznamenal Tomáš Berdych.

ŠAFÁŘOVÉ S PAVLÁSKEM jen
těsně uniklo finále Hopman Cupu

Perth, Prostějov/lv - Výraznou stopu zanechal v letošním
ročníku Hopmanova poháru
tenisový tým České republiky.
V čistě prostějovské sestavě Lucie Šafářová - Adam Pavlásek
sice nepostoupili do finále, ukázali ale, že jsou na novou sezonu
výborně připravení. Ve skupině
nejdříve porazili Kanadu a Itálii a prohráli až v boji o postup
do finále se silnou sestavou Spojených států amerických. „Škoda, že jsme nemohli odehrát
ještě jeden zápas. Finále bylo
reálné. Ale i tak to byla skvělá
příprava na Australian Open,“
shodli se reprezentanti českého
tenisu.
Lucie Šafářová hned při svém
prvním vystoupení v novém roce
ukázala, že to s útokem na světovou desítku myslí vážně. Nejprve
si poradila se světovou sedmičkou Eugenií Bouchardovou 6:0,
6:4 a Flavií Pennettaovou 7:5,
6:3. Nezklamala ani v závěrečném vystoupení, kdy pořádně
potrápila světovou jedničku Serenu Williamsovou a prohrála po
velkém boji 3:6, 7:6, 6:7.
„K vítězství nad Serenou chyběly dva míčky a to každého
zamrzí...,“ zalitovala. „Celkově
to byl výborný týden. Vstup do
sezony se nám opravdu vydařil.
Doufám, že se nám oběma bude
takto dařit i v dalších měsících.
Z předvedené hry jsem měla
opravdu dobrý pocit. Úderově
to bylo výborné. Ukazuje se, že
se náročná příprava vyplácí. Výkony mě povzbudily. Hrála jsem
proti silným soupeřkám. O světovou desítku se v příštích měsících
poperu. Šanci mám,“ těšily výkony českou tenisovou dvojku.
Zajímavou formu naznačil i talentovaný Adam Pavlásek. Na
začátku turnaje prohrál s Kana-

Šlo jim to. Mladý talent Adam Pavlásek zaskočil za zraněného
Radka Štěpánka a v páru s Lucií Šafářovou jim to až nečekaně
dobře klapalo.
Foto: internet

cesta hopmanovým pohárem v austrálii

Česko - Kanada 2:1
Šafářová - Bouchardová 6:0, 6:4
Pavlásek - Pospisil 6:7 (5), 2:6
Šafářová, Pavlásek - Bouchardová, Pospisil 6:4, 6:2
Česko - Itálie 3:0
Šafářová - Pennettaová 7:5, 6:3
Pavlásek - Fognini 3:6, 7:5, 6:1
Šafářová, Pavlásek - Pennettaová, Mitchell (Austr.) 8:6
Česko - USA 0:3
Šafářová - S. Williamsová 3:6, 7:6 (1), 6:7 (6)
Pavlásek - Isner 6:7 (4:7), 4:6
S. Williamsová, Isner - Šafářová, Pavlásek 6:3, 6:3.
ďanem Vaskem Pospisilem 6:7,
2:6, když především v první sadě
svého soupeře hodně potrápil.
Následně šokoval vítězstvím nad
Italem Fabiem Fogninim, když
světovou dvacítku porazil 3:6,
7:5, 6:1. Další kvalitní utkání odehrál také v posledním střetnutí.
S Johnem Isnerem podlehl 6:7,
4:6. Současně byl kvalitním parťákem Šafářové v mixu, když
prohráli jediný souboj a to se silným americkým párem.
„V prvním utkání jsem byl docela
nervozní. Pomohlo mi vítězství
s Luckou v mixu proti Kanadě.

S Fogninim jsem udržel koncentraci po celý zápas a to se vyplatilo. Byl docela překvapený z vývoje zápasu a v závěru to dokonce
vypadalo, že rezignuje. Osobně
to byl pro mě velký zážitek a zatím životní úspěch. Škoda, že se
mi nepodařilo vyhrát první set
s Isnerem. Utkání mohlo skončit
opačně. Celkově ale můžu být
spokojený. Dostal jsem šanci,
kterou se podařilo využít. A start
na Hopman Cupu byl velký zážitek. S Luckou jsme si to užili.
Parádní týden,“ komentoval své
vystoupení Pavlásek.

KVITOVÁ si na začátku sezony zahrála
semifinále, Smitková vyhrála dva zápasy
Pod vrcholem. Úvodní turnaj roku a prostějovská tenistka Petra
Kvitová (na snímku vpravo) skončila v semifinále na Bacsinszké.
Foto: internet
Šen-Čen, Čennaí, Prostějov/
lv - První turnaje v nové sezoně
mají za sebou tenisté TK Agrofert Prostějov, kteří se připravují na první grandslamový turnaj
roku.
V dobrém světle se představila
Petra Kvitová, která v čínském
Šen-Čenu postoupila do semifinále. Česká jednička přehrála domácí Tuan Jing-jing 6:3 a 6:1, násled-

ně i Srbku Bojanu Jovanovskou
6:1, 6:2 a ve čtvrtfinále oddílovou
spoluhráčku Terezu Smitkovou
7:5, 6:4. Prohrála až se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou dvakrát
4:6. „Poslední utkání mi nevyšlo.
Nedokázala jsem využít nabídnuté šance. Na rozehrání to ale byly
dobré čtyři zápasy. V Austrálii to
snad bude lepší,“ nechala se slyšet
Kvitová.

Povedený vstup do sezony absolvovala také Tereza Smitková. Velká naděje českého tenisu
v úvodu turnaje porazila Bělorusku Olgu Govorcovovou 3:6, 6:3,
6:3 a v dalším zápase Kateřinou
Siniakovou 6:3, 2:6, 6:1, čímž postoupila až do čtvrtfinále. „Postup
mezi nejlepších osm je rozhodně
úspěch. Udržet postavení z loňské
sezony nebude snadné, ale pokud
budu hrát takovým způsobem,
rozhodně se to podaří,“ uvedla
spokojená Smitková.
Ve druhém kole na podniku v indickém Čennaí skončila cesta Jiřího Veselého, který nejprve hladce
porazil domácího kvalifikanta Vidžaje Sundara Prašantha 6:2, 6:1,
následně ale nestačil na Andrease
Haider-Maurerema. S Rakušanem
prohrál 7:6, 4:6, 4:6. „Nedokázal
jsem ukončit rozhodující míče,“
litoval Veselý, který měl na začátku rozhodující sady při podání
soupeře tři brejkboly.
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Do Kostelce se vrací Tomáš Langr Mladším přípravkám kralovaly

Kostelec na Hané/jim - První posilu pro jarní bitvy v I.B
třídě Olomouckého KFS se
podařilo ulovit vedení TJ FC
Kostelec na Hané. Do dobře
známého prostředí se totiž
vrací Tomáš Langr (na snímku). Brzy čtyřiatřicetiletý
tvořivý záložník, jenž oblékal
dresy i Prostějova, Čechovic,
Mostkovic či Určic, se totiž
po několika letech strávených
v zahraničí rozhodl pro návrat
zpět na Hanou.
„Mluvili jsme spolu, je to zkušený
hráč a ví, že se do toho nejprve
musí dostat, což je nám jasné. Domluvili jsme se, že potrénujeme,
zimní příprava je, i soustředění by
mělo proběhnout, se vším souhlasí. Je to fotbalista, ale možná jedno

dvě kilečka dolů a fyzička nahoru
a bude tam, kde byl,“ těší se na
zkvalitnění kádru hlavní kouč
mužstva Ivo Vykopal.
Příchod špílmachra a současně
šoumena je již prakticky hotovou věcí, nyní se dokončují formality. A Vykopal věří, že nová
posila bude znát na hřišti i mimo
něj. „Přesně toto by měl přivést.
Šoumenství je v něm a počítám,
že by se mohl ujmout role, kterou
vykonával dřív. A mám v úmyslu i další vyzkoušené hráče, zatím přemýšlí, musí si to srovnat
v hlavě. Dal jsem jim takovou
nabídku dobrého zázemí, dobrých lidí kolem fotbalu. Nebudu
je zatím jmenovat, jsou to tři
hráči,“ nastínil další potenciální
zásahy do kádru Ivo Vykopal.

v Nezamyslicích Kralice na Hané

Foto: Jiří Možný

SK Chaloupka Prostějov bilancoval

Prostějov/kopa, son - V sobotu
20. prosince 2014 se uskutečnila
v Restauraci Chaloupka výroční členská schůze oddílu malé
kopané SK Chaloupka Prostějov.
Schůzi zahájil předseda Petr Koutný, který přivítal všechny členy
klubu včetně manželek i družek
a také člena VV OS ČUS Prostějovska, z.s. - předsedu Komise
malých sportů a malé kopané Pavla Kočíba. Dále provedl vyhodnocení minulé sezóny 2013/14, kdy

SK Chaloupka po šestnáctileté poctivé práci získala titul přeborníka
okresu Prostějov v malé kopané.
Také vyhodnotil podzimní část
aktuálního ročníku 2014/2015
s přáním obhájení titulu. Poděkoval všem členům i hráčům za poctivou práci a hlavně manželkám
i družkám za trpělivost a podporu.
V tom samém duchu vystoupil
rovněž Pavel Kočíb, který také
popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do
nového roku 2015. Potom pro-

běhla pracovní část: byl zvolen
nový výbor klubu (Petr Koutný
- předseda, Jiří Křupka - jednatel,
Milan Kaplánek - hospodář, Petr
Walter - předseda revizní komise). Dále byli oceněni věcnými
dary od různých sponzorů samotní
fotbalisté: David Žák jako nejlepší
střelec roku, Pavel Růžička coby
fotbalista roku a do oddílové Síně
slávy uveden Zdeněk Michalec.
Výroční členská schůze pak byla
zakončená taneční zábavou s hudební skupinou Petra Waltera.

sněhu
Není-li v zimě bu
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Akce nadále trvá...

K AŽDÉ PONDĚLÍ
Z A ZVÝHODNĚNOU CENU

jen
č
2
8 0 K
A
. LEDN
do 23
Platí

DO VAŠÍ SCHRÁNKY
Nohejbal se hodlá i ve vyšší soutěži
spoléhat na odchovance

Nezamyslice, Prostějov/koc, jim - Celkem osm
fotbalových výběrů z Prostějovska, Přerovska
a Olomoucka tvořených hráči narozenými
v roce 2006 či později se v závěru uplynulého roku sešlo v nezamyslické sportovní hale.
Pořadatelé je rozdělili do dvou čtyřčlenných skupin, z nichž nejlepší dva postoupili
do semifinále. Nejlépe se vedlo kralickým
nadějím, druhé skončilo 1.SK Prostějov
a třetí domácí Nezamyslice.
Skupina „A“ nenabídla ani jednu remízu a suverénně jí prošli benjamínci „eskáčka“. Ti zdolali
Kralice, Dub i Přerov a celkově nastříleli o deset
gólů více, než obdrželi. Společně s nimi prošli dál
i kraličtí, kterým se podařilo zdolat nejen poslední
Přerov, ale i třetí Dub nad Moravou.
To druhá základní skupina přinesla jeden nerozhodný výsledek, tím si ale Slatinice pohlídaly
první místo v závěrečném souboji s nakonec
třetí Konicí. Vítězům se totiž podařilo již předtím
o branku zdolat Nezamyslice i Chválkovice. Posledním semifinalistou se stala domácí ekipa, která díky jediné brance udolala Konici.
Následovaly boje o konečné umístění. Souboj
bezbodových Přerova a Chválkovic skončil těsnou výhrou celku z okraje Olomouce, který tak
skončil sedmý, obdobně se v duelu o pátý post
vedlo Konici proti Dubu.
Při semifinále přišly na řadu i pokutové kopy.
Druhé Kralice si s vítězem protější skupiny Slatinicemi poradily bezpečně 3:1, utkání Prostějova
a Nezamyslic ale skončilo v řádné hrací době remízou 1:1. Následně ale byly jistější hráči 1.SK,
kteří napínavý rozstřel zvládli v poměru 5:4.
Chuť si tak nezamysličtí spravili alespoň v souboji
o bronz, při němž i díky nejlepšímu brankáři klání
Jiřímu Malíkovi, zdolali Slatinice 2:0. Vrátili jim
tak prohru ze skupiny. A odveta se zdařila i Kralicím, ty ve finále díky jedinému gólu předčily Prostějov, jemuž nepomohl ani nejlepší střelec turnaje
Lukáš Foukal. Osmou trefu již totiž nepřidal.

výsledkový servis turnaje přípravek

Skupina „A“: 1.SK Prostějov – Kralice na Hané 3:1,
Dub nad Moravou – KMK Přerov 1:0, Kralice na Hané
– Dub nad Moravou 2:0, KMK Přerov – 1.SK Prostějov
1:6, KMK Přerov – Kralice na Hané 0:4, 1.SK Prostějov
– Dub nad Moravou 3:0.

konečná tabulka:
1. 1.SK Prostějov
3 3 0
0
12:2 9
2. Kralice na Hané
3 2 0
1
7:3
6
3. Dub nad Moravou 3 1 0
2
1:5
3
4. KMK ZUBR Přerov 3 0 0
3
1:11 0
Skupina „B“: Slatinice – Nezamyslice 2:1, Konice
– Chválkovice 1:0, Nezamyslice – Konice 1:0, Chválkovice – Slatinice 1:2, Chválkovice – Nezamyslice
0:3, Slatinice – Konice 1:1.

konečná tabulka:
1. Slatinice
3 2 1
0
5:3
7
2. Nezamyslice
3 2 0
1
5:2
6
3. Konice
3 1 1
1
2:2
4
4. Chválkovice
3 0 0
3
1:6
0
Zápasy o konečné umístění:
O 7. místo: KMK ZUBR Přerov – Chválkovice 0:1, o 5.
místo: Dub nad Moravou – Konice 0:1, semifinále: 1.SK
Prostějov – Nezamyslice 1:1, 5:4 na penalty, Slatinice – Kralice na Hané 1:3, o 3. místo: Nezamyslice – Slatinice 2:0,
finále: 1.SK Prostějov – Kralice na Hané 0:1.

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. FC Kralice na Hané
2. 1.SK Prostějov
3. TJ Haná Nezamyslice
4. SK Slatinice
5. Sokol Konice
6. TJ Sokol Dub nad Moravou
7. SK Chválkovice
8. KMK ZUBR Přerov

Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Lukáš Foukal (1.SK Prostějov)
– 7 branek
Nejlepší brankář: Jiří Malík (TJ Haná Nezamyslice)

Konická přípravka ovládla

„Na pětadevadesát procent turnaj v Jaroměřicích
nikdo cizí nepřijde,“ hlásí Beneš
Prostějov/jim - Od začátku listopadu navozoval prostějovský
oddíl jednání a v kontaktu byl
i s dalšími celky. Celá mise pak
dospěla k úspěchu v předvečer
Vánoc, kdy Sportovně-technická komise Českého nohejbalového svazu schválila potvrzení
převodu TJ Sokola I Prostějov
mezi účastníky první nohejbalové ligy ČR.
„Věděli jsme, že v Modřicích to
není ideální. ‚Áčko‘ je sice desetinásobným šampionem a má
reprezentanty, ale ‚béčko‘ mělo
velké problémy a kdyby nedošlo
k vyřazení jednoho celku, sestoupilo. Tamější mladí kluci zatím
nemají potřebnou výkonnost a panovala tam nepohoda, podepsali
jsme tedy smlouvy ku prospěchu
obou dvou moravských oddílů
a čeká se v budoucnu mnohem větší spolupráce,“ popsal cestu vyšším
soutěže do Prostějova Richard Beneš, jednatel oddílu TJ Sokol I.
Prostějov ale nebude klasickým příkladem převodu licence
z jednoho města do druhého.
„Náš kádr je s výjimkou jediného hráče složen pouze z mladých
vlastních odchovanců oddílu,
kteří úspěšně prošli žákovskými
a dorosteneckými soutěžemi, kde
získali bezpočet mistrovských
titulů,“ upozornil Beneš, že tou
výjimkou je Jan Šlézar, jenž vyrostl na Šárce, ale škola a následně
práce ho zavedly do Ostravy.
Jedním z mála borců, jenž si již

první ligu vyzkoušel, je kapitán
výběru Tomáš Procházka. Na
vyšší soutěž se také patřičně těší.
„Nebude to jednoduché. Jsme
nováčkem a ten má vždy hodně
těžký začátek, podle rozlosování
totiž zpravidla začíná první s posledním. Máme sice mladý tým a
většina kádru nikdy vyšší soutěž
nehrála, s klukama se ale potkáváme na turnajích a o záchranu se
popereme,“ nechal se slyšet po tři
roky prvoligový a po čtyři dokonce extraligový nohejbalista. Nejvyšší mužskou soutěž si mimo
něj ještě zahráli Jan Šlézar a Jakub Klaudy. „Nyní dolaďujeme
složení kádru, na pětadevadesát
procent nikdo cizí nepřijde. Kluci již mají potřebnou výkonnost
i zkušenosti na boje mezi nejlepšími nohejbalovými celky v republice. Roba s Ftačníkem již byli na
dvou soustředěních s juniorskou
reprezentací a jejich výkonnost
ještě poroste,“ je přesvědčen Beneš.
V současné době zahájili nohejbalisté náročnou přípravu na
nastávající prvoligové boje. Ty
začnou v sobotu 4. dubna. Na
dvorci za sokolovnou na Skálově
náměstí se bude hrát vždy v deset hodin dopoledne, kompletní
rozlosování bude známo ale až
v březnu.
Hlavním cílem družstva bude boj
o záchranu soutěže. „I do dalších
roků a vzhledem k nízkému věkovému průměru týmu to bude
úkol velmi těžký. První liga je
složitější v tom, že nejlepší čtyřka
hraje play off a druhá vyřazovacím způsobem o udržení, zatímco

ve druhé lize mají celky na třetím
až šestém místě klid a po základní části už bojují pouze první dva
a poslední dva,“ upozornila duše
prostějovského oddílu na rozdíl
ve formátu obou soutěží.
A první liga bude náročnější
nejen co do kvality, ale i do cestování. „Z Moravy tam je pouze
Přerov, ostatní jsou alespoň dvě
stě kilometrů vzdáleni. Hned tři
celky jsou z Prahy, do toho Senec
u Plzně. Naštěstí ale máme nějaké
sponzory a věříme, že nás budou
podporovat i nadále, žádost jsme
zaslali jak na kraj, tak na město,“
předpokládá Beneš pokračující finanční zajištění.
Každý ligový oddíl musí mít podle
rozhodnutí svazu zapojeno do
mládežnických soutěží nejméně
jedno družstvo. „Tento požadavek
nejen že splníme, ale dorostenci
budou podobně jako v minulých
létech účastníky nejvyšší soutěže
družstev a na základě loňských
výsledků budou zcela jistě patřit k
favoritům na medaile z republikových šampionátů ve všech nohejbalových disciplínách,“ těší se na
podobně úspěšný rok, jakým byl
i ten nedávno skončený.
A výbor nohejbalového oddílu
TJ Sokol I Prostějov i všichni
členové oddílu pevně věří v patřičnou diváckou podporu při
všech domácích utkáních. „Bude
se určitě nač těšit. Samozřejmostí
bude při všech domácích zápasech
zajištění občerstvení pro diváky
a připravujeme i další novinky pro
dokonalé zázemí při zápasech,“
předeslal trenér a jednatel oddílu
Richard Beneš.

Jaroměřice, Konice/va, jim - V hale pod
Kalvárií se rozběhl již dvanáctý ročník Jaroměřické fotbalové zimy. Jako obvykle,
i nyní odstartoval celý program turnajem
přípravek O pohár firmy Nástrojárna MM,
s.r.o. Moravská Třebová, kterého se zúčastnilo celkem osm družstev. A díky polskému
týmu Gks Iskra-Prosna Sieroszewice se jednalo o mezinárodní klání, na němž měl své
zastoupení i prostějovský region. Horní Štěpánov skončil osmý, Brodek u Konice čtvrtý
a benjamínkům Konice se podařilo zvítězit.
Osmičku celků rozdělili pořadatelé do dvou
skupin, z nichž vzešli čtyři semifinalisté.
V první skupině byl „obětním beránkem“ tým
z Horního Štěpánova, který nezískal ani bod.
Ovšem byl to pro něj první turnaj a za bojovnost a snahu se dočkaly děti odměny v podobě
premiérového vstřeleného gólu do sítě domácích Jaroměřic.
Skupinu ovládla polská Iskra, když v boji
o první místo porazila Brodek u Konice 3:2 na
pokutové kopy. Druhou a o poznání vyrovnanější skupinu ovládla družstva z Konice a Knínic,
když za sebou jejich fotbalisté nechali Březovou
nad Svitavou a Velké Opatovice.
Následovaly boje o konečné umístění. V duelu o sedmé místo se utkal Horní Štěpánov
s Velkými Opatovicemi a prohrál 0:9, v bitvě
o pátý post nestačily Jaroměřice na Březovou
a podlehly jí 0:7.
Třetí skončily Knínice, které potvrdily, že se jim
na tomto turnaji daří. S Brodkem u Konice si
poradily 5:2. Ve finále se potkali favorité turnaje,
tedy Iskra a Konice. V pohledném utkání nakonec zvítězila Konice 4:1.
Do Konice také putovala trofej pro nejlepšího hráče, tou se stala Simona Kvapilová, která svými výkony táhla Konici
k vítězství. Trofej pro nejlepšího kanonýra
si deseti zásahy vystřílel Michal Lexman
z Knínic, zvláštní cenu dostal hráč polské Iskry Wilgocki Piotr. Nejmladším fotbalistou
se stal šestiletý Marek Kozelek z Jaroměřic.
„Děti mě potěšily svými výkony, kdy se pře-

Vítězové. Benjamínci z Konice si poradili i s polskou Iskrou a získali pohár pro vítěze.
Foto: Sokol Konice

výsledky turnaje Jaroměřické fotbalové zimy
Skupina „A“:
Knínice – Konice 0:1 na penalty, Březová – Velké Opatovice 5:0, Knínice – Březová 4:1, Konice – Březová 4:2, Knínice – Velké Opatovice
2:1 na penalty, Konice – Velké Opatovice 2:1.

Tabulka:

Jaroměřice – Brodek u Konice 1:4, Iskra – Horní
Štěpánov 16:0, Jaroměřice – Iskra 0:3, Brodek u
Konice – Horní Štěpánov 8:0, Jaroměřice – Horní Štěpánov 3:1, Brodek u Konice – Iskra 2:3 na
penalty.

1. Iskra
3 2 1 0 0 22:2 8
2. Brodek
3 2 0 1 0 14:4 7
3. Jaroměřice
3 1 0 0 2 4:8 3
4. Horní Štěpánov 3 0 0 0 0 1:27 0
Zápasy o umístění:
O 7. místo: Horní Štěpánov – Velké Opatovice 0:9, o 5. místo: Jaroměřice – Březová
0:7, semifinále: Iskra – Knínice 5:3, Brodek u
Konice – Konice 1:11, o 3. místo: Knínice –
Brodek u Konice 5:2, finále: Iskra – Konice
2:4.
Konečné pořadí turnaje:
1. Konice, 2. Iskra (Polsko), 3. Knínice, 4.
Brodek u Konice, 5. Březová nad Svitavou,
6. Jaroměřice, 7. Velké Opatovice, 8. Horní
Štěpánov.

devším snažily hrát kolektivně. Právě to co se
jim snažíme vštípit. Výsledek je krásný, ale
hlavní věcí je, že jsou spokojené a fotbalem se
baví. Také mě velice potěšil výkon dcery, která
byla vyhlášena nejlepším hráčem turnaje, na

což jsem byl ne jako trenér, ale jako táta pyšný.
Musím vyzvednout i pořadatele, kteří vše perfektně zvládli,“ ohlédl se za úspěšným kláním
David Kvapil, jenž vede konickou přípravku
společně s Jaroslavem Navrátilem.

Tabulka:
1. Konice
2. Knínice
3. Březová
4. Vel. Opatovice

3
3
3
3

2
1
1
0

1
0
0
1

0
2
0
0

0
0
2
2

7:3
6:3
8:8
2:9

8
6
3
1

Skupina „B“:

STARŠÍ PŘÍPRAVKY se Mladší přípravky si

Fotbalový svaz se chystá sejdou v Nezamyslicích zahrají v Nezamyslicích
na nevolební valnou hromadu
Prostějov/jim - V sobotu
31. ledna se od 10.00 hodin
uskuteční ve smržické restauraci na hřišti nevolební valná hromada Okresního fotbalového
svazu Prostějov. Na programu
budou tři hlavní body - zpráva

o hospodaření fotbalového svazu, zprávy odborných komisí
a informaci o elektronizaci
FAČR. Poté bude následovat
diskuse. Vzhledem ke změnám
ve fotbalové asociaci je účast zástupců fotbalových oddílů nutná.

Prostějov/jim - V neděli 1. února uspořádá Komise mládeže při
Okresním fotbalovém svazu (OFS) Prostějov turnaj starších
přípravek U10. Klání určené pro hráče ročníku 2004 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 pátku
23. 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.

Prostějov/jim – Komise mládeže
při Okresním fotbalovém svazu
(OFS) Prostějov uspořádá v sobotu 31. ledna turnaj mladších
přípravek pro hráče narozené
v roce 2006 a později. Prezence družstev se v nezamyslické
sportovní hale uskuteční od osmi
hodin ráno, samotný začátek je
v plánu o půl deváté.
Vyplněné závazné přihlášky
mohou zájemci zasílat na adresu

okresního svazu Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov
až do pátku 23. ledna, předběžný zájem mohou projevit na telefonních číslech 582 351 522, 604
940 603 či zasláním e-mailu na
adresu f.kocourek58@centrum.cz.
Startovné za družstvo činí sedm
set korun, občerstvení uhradí
pořadatel. OFS předpokládá, že
se turnaje zúčastní celkem osm
týmů.

Fotbal
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Plán generálního sportovního manažera a trenéra 1.SK Prostějov Františka Jury je jasný:

„MUSÍME PILOVAT VARIANTY A BÝT PRO SOUPEŘE MÉNĚ ČITELNÍ“
Případnou náhradou za Pavla Hlocha se má stát kvalitní hráč s ligovými zkušenostmi

Prostějov - Přestože by se mohlo zdát, že fotbal se
teprve probouzí z prosincového spánku do zimní přípravy, neplatí to o hráčích, kteří trénovali individuálně,
a tím méně o fotbalových funkcionářích. Generální
sportovní manažer a trenér 1.SK Prostějov v jedné
osobě František Jura (na snímku) by o tom mohl
snad i sepsat diplomovou práci... Večerník toho
promptně využil a prostějovskou fotbalovou osobnost vyzpovídal v exkluzivním rozhovoru.
Tomáš Kaláb
Ve středu začínáte
zimní přípravu. První
otázka logicky zní, v jakém
budete složení?
„Předpokládám, že se ptáte
hlavně na Karla Kroupu. V pátek jsme měli jednání s brněnskou Zbrojovkou a musím říci,
že všechny detaily jeho jarního
hostování v našem klubu ještě
nejsou dotaženy. Snažíme se
dělat všechno pro to, aby Karel
v Prostějově dál působil, pro
ambice klubu je to pochopitelně klíčový hráč.“
Došlo ještě k nějakým
dalším změnám?
„Otazník visí nad stoperem
Pavlem Hlochem, který je
v současné době na testování
v druholigovém Třinci. Koncem tohoto týdne by mělo být

jasněji o jeho dalším angažmá.
Pochopitelně nečekáme se založenýma rukama a máme již
v záloze alternativu, pokud by
Pavel v Třinci zůstal. Na jeho
místo bychom měli přivést
kvalitního hráče s ligovými
zkušenostmi.“
Zapojíte do „A“ týmu
i dorostence?
„Máme to v úmyslu, oproti
původním úvahám ale zůstal pouze Sečkář. Novák se
v Určicích dlouhodobě zranil
a Marek Hloch půjde v janí
části na zkušenou do některého
klubu první dorostenecké ligy.
Chceme zvýšit konkurenční
prostředí v týmu. Některé hráče, kteří v průběhu podzimu
neměli optimální formu, jsme
podrželi v základní sestavě,
měli by tedy prokázat, že do ní
opravdu patří.“

Na co budete v rámci
nadcházející
zimní
přípravy klást důraz?
„Budeme po hráčích především chtít zažít větší flexibilitu
a posílení útočné fáze. V průběhu podzimu jsme se stali
pro soupeře příliš čitelnými,
stačilo pohlídat Kroupu a silnější pravou stranu. Kromě
hry na dva útočníky budeme
pilovat i variantu s jedním,
resp. třemi ofenzivními hráči
při rozestavení 4-2-3-1. Krajní
beci si musí více věřit ve hře
jeden na jednoho, záložníci
by měli více podporovat útok.
Musíme pružněji reagovat
nejen na rozdílné soupeře, ale
také na aktuální vývoj daného
utkání.“
Jak si prověříte kondici hráčů po Vánocích?
„Samozřejmě si otestujeme,
jak hráči plnili své individuální tréninkové plány. Tentokrát
hned druhý den zimní přípravy, tedy ve čtvrtek, se každý
obrazně řečeno ´odhalí´ přímo na hřišti. Služeb Sportovního centra Agel využijeme
až v době vrcholící přípravy
koncem února, abychom si
ověřili, jak na tom kluci s
fyzičkou jsou a jaký vývoj
u nich nastal od posledních testů loni v létě.“

Jakým způsobem jste
vybíral soupeře pro
přípravná utkání?
„Systém uplatňujeme pokaždé
podobný. Začínáme s relativně
snazším soupeřem z divize, letos to bude Blansko. V přátelských utkáních je obecně větší
problém s motivací, proto se
snažíme hrát proti soupeřům
z vyšších soutěží, tentokrát se
podařilo dohodnout partnera
z nejlepších, tedy pražskou
Spartu! Dlužno poznamenat,
že kluby z druhé ligy se nám
samy hlásí, protože nás oprávněně považují za špičku třetí
ligy. Díky koncepční a svědomité práci si tak třeba v tomto
případě můžeme soupeře vybírat, což je pro klub také určité
ocenění.“
Co nového se chystá
na jaro v mládežnických týmech?
„Dorostenci začínají trénovat
příští pondělí devatenáctého
ledna, žáci se už připravují.
K určité obměně kádru dojde
u starších dorostenců do devatenácti let. Kromě Marka Hlocha máme nabídky na některé
další hráče, kteří zaujali svými
výkony, jejichž výsledkem je
průběžná třetí příčka v tabulce
moravskoslezské dorostenecké
ligy. Oproti tomu se zase někte-

Pavel Hloch: „V Třinci mi zatím nic nechybí“
Prostějov - Třiadvacetiletá opora zadních řad 1.SK
Prostějov se v těchto dnech sžívá s prostředím
v druholigovém Třinci. Právě na sever Moravy
totiž zamířil, prozatím na testování, Pavel Hloch.
Na jeho nejbližší program se jej Večerník zeptal
v exkluzivním interview.
Tomáš Kaláb
Není tajemstvím, že se
na vás jezdili dívat pozorovatelé
z
několika
druholigových klubů. Pozvánka do Třince tedy asi
nebyla úplně nečekaná?
„Doufal jsem, že nějaká nabídka přijde, protože jsem zaznamenal nějaký zájem už před
koncem sezóny. Takže jsem
v podstatě čekal, který klub
projeví konkrétní zájem. Okolo poloviny prosince se ozval

Třinec, že by měl zájem, takže
jsme se předběžně domluvili.“
Hrát máte na „své“
pozici stopera?
„Ano, takto mi to prezentoval
trenér Kalivoda. Pokud bych
zůstal, měl bych se objevit na
pozici levého stopera. Na podzim
jsem sice hrál vpravo, ale třeba
dřív s Tomášem Hunalem nebo
chvílemi s Petrem Pavlíkem jsem
taky hrával vlevo, takže to pro mě
není problém.“
Jak vypadá váš program na nejbližší dny?

„Ve středu po Třech králích jsme
začali trénovat v Třinci na umělé
trávě, kde se připravujeme
dvoufázově do soboty. Přes
neděli proběhne takříkajíc
první síto, kdy trenér určí hráče,
kteří absolvují soustředění
v Luhačovicích. Jeho součástí
budou dva přípravné zápasy - ve
středu čtrnáctého ledna s prvoligovým Slováckem a v pátek
šestnáctého ledna s Uherským
Brodem.“
V obou byste tedy měl
nastoupit a přesvědčit
trenéra o svých kvalitách?
„Pevně věřím, že přes první
výběr projdu do užšího kádru, který bude absolvovat
herní soustředění a tím pádem
i obě přátelská utkání. Od
obou trenérů, jak třineckého,
tak našeho prostějovského,
mám shodně potvrzeno, že po

těchto zápasech by se mělo
rozhodnout o mém dalším
působení v jarní sezóně.“
Jak na vás zapůsobilo
třinecké zázemí. Je adekvátní druhé lize?
„Zatím mám jen pozitivní dojmy, prostředí na mě působí velmi příznivě, pomáhá mi v práci
i motivaci. Pohybujeme se
stále v areálu stadionu, včetně
možnosti regenerace, máme
tady wellness, restauraci i ubytování, umělou trávu v dosahu,
takže mi tady nic nechybí.“
Jaká je nálada v kabině?
„Víceméně si každý hlídá
to svoje, je začátek přípravy,
takže se projevuje konkurence,
každému jde o místo v kádru.
Chce se probojovat do sestavy.
Postupně by ale ledy měly roztávat a věřím tomu, že v Třinci
může být dobrá parta.“

ří kluci vrátí z hostování, především z olomoucké Sigmy.“
Naopak týmu mladších
dorostenců do 17 let se
na podzim vůbec nedařilo...
„Je to škoda, protože na jaře se
osmnáctičlenné startovní pole
rozdělí na dvě skupiny po devíti, vzhledem k ´sedmnáctce´ se
do skupiny slabších týmů svezli

s klubem ukončil spolupráci
masér ´áčka´ Radek Kuchař,
pro kterého už bylo neřešitelné spojit dohromady angažmá
v našem klubu se svým zaměstnáním. Máme v hledáčku
dva nástupce, každopádně do
začátku zimní přípravy chceme mít o obsazení této důležité
pozice jasno.“

„V přátelských utkáních je obecně
větší problém s motivací, proto se
snažíme hrát proti soupeřům z vyšších
soutěží, tentokrát se podařilo dohodnout
partnera z nejlepších, tedy pražskou Spartu!“
Lodivod eskáčka FRANTIŠEK JURA o tom,
jak se zrodil duel s úřadujícím šampionem
i mladší kolegové z ´U16. Dosavadní výsledky se smažou
a v rámci skupin každý tým sehraje se všemi soupeři dvě utkání, doma a venku. Jarní části
sezóny využijeme k přípravě na
tu následující a zapojíme kvalitní hráče z ´U16 a ´U17 do týmu
vyšší
y věkové kategorie.“
Nastaly nějaké změny
v realizačních týmech?
„Bohužel ano a nemáme z toho
vůbec radost. Ke konci roku

PLÁN ZIMNÍCH PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
24. 1. 2015
29. 1. 2015
31. 1. 2015
4. 2. 2015
7. 2. 2015
21. 2. 2015
28. 2. 2015
7. 3. 2015
14. 3. 2015

13:00
14:00
12:00
16:30
16:30
10:00
10:15
13:00
15:00

FK Blansko - 1.SK Prostějov
AC Sparta Praha - 1.SK Prostějov
Meteor Praha - 1.SK Prostějov
FK Česká Třebová - 1.SK Prostějov
TJ Štěchovice - 1.SK Prostějov
SFC Opava - 1.SK Prostějov
FC Fastav Zlín - 1.SK Prostějov
RSM Hodonín - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - FC Hlučín

Dreksa se dočkal,

jaro odehraje ve Znojmě

Znojmo, Prostějov/jim – Po velice netradičně stráveném podzimu, kdy vinou oddílového
vedení odehrál za Sigmu Olomouc pouze první tři střetnutí a následně mu bylo umožněno
pouze připravovat se s třetiligovým „B“-mužstvem, se Pavel Dreksa dočkal změny dresu.
Pro jarní část se pětadvacetiletý zadák přesouvá do druholigového Znojma a věří, že toho
pod Ludevítem Grmelou odkope mnohem více.
„Věřím si na to, že budu moci hrát v základní sestavě a opět mě to posune někam dál. Jsem tu
překvapený tím, jak to tu funguje. Je to sice menší klub, ale máme tu takové špičkové podmínky
jako třeba v Olomouci,“ hlásil hrubčický rodák od česko-rakouských hranic po úvodním týdnu
tvrdé zimní přípravy.
I díky menšímu zápasovému vytížení si mohl novopečený otec užívat v předešlých týdnech
vlastní rodiny, právě to stálo za tím, proč už nedostal na Hané šanci, odmítl totiž hostovat ve
vzdálené Dunajské Stredě. „Bylo mi řečeno, že to není z výkonnostních důvodů ani proto, že
bych dělal bordel v kabině. Pan Minář (sportovní manažer Sigmy Olomouc – pozn. autora) mi
vyčítal, že jsem jediný případ, který raději upřednostňuje rodinu než kariéru, každý chce ale nějak
pojmout svůj život,“ zmínil Pavel Dreksa.
Kompletní znění obsáhlého rozhovoru přineseme v některém z příštích čísel Večerníku
a budoucnost regionálního zástupce ve druhé nejvyšší domácí soutěži budeme i nadále sledovat.

Ohlédnutí za Silvestrovským derby „S“. Premiérový start se vydařil „Zelímu“

„Pověstné srdíčko a naše touha po vítězství Tomáš Hunal: „Už jsem se začínal bát,
byla větší,“ liboval si špílmachr letenských aby to neskončilo nějakým debaklem...“
Praha, Prostějov Výjimečně na straně poražených se v posledním
dni loňského roku ocitl při
tradičním silvestrovském
exhibičním utkání Tomáš
Hunal. Tomuto veteránskému derby pražských „S“ totiž dlouhodobě vládne jeho
Slavia, která se však naposledy musela sklonit před
Spartou. Jednačtyřicetiletý
někdejší bek Žižkova, Teplic
či 1.SK Prostějov, jenž nyní
dohrává kariéru v Ďáblicích,
se ale porážkou nijak netrápil, hlavní bylo společné setkání a legrace... Co dál na
sebe prozradil v interview
exkluzivně pro Večerník?

Prostějov - Počátkem října překročil Lukáš Zelenka
(na snímku) věkovou hranici pětatřiceti let, která opravňuje
ke startu v Silvestrovském derby pražských „S“. Toto
ojedinělé sportovní klání se zrodilo v polovině osmdesátých let na stadionu Čechie Karlín, v premiérovém
zápase v roce 1986 se jako první trefil Sparťan Pavel
Stratil. Jeho klub ale v devětadvacetileté historii tahá za
kratší konec, když zvítězil pouze šestkrát, devatenáctkrát byli úspěšní sešívaní. A právě u poslední sparťanské
výhry byl i současný tahoun prostějovského „eskáčka“.
S několikadenním odstupem poskytl tento letenský odchovanec Večerníku exkluzivní rozhovor.
Tomáš Kaláb
Překvapila vás nominace
vzhledem k čerstvě dovršenému věku, nebo jste s ní trochu počítal?
„Už během uplynulého roku jsem
párkrát za starou gardu hrál, takže
moje nominace nebyla až tak
překvapivá, lehce jsem ji čekal.
Navíc mi už v létě vedoucí mužstva
Jarda Bartoň oznámil, že se mnou
do Silvestrovského derby počítá.“
Jak se vám hrálo po
měsíční pauze a jak se cítíte
před startem zimní přípravy?
„Cítím se po fyzické stránce dobře
a hrálo se mi taky dobře. I když
ze začátku jsem byl dost nervózní,
kondičně jsem neměl problém,
protože od začátku zimního volna jsem pravidelně chodil běhat
a cvičit do posilovny. Navíc jsem
během prosince absolvoval různé
zápasy a turnaje, takže jsem byl

skoro permanentně v pohybu. Na
začátek zimní přípravy v Prostějově
jsem tedy myslím slušně připraven.
(
(úsměv)“
V čem spatřujete příčiny
úspěchu Sparty, která
vyhrála po třech letech?
„Do utkání jsme nastoupili s lehce
pozměněnou sestavou, v níž se objevili oproti soupeři mladší hráči.
Slavie měla některé hráče, s nimiž
počítala do sestavy, na dovolené
a na derby jim nepřišli! Nám se
podařilo být dost produktivní
v koncovce a chtěli jsme po dlouhé
době opět vyhrát. Řekl bych, že i to
pověstné srdíčko a naše touha po
vítězství byla větší.“
V derby jste se potkal
s
dalšími
nedávnými
spoluhráči z Prostějova - loni debutujícím Michalem Pospíšilem,
Tomášem Hunalem, Romanem
Janouškem. Zavzpomínali jste na
dobu strávenou v našem městě?

Jiří Možný
Foto: www.sparta.cz
„S klukama jsme si samozřejmě
popovídali, s Michalem nejvíc,
protože jsme byli spolu v jednom týmu a po zápase i na nějaké
té V.I.P. party. (smích) Potkali
jsme se samozřejmě i s klukama
z ´druhé strany´. Na naše angažmá
v Prostějově jsme určitě zavzpomínali, vše v dobré náladě
a s tradičními vtípky, kterých jsme
si v Prostějově všichni hodně užili.“

Jak jste si užil silvestrovský
mač?
„Hlavně jsem se těšil na to, že se uvidím s klukama, které jsem již dlouho neviděl, a ten zápas byl takovou
třešničkou. Výsledek nebyl na první
koleji.“
Daří se vám být aspoň s některými v kontaktu?
„S Lukášem Zelenkou občas ano,
s některými jsem i hrál, ale vídáme se
nyní poměrně zřídka. Každý máme

svou práci a své rodiny, takže už toho
času tolik není.“
Hecovali jste se před zápasem?
„Ne, to ne. Já se spíše bavil a bylo
znát, že jsme v nižší soutěži skončili
v polovině listopadu a dlouho jsem se
nehýbal. Pojal jsem to tak, že jsem přišel
pokecat s kamarádama. Padlo pár narážek, ale u mě už to jde stranou, stresu ve
fotbale jsem zažil tolik, že to tak neberu.
A co si budeme povídat, Lukáš a Pospa
jsou ode mě o pět let, to už je potom znát.
Navíc jsou stále v nějakém tréninkovém
zápřahu. Takže ti se tím více bavili, mně
už to trochu dělalo problém. (smích)“
Po dlouhé době Sparta vyhrála,
padlo na to nějaké slovo?
„Já se na toto nedívám, kluci byli mladší.
My jsme dali rychlý gól, pak ale několikrát brzy po sobě inkasovali a už jsem se
bál, aby to neskončilo nějakým debaklem
a neříkalo se, že to bylo tak a tak. Dopadlo
to ještě přijatelně.“
Loni v zimě jste opustil Prostějov, pokračujete i nadále ve fotbalové kariéře?
„Hraji I.B třídu v Ďáblicích, jsme tam
parta kamarádů a fotbalistů od první ligy
níž. Hrajeme to spíše kvůli tomu, že jsme
parta, a užíváme si toho, co patří k fotbalu.
Jdeme na pivečko, bavíme se. (úsměv)“
Jak se vám vydařila podzimní
část?
„Skončili jsme první a nastříleli jsme asi
dvaaosmdesát gólů. My se tím fotbalem
bavíme a většina z nás to hrála na vyšší
úrovni, tak si jdeme hlavně zahrát, ať to
dopadne tak, nebo tak. Každý chce vyhrát, ale neřešíme to tolik.“
Sledujete na dálku dění v Prostějově?

„Ano. Koukám na výsledky a občas si
zavolám právě s Lukášem Zelenkou
nebo s Frantou Jurou. S ním jsem hodně
ve spojení a občas ho hecuju. Když se jim
trochu nedařilo, tak jak to máme v české
povaze, tak jsem mu volal a dělal si trochu srandu. Jsme ale kamarádi a já i on to
bereme s nadhledem.“
Zvládl jste odehrát všechny zápasy?
„Já už hraju jedině pod práškama. (smích)
Odehrál jsem ale skoro všechno, to už si
jdete zahrát pro radost, že se vám chce.
A když se vám tolik nechce, tak si to
i trochu odstojíte. (úsměv) Ale za ty roky
už díky zkušenostem víte, kam si máte
stoupnout, takže se tolik ani nenaběháte. To zdraví drží víc, než když jste stále
v permanenci.“
Jak do vás jdou protihráči?
„Dnešní mládež je taková, jaká
je. Odmalička jsou 'oprsklí' a někdy se
i sám divím, co vyplodí za nesmysly
a nadávky. Vždy jim říkám, že já už
jsem nepřišel nikomu nic dokazovat,
ale pro ně by měla být ostuda, že ve
dvaceti dvaadvaceti letech hrají jen
I.B třídu a nadávají tam, jako by měli
odkopáno dvě stě ligových zápasů.
Nejde mi o nějakou úctu, můžeme si
vynadat, já také nebyl žádný svatoušek, ale co dneska lítá za nadávky, to
nechápu.“
Chcete postoupit?
„Já hraji za 'béčko' a 'áčko' hraje o soutěž nad námi, tak ani postoupit
nemůžeme. Chceme z toho mít radost
a nastřílet co nejvíce gólů. Hecovali jsme
se, že bychom mohli skončit na sto třiceti.
To bychom byli spokojeni. Když se to ale
nepovede, tak se svět nezboří.“

Fotbal Extra - 6. díl
Jednu a půl desítky fotbalových víkendů včetně několika vložených střed se podařilo s minimem komplikací odehrát, hráči, trenéři, funkcionáři i fanoušci
si tak mohou od poloviny listopadu užívat několikaměsíční přestávky, než se okresní, krajské či v případě Určic a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové
soutěže opět rozjedou. Tento čas si mohou vyplnit
také odpočinkem a čtením PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Nastal tak čas na podrobnější analýzu
a rekapitulaci toho, co se v uplynulých týdnech na
trávnících od třetí ligy dospělých a až po nejnižší okresní fotbalové soutěže událo. Po úvodním
ohlédnutí za mužskými i mládežnickými soutěžemi, vložené příloze věnované působení 1.SK
Prostějov v Moravskoslezské fotbalové lize, připomenutí určického boje o únik z divizního dna se
o svůj prostor přihlásil krajský přebor. Nejprve jsme
naservírovali pohled do tabulek i statistik soutěže
a podrobnou analýzu Kralic na Hané, týden nato
jsme se zaměřili na Konici a Klenovice na Hané.
Po krátké pauze, kdy prostor na této dvoustraně
dostalo ohlédnutí za rokem 2014, se dočkali fanoušci Lipové, Čechovic a Mostkovic. Přišla totiž
chvíle pro I.A třídu, v níž má Prostějovsko tři úspěšné zástupce. O tom svědčí pohled na tabulku i rozhovory s trenéry Pavlem Růžičkou, Jaroslavem
Klimešem a Jiřím Kamenovem, podtrhuje to
i interview s Petrem Ohlídalem. Slova se tak brzy
dočká i osmička regionálních zástupců v I.B třídě.
Podrobnějšímu rozboru také podrobíme zástupce v soutěžích pořádaných Okresním fotbalovým
svazem Prostějov a fotbalistky Kostelce na Hané
i Mostkovic.
Texty a foto: Jiří Možný
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
TJ Sokol Ústí
TJ Sokol Bělotín
SK Lipová
FC Beňov
FKM Opatovice-Všechovice
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Mostkovice
TJ Štěpánov
FK Spartak Lipník nad Bečvou
SK Slatinice

12. FK Troubky
13. TJ Sokol Dub nad Moravou
14. FK Hlubočky

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14

V
15
11
8
7
8
7
7
7
6
5
4
4
2
2

R
0
0
1
3
0
3
2
0
1
2
4

2
2
2

P
0
4
6
5
7
5
6
8
8
7
7
9
11
10

S
56:14
43:25
38:34
51:36
34:26
35:36
27:27
22:29
26:32
28:30
18:27
34:41
25:45
15:50

+/B
45 (24)
33 (9)
25 (4)
24 (0)
24 (3)
24 (3)
23 (-1)
21 (0)
19 (-5)
17 (-7)
16 (-5)
14 (-10)
8 (-16)
8 (-10)

Poznámka: Slatinice přišly po skončení podzimu rozhodnutím
STK o 15 bodů, svaz ale zatím nerozhodl o odvolání klubu a oficiální stránky stále uvádějí tyto původní tabulky.
TABULKA DOMA:
1. Ústí
7 7 0 0
2. Bělotín
8 6 0 2
3. Lipová
7 6 0 1
4. Beňov
8 5 1 2
5. Štěpánov
8 5 1 2
6. Čechovice
8 5 0 3
7. Náměšť
7 4 1 2
8. Opatovice
7 4 0 3
9. Mostkovice
7 4 0 3
10. Slatinice
7 3 3 1
11. Lipník
8 3 2 3
12. Troubky
8 2 1 5
13. Dub
8 2 1 5
14. Hlubočky
6 1 1 4

21:6
23:11
22:12
34:23
18:14
18:13
16:12
14:7
14:15
14:8
15:16
17:23
14:20
8:24

21
18
18
16
16
15
13
12
12
12
11
7
7
4

TABULKA VENKU:
1. Ústí
8 8 0 0
2. Bělotín
7 5 0 2
3. Opatovice
8 4 0 4
4. Náměšť
8 3 2 3
5. Mostkovice
8 3 0 5
6. Beňov
7 2 2 3
7. Čechovice
7 2 2 3
8. Lipová
8 2 1 5
9. Troubky
7 2 1 4
10. Lipník
6 2 0 4
11. Slatinice
8 1 1 6
12. Hlubočky
8 1 1 6
13. Štěpánov
7 1 0 6
14. Dub
7 0 1 6

35:8
20:14
20:19
19:24
8:14
17:13
9:14
16:22
17:18
13:14
4:19
7:26
8:18
11:25

SK LIPOVÁ
– hráčské statistiky za podzim 2014
Brankaři:
1
14
Obránci:
13
13
15
15
Záložníci:
7
12
15
12
15
14
13
Útočníci:
7
13
13
11
15

Ondřej BĚHALÍK
Petr ŠTEVULA
Jiří BARÁK
Petr OHLÍDAL
Karel SPÁČIL
František ŽILKA
Tomáš BARTÁK
Petr KOUDELKA
Zdeněk KOUDELKA
Milan MACOUREK
Pavel RŮŽIČKA
Michal TAKÁČ
Matěj VYBÍHAL
Petr BROSS
Radek BURGET
Martin DOSTÁL
Martin LIŠKA
Zdeněk PETRŽELA

90
1260

0
0

0
0

0
0

555
1060
1320
1350

0
2
4
1

0
2
4
3

0
0
0
0

50
830
1300
370
1170
1190
1150

0
1
3
0
2
2
5

1
3
0
1
1
0
6

0
0
0
0
0
0
0

250
625
1015
930
425

2
2
3
6
5

0
0
1
6
1

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Pavel RŮŽIČKA
Poznámka:

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. ledna 2015

Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut,
vstřelených branek, žlutých a červených karet

24
15
12
11
9
8
8
7
7
6
4
4
3
1

Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

a další...

ohlédnutí za fotbalovým podzimem z pohledu vyslanců prostějovského regionu


Nováčci předčili Čechovice, Lipová i Mostkovice válí

Hned trojí zastoupení má nakonec
prostějovská kopaná v I.A třídě.
Po odhlášení Konice „B“ a Hané
Prostějov v průběhu předešlého
ročníku a cestě Klenovic do krajského přeboru tu zůstaly původně
osamocené Čechovice, ty však
nakonec doplnila hned vedoucí
dvojice „A“ skupin I.B třídy, tedy
první Lipová a druhé Mostkovice.
A právě toto duo se velice rychle
otrkalo a vedlo si až nad očekávání
úspěšně.
Před začátkem sezony se nejvíce
očekávalo od Čechovic, které patří

každoročně ke spolufavoritům
a kandidátům na postup. A první
kola toto ohodnocení potvrzovala, po čtyřech výhrách ale
přišly překvapivé domácí ztráty
s Náměští a následně i Bělotínem,
což podtrhla porážka ve Štěpánově.
Hráčům se sice ještě podařilo
třikrát zvítězit, jenže výš než do
pravého středu tabulky to nestačilo.
Nenaplnila se tak večerníkovská
očekávání, že Čechovice půjdou
ve šlépějích Klenovic. To je nyní
velice pravděpodobné, neboť Ústí
spolupracující s divizními Hrani-

TIP VEČERNÍKU
na pořadí regionálních zástupců v I.A TŘÍDA O KFS,
SKUPINĚ „B“ po podzimní části v sezóně 2014/2015

Lipová . . . . . . . . . . . . . 7. místo
Čechovice . . . . . . . . . 2. místo
Mostkovice . . . . . . . . 10. místo

cemi má postup prakticky jisté už
po patnácti kolech.

Komentář
Do hlavního pronásledování
vedoucího celku a druhého
Bělotína se pustila Lipová. Tým
složený ze zkušených fotbalistů
i mladší generace sice po dvou
vstupních výhrách třikrát v řadě
padl, poté však vyhrál šest ze sedmi
střetnutí, což ho vyšvihlo zpět do
popředí. Nic už na tom nezměnil
ani méně vydařený závěr.
V tomto případě tak byla redakce
Večerníku zbytečně pesimistická,
když předpovídala spíše boj o střed
tabulky.
Zdatně si v I.A třídě vedou rovněž
Mostkovice. Šťastný postupující,
jenž díky skvělému finiši předstihl
v závěru jara Plumlov, sice dostal
hned na úvod nakládačku 2:5 ve
Štěpánově, pak ale čtyřikrát v řadě
zvítězil.
Pak přišla druhá fáze sinusoidy.
Překvapila porážka v Náměšti,

O derby nepřišli. Hráčům Lipové se dařily souboje s regionálními
rivaly v I.B třídě a platí to i nyní.
kterou následovala prohra s Ústím
a bezbodový návrat ze Slatinic,
což může změnit kontumace.
A po zdolání Hluboček tu byly
další čtyři porážky za sebou. Jarní
předehrávky ale vyšly vicemistrovi
I.B třídy na výbornou a šest získaných bodů přineslo klid do zbytku sezony i myšlenky na atakování
nejlepší trojice.
V současné situaci je velice obtížné
předvídat, jak to dopadne na konci

ročníku, neboť týmy mohou až
do závěru přípravy přivést spoustu hráčů z vyšších soutěží. Tak
se to například během podzimu
podařilo Mostkovicím v případě
Víta Kopečného. Očekává se
však, že Ústí svůj náskok udrží
a při potvrzení kontumací čeká
těžký záchranářský boj Slatinice.
Regionální trio má našlápnuto
k tomu, aby zakončilo ročník
v lepší polovině.

„Zkraje jsme využili vlnu euforie a splatili důvěru,“
těší se z vydařeného podzimu mostkovický J. Kamenov
K mostkovickým fotbalistům přicházel v době, kdy byli na dně I.B třídy a usilovali o to, aby nespadli až do
okresního přeboru. Postupně se ale Jiřímu Kamenovovi
(na snímku) a jeho spolupracovníkům podařilo vybudovat mužstvo hrající na špici soutěže. V létě se „A“-tým
mostkovického Sokola vrátil do I.A třídy a neztrácí se
ani ve vyšší soutěži. Výsledkem je hned sedm výher
a v případě kontumace utkání se Slatinicemi osm, to by
znamenalo místo čtyřbodové jen dvoubodovou ztrátu
na třetí místo. Není tak divu, že v táboře nováčka zavládla velká spokojenost.

Pořadí střelců:
13 – David Šigut (Opatovice), 10 – Libor Hrabovský (Beňov), Tomáš
Orava (Ústí), Josef Šálek (Dub nad Moravou), Vojtěch Šoupal (Náměšť na
Hané), 9 – Filip Machač (Beňov), Pavel Sencovici (Ústí), 8 – Petr Haluza
(Čechovice), Radim Dostál (Opatovice), Miroslav Hanák (Bělotín), Petr
Jakubec (Troubky), Radim Pokorný (Ústí), Jakub Zachar (Štěpánov).

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
7 – Michal Šindler (Lipník), 6 – Martin Liška (Lipová), Libor Hrabovský,
Filip Machač, Jan Novosad (všichni Beňov), David Hurta (Lipník), Michal
Kvapil, Tomáš Vymětal (oba Náměšť), Petr Doležel (Slatinice), Ondřej Baďura (Troubky), 5 – Michal Vybíhal (Lipová), David Hegr (Dub nad Moravou), Filip Šebesta (Lipník), David Heil (Náměšť), Jan Bartošík, Tomáš
Klvaňa, David Šigut (všichni Opatovice), Roman Haviernik, Petr Petráš,
Pavel Řehák (všichni Troubky), Petr Černotský (Ústí).

Hráči s červenými kartami:
2 – Jan Matůšů (Bělotín), 1 – Jan Vlach (Čechovice), Artur Wojnarovský
(Bělotín), Michal Schlehr, Jan Zbořilák (oba Beňov), Tomáš Oháňka (Dub
nad Moravou), Vladimír Kollmann, Michal Kvapil (oba Náměšť na Hané),
Tomáš Klvaňa (Opatovice), Tomáš Prucek, Radek Šnejdar (oba Slatinice),
Pavel Rak, Adam Spurný (oba Štěpánov), Pavel Nevřela, Petr Petráš, Roman Smékal (všichni Troubky), Jan Pančochář (Ústí).

Přehled karet jednotlivých týmů:
Bělotín
Beňov
Čechovice
Dub nad Moravou
Hlubočky
Lipník
Lipová
Mostkovice
Náměšť na Hané
Opatovice
Slatinice
Štěpánov
Troubky
Ústí

ŽK
32
36
30
23
28
33
29
19
36
25
26
22
41
24

ČK
3
2
1
1
0
0
0
0
2
1
2
2
3
1

Domácí návštěvnost:
1480 – Čechovice, 1248 – Ústí, 920 – Beňov, 830 – Bělotín, 790 – Dub
nad Moravou, 720 – Náměšť na Hané, 716 – Slatinice, 688 – Štěpánov,
680 – Lipník a Troubky, 605 – Lipová, 581 – Mostkovice, 472 – Opatovice, 470 – Hlubočky.

Užil jste si na lavičce možná
až
nečekaně
úspěšný
podzim?
„Hned první utkání nás vrátilo do
reality, dostali jsme facku. Já tým
ale znám natolik dobře v pozitivech
i negativech, takže jsem věděl,
že nemůžeme udělat ostudu. I.A
třída dává předpoklad rychlejší
a kombinační hry, nebolí to tolik, i když jsou tam týmy, které hrají
agresivně. Navíc se hraje ofenzivněji,
což potvrzují i výsledky. Věřil jsem
tomu, kluci to potvrdili svou hrou
a mám z toho radost. Nebylo to lehké,
celý tým včetně střídajících hráčů
ovšem předvedl odhodlání uspět, poprat se o to a umístění v tabulce mohlo
být
ý při
p troše štěstíčka ještě lepší.“
Mohla ke zdařilé jízdě
přispět i nováčkovská euforie?
„Samozřejmě. Euforie byla, věděli
to kluci i diváci. Tento tým se
s tím srovnal a pocítil důvěru mou
i celého realizačního týmu. Všichni si
uvědomovali, že se nejprve několik
let bojovalo na chvostu I.A třídy
a pak jsme sestoupili. Já jsem je
přesvědčoval, že není možné, aby se
to opakovalo, když vidím, jak hrají.
A soutěž nás přesvědčila, že to možné
není.
Vaše výsledky byly chvíli
jako na houpačce, sérii výher
střídalo několik porážek.
„Zlomem byl hned první zápas.
Nehráli jsme špatně, ale dělali jsme
obrovské individuální chyby, za
něž jsme byli potrestaní. Také jsme
mohli vyhrát, ale prohráli jsme. Pak
se ale kluci vzchopili, porazili Dub
a ukázali, že se hrát dá. Troubky
špatný tým nemají, ale my jsme
poctivým výkonem a trpělivou
prací vyhráli i u nich, následně i nad
Beňovem a Opatovicemi a udělali
jjsme dlouhou vítěznou sérii.“
A co následně stálo za
několika porážkami?
„Všichni soupeři jsou vyrovnaní
a rozhodovaly maličkosti. Bývá to
bohužel u všech týmů a také nás postihla zranění. Vypadli nám čtyři hráči
a přišla série proher. Neproměnili jsme
totiž šance a dostali jsme góly. Od zápasu ve Slatinicích se to změnilo, stále
jsme měli čtyři hráče na marodce.
A kluci hráli i s teplotami, mimo
kabinu to často nikdo nevěděl, nechtěl
jsem to medializovat. I proto byly takové výsledky, mohli jsme dva tři zápasy zvládnout lépe. Třeba s Náměští
soupeř čtyřikrát vystřelil, trefil tyčku
a dal tři góly, takovou produktivitu
jsem
ještě
j
j nezažil.“
Na co se mohou hráči těšit
během blížící se zimní
přípravy?
„Začneme koncem ledna a budeme
se scházet dvakrát až třikrát týdně.
Tradičně jezdíme na soustředění
do Jeseníků, je tam velice dobré
zázemí. I když bychom mohli běhat

vecernikpv.cz

Kouče Lipové Pavla Růžičku těší naplnění předsezónního cíle:

„Možná to mohlo být ještě lepší, ale panuje spokojenost“

Na jaře dovedl hrající kouč Pavel Růžička (na snímku) lipovské mužstvo do I.A třídy a po prvenství v nejnižší krajské
soutěži si tento tým vede úspěšně i o patro výš. A to dokonce tak dobře, že podzimní část zakončila Lipová hned za
bezkonkurenčním Ústím a druhým Bělotínem. Pětadvacet
bodů za osm výher a jednu remízu dává dobrou výchozí
pozici pro zbytek soutěže a z Lipové to navíc dělá nejlepší
regionální tým, byť jen s minimálním náskokem na Čechovice
a Mostkovice.
Zimu trávíte na třetím či
čtvrtém místě tabulky. Odpovídá to představám?
„U nás vládne s podzimní půlsezónou spokojenost. Možná to mohlo
být ještě o něco lepší, kdyby nám
vyšly poslední dvě dohrávky, ale
s pětadvaceti body se přezimuje
dobře. (úsměv) Doufám, že se nám
bude dařit i v tomto kalendářním
roce.“
Věřil jste, že to bude až tak
dobré?
„Soutěž je mimo prvních dvou
mančaftů strašně vyrovnaná a stačí,
když se nám nepovedou dva tři zápasy a spadneme někam doprostřed
tabulky, kde byl náš cíl. Teď jsme
trochu výš, takže spokojenost, ale
soutěž je strašně vyrovnaná a každý
může porazit každého.
Jak vysoko pomýšlíte před
závěrečnými
jedenácti
koly?
„Nevím, jestli uhájíme třetí místo,
rádi bychom, ale když to dokončíme do půlky tabulky, tak splníme
předsezónní cíl, který se nemění.
Takže hrát horní půlku tabulky.“

Ovlivní soutěž případná
kontumace zápasů Slatinic?
„Jednoznačně to ovlivní boj o sestup. Jestli budou mít Slatinice jen
jeden bod, tak si myslím, že to nestihnou zachránit. Byl by to malý
zázrak, protože ztrácejí deset bodů
na Hlubočky, Dub a další. Otázkou
taky je, kolik týmů bude padat, to
v tuto chvíli neví nikdo.“
Doma jste byli famózní, venku slabší. Kde vidíte příčiny?
„Venku jsme také hráli dobře, ale
ve Štěpánově jsme prohráli 2:3,
i když jsme byli lepší a vedli jsme
2:1 a mohli jsme zvýšit. V Hlubočkách jsme sice bodovali, ale měli
jsme i na výhru. A poslední dva
zápasy jsme vedli, ale nedotáhli
jsme to do konce. To mě mrzí. Měli
jsme na to, abychom v zápasech
v Náměšti a v Lipníku aspoň jednou
vyhráli.“
Jarní předehrávky vám nepřinesly ani bod. Mohlo to
být dáno i počasím či větší chutí
soupeře?
„To si myslím, že ne. V Náměšti nám chyběl stoper Petr Ohlídal

a projevila se zranění. Třeba Martin
Liška nehrál poslední dva zápasy
a celkově už sestavy na poslední
kola byly slabší. Měl jsem i méně
početnou lavku, odjížděli jsme tam
v jedenácti dvanácti lidech.“
Matěj Vybíhal zřejmě nastoupí do přípravy v Kralicích, nastanou i další změny?
„Otázka Matěje Vybíhala zůstává
otevřená, uvidí se, jak se dohodneme
s Kralicemi, jak to on bude mít se
svým trénováním v 1.SK, kolik zápasů bude moci odehrát za Kralice.
Samozřejmě bychom ho rádi uvítali
u nás zpátky, je to pro nás stěžejní
hráč, ale záleží na domluvě. To se
uvidí až na konci března. V hledáčku
mám jednoho hráče, toho bych však
zatím nespecifikoval. 15. února začneme přípravu, při níž dostanou příležitost všichni hráči. A během března uvidíme, jak to bude vypadat.“
Až do půlky února tedy
trvá pauza?
„Ano. Jaro začíná až na počátku
dubna, takže jsme zvolili individuální přípravu. Budeme se do té doby
připravovat v tělocvičně na sálovkách a popřípadě sami. Nikomu
jsem žádný specifický tréninkový
plán nedával a záleží na každém.
15. února začneme společně, máme
tam tělocvičnu, dvě hřiště, pak výběh do přírody a chtěli bychom využít na nějaký trénink i umělou trávu
v Prostějově.“
Pocítil jste nějakou změnu
oproti I.B třídě?
„Soutěž je jiná, je rychlejší, fotbalovější, je tam velký rozdíl. Když

se nebudu bavit o Ústí a Bělotínu,
které
ré by hrály důstojnou roli
v krajském přeboru, tak soutěž má svoji kvalitu a každý
mančaft,
nčaft, i ten dole, má tři
čtyři
ři kvalitní fotbalisty. Většinou
ou to jsou dva útočníci
a dva
va záložníci, jsou velice
dobře
bře fotbalově
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„Soutěž je jiná, je rychlejší, fotbalovější,
je tam velký rozdíl. Každý mančaft,
i ten dole, má tři čtyři kvalitní fotbalisty.“
hrající trenér Lipové PAVEL RŮŽIČKA
o porovnání úrovně I.A a I.B třídy
vybaveni. Uvidí se, jestli Ústí zůstane pohromadě i v župním přeboru,
pokud ano, tak to bude jeden z kandidátů na postup.“
Užíváte si toho, že jste z regionálního tria nejlepší?
„Já to zas tak neberu. Na jaře se

může vše změnit, ale doufám, že my,
Čechovice i Mostkovice budeme
hrát důstojnou roli v soutěži, budeme
všichni tři předvádět kvalitní fotbal
a pohybovat se v horní části tabulky.
Mají dobré kádry a přeji jim, ať se
jim daří.“

Petr Ohlídal: „Jsme rádi za to, kde se pohybujeme“

„Všichni soupeři jsou vyrovnaní a rozhodovaly
maličkosti. Bývá to bohužel u všech týmů
a také nás postihla zranění. Vypadli nám
čtyři hráči a přišla série proher.“
trenér Mostkovic JIŘÍ KAMENOV
o příčinách několika bodových ztrát
i za domem, kluci musí odjet pryč,
proto jedeme dál, i když nejsme profesionálové. Musí si vzít dovolenou
a vypadá to, že nás na počátku března
pojede patnáct plus já, takže by účast
měla být hojná. Půjde o nabrání vrcholu fyzických sil, osvědčilo se mi
jet tam začátkem března, v únoru je
zima docela silná i u nás. Je to tedy
od 4. do 8. března jako vrchol zátěže,
kdy naběhají spoustu kilometrů s obrovským
ý převýšením.“
Máte v plánu i nějaký turnaj?
„Osvědčilo se mi neúčastnit se
turnajů. Když to začíná v únoru a vrcholí začátkem března, už vám to tolik
nepřinese. Já to chci vytvořit tak, aby
měli práci s míčem jako oddech od
dřiny. Budeme dělat i nějaká cvičení
na hřišti, máme tréninky v sokolovně,
fotbálek tři na tři. Nehledím na
výsledky, chci, aby si zahráli, uvolnili
se a z velkého fotbalu nevypadli.“
Předpokládáte nyní, že
prožijete poklidné jaro?
„Někteří to neradi slyší, ale jaro
nebude pro nás stresující a bude to
klidné. Já budu muset jen hlídat to,
aby ten klid nebyl až moc velký
a zbytečně jsme neprohrávali. Aby
kluci tu ctižádost měli. Uvidíme, jak
dopadne resumé ohledně kontumace
Slatinic, rýsuje se to tak, že budeme
mít jen dva body na třetí místo, to je

obrovská výzva a hozená rukavice do
týmu.
ý Bude stále o co hrát.“
Jaký by tedy mohl být
zbytek sezony?
„Očekávám, že soupeři, kteří jsou
v horší situaci než my, budou hledat
posílení, takže to budou vyrovnané
zápasy. Začínat domácím zápasem
s Troubkami nebude jednoduché,
teď máme ale zhruba čtyřiadvacet
bodů, potřebujeme de facto třikrát
vyhrát. Tak polovina zápasů bude
velice vyrovnaná, Bělotín a Ústí jsou
někde jinde, Čechovice budou také
silnější. Máme tam sedm zápasů,
kdy můžeme vyhrát, a nečekám, že
budeme prohrávat. Věřím, že to kvalitou bude minimálně stejné dobré,
nějaké ztráty sice přijdou, očekávám
ale i doplnění. Budeme chtít potvrdit
podzim a věřím, že hráčský kádr bude
stejně
j kvalitní.“
Pomýšlíte i na třetí místo,
nebo hlavně nemít problémy
a stačil by i střed?
„Jsou to vysoké ambice, dravců je
tam víc. Ale nemít cíl, nemít odhodlání, to tam chodíte znuděně. Dělají
to kluci pro sebe, protože je to baví,
i pro fanoušky, kteří na nás chodí a po
zápase kluky pochválí. Nemyslím na
to, ale klidný střed bych bral všemi
deseti, před sezonou jsem tak vysoko nepomýšlel. Nyní ale můžeme
skončit i třetí, čtvrtí nebo pátí.“
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Do jisté míry premiérový půlrok
prožil v Lipové Petr Ohlídal. Zkušený obránce totiž po dlouhých letech strávených v krajském přeboru zamířil o dvě patra níž a podílel
se na výhře v I.B třídě a postupu
výš. Poprvé od ročníku 1998/1999,
kdy Kralice nuceně hrály I.A třídu,
si totiž vyzkoušel právě tuto soutěž.
„Hrozně mě překvapil rozdíl oproti
I.B třídě, nečekal jsem, že bude tak
velký. Tam byli v mančaftech povětšinou jeden dva rozdíloví hráči, kteří
převyšovali ostatní, tady jich je třeba
čtyři pět. A je tu hrozná spousta mladých hráčů kolem dvaceti let,“ porovnával obě soutěže brzy dvaačtyřicetiletý stoper.
V loňské sezoně ho trápila zranění
a také nyní musel vynechat dvě utkání. Ovšem z jiných důvodů. V srpnu
to zapříčinila dovolená, poté pracovní
cesta do zahraničí. V utkáních se tak

stále častěji potkává s hráči o dvacet
i více let mladšími. „Je to těžké a čím
dál tím těžší. (smích) Několikrát se mi
stalo, že hrotoví útočníci soupeře byli
dohromady mladší než já. Je to pořád těžší, já jsem ale rád, že mi zatím
slouží zdraví, pro mě je to ještě taková
odměna,“ usmíval se.
A s rezervou bere i narážky na to, že se
Lipová v poslední době proměnila na
takové kralické „béčko“, kam se přesouvají hráči, kteří již nechtějí pokračovat v krajském přeboru. „Samozřejmě to slýcháváme, ale to není žádná
pravda. Sešlo se nás tu více, kteří už
mají roky. Hrávali jsme spolu v Kralicích, tehdy tam byl výborný kolektiv,
takže když se nám naskytla možnost
zahrát si opět takto spolu pohromadě, tak jsme toho využili. Vzniklo to
tak, že tam začínali jeden dva, ti pak
přemluvili další, tak se nás tam sešlo
tolik,“ rekapituloval.

Vznikla tak podobná atmosféra, na
jakou byl zvyklý dříve. „Vnímám to
tak. Není to sice úplně to, co to bylo
v Kralicích, je to ale způsobeno i tím,
že tam nás šest hráčů dojíždí, kdežto
v Kralicích to bylo v místě bydliště
a byli jsme častěji v kontaktu. Já ale
s ostatními žádný problém nemám
a jsem tam spokojen, jinak bych tam
čtyři roky nebyl,“ podotkl.
A radost mu dělaly i výsledky. Sice
si také lámal hlavu nad tím, proč to
venku bylo výrazně horší než doma,
ale podstatné byly získané body.
„Nevím, čím to je. Třeba loni, když
jsme ještě hráli I.B třídu, tak jsme
také měli docela dobrou bilanci
doma, ale hrálo se nám lépe na venkovních hřištích. Doma jsme byli
takoví svázaní, nervózní, letos je to
naopak. Kvalita je někde jinde a my
jsme venku dostávali hodně branek,“
analyzoval.

Současně rázně odmítl povídačky, že
by se v Lipové nedalo vyhrát, i kdyby
se soupeř obrazně stavěl na hlavu. „To
jsou řeči, které se k Lipové váží ještě
z doby, kdy jsme tam my hráli s Kralicemi krajský přebor. Působí to jako
nevýhoda pro ty, kteří do Lipové jezdí,
jsou podělaní již při cestě k nám, když
se to traduje. Nejsem si ale vědom,
že by někdo poškozoval ostatní, je to
nesmysl. Je vždy jednoduché stěžovat si, když prohrajete, ale těm, co se
u nás podařilo vyhrát, tak si nestěžovali,“ nevzrušoval se tímto tématem.
Naopak si užívá zimní přestávky,
kterou i letos tráví futsalem v barvách
Relaxu Prostějov. „Už snad dvacet let
hrajeme za Relax a nyní se udržujeme
ve veteránské lize. Letos je to tam
celkem zamotané, ale jen líp, že se
dalo dohromady více bývalých hráčů
a kvalita se hodně zvedla. Doufám, že
Relax opět vyhraje,“ zasnil se.

Tentokrát to ovšem bude těžší než
dříve. „My už máme kolem čtyřiceti
a veteráni se hrají od pětatřiceti. Už
i mezi veterány nejsme nejmladší
a spousta mladších se tam přihlašuje,“ vnímá rostoucí věkovou výhodu
soupeřů.
A po skončení futsalové výplně opět
přijde čas na velký fotbal, v němž
Lipová útočí na medailové pozice.
„Když skončíme třetí, tak budeme
jedině rádi, po postupu do I.A třídy
jsme si ale žádné takové cíle nedávali.
I pro mě je docela překvapením, že
jsme hráli takto nahoře, myslel jsem
si, že budeme hrát někde kolem poloviny tabulky,“ přiznal a současně
poukázal na velkou vyrovnanost,
kdy právě třetí a osmý celek dělí jen
pár bodů. „Jsme spokojeni s tím, kde
jsme. Když skončíme v první polovině tabulky, budeme jen rádi,“ doplnil
Petr Ohlídal.

„Čekal jsem víc... Hlavně, že budeme hrát lepší fotbal“

neskrýval menší zklamání kouč Čechovic Jaroslav Klimeš
Nástupcem Milana Nekudy na lavičce čechovického „áčka“ se stal uprostřed července loňského roku Jaroslav
Klimeš (na snímku). Hráči pod ním absolvovali úspěšnou
přípravu, která se projevila výborným vstupem do sezony.
Výsledkem byly nejen čtyři výhry v I.A třídě za sebou, ale
i triumf v okresním poháru. Druhá polovina podzimu již ale
týmu příliš nevyšla, výjimkami byly jen vydřené triumfy nad
Dubem, Mostkovicemi a Hlubočkami, které doprovodily
dvě remízy a tři porážky. Výsledkem je tak střed tabulky
s propastnou ztrátou na vedoucí duo.
Máte za sebou první půlrok
na lavičce čechovického
„áčka“. Můžete být spokojen?
„Čekal jsem víc. Ani ne tak umístěním v tabulce, ale že budeme hrát
lepší fotbal. Dokázali jsme vyhrát
okresní kolo Českého poháru, což
je velký úspěch, který se docení
až časem. Nastala euforie, kterou
jsem se pokoušel krotit. Bohužel
bezúspěšně. Zlom nastal po prohraném zápase s Bělotínem. Z tohoto
knockoutu jsme se až do konce sezóny nedostali. I když jsme body udělali, výkony už nebyly jako v úvodu
sezóny. Přestalo se chodit na tréninky
a výsledek je takový, jaký je. Z vody
se vařit nedá.“

To vás skutečně až tolik
ovlivnil zápas s Bělotínem?
„Myslím si, že ano. Do sedmdesáté
minuty jsme byli lepší a měli jsme
zápas pod kontrolou, pak se rozhodlo během pár minut. Bohužel máme
převážně mladé kluky, které to hodně
poznamenalo. To jsem nečekal. Jak
jsem ale tvrdil už loni u ‚B‘-mužstva,
bez tréninku nejde hrát ani okres.
Bohužel naše mladé mužstvo, které
nemá herní zkušenosti ostřílených
plejerů, musí, pokud chce uspět, hrát
atletický fotbal na co nejméně dotyků.
To je jediná cesta. Ale kondice našich
mladých
ý je na úrovni padesátiletých.“
Takže to je hlavní úkol pro
zimní přípravu?

„Je nutné na tom zapracovat, každý
individuálně. Samozřejmě se na to
zaměřím a na jaro budu počítat jen
s těmi hráči, kteří jsou ochotni na
sobě pracovat. Věděl jsem, že budeme prohrávat, ale nebylo to to pravé
ořechové. Žádným sestupem bychom
neměli být ohroženi, ale ty výkony
by měly být pro diváky, takže s nimi
spokojen nejsem. Problémem tu je, že
mají hodně zájmů, do toho ještě škola, takže fotbal není na prvním místě.
Chceme je dotlačit k tomu, aby se
chytili za nos a začali něco dělat. Kdo
nebude chodit na tréninky, nebude ani
hrát a půjde někam jinam, kde jim to
budou baštit.“
Lze mladé družstvo doplnit
někým starším?
„Samozřejmě se díváme, protože
chceme, aby se zvýšila konkurence. Chtěli bychom na všech postech
trošinku posílit o hráče, kteří by nám
zapadli do koncepce. Vrací se nám
Luďa Jahl plus ještě bychom chtěli
přivést jednoho obránce a jednoho
záložníka. Jestli se nám to povede, to
už je jiná věc. Koncepce je taková, že
to postavíme na odchovancích a budeme se snažit využít mládeže, kterou
tu máme.“

V létě jste začali úžeji spolupracovat s divizními Určicemi. Co vám toto partnerství zatím
dalo?
„Podepisovali jsme to, když jsme nevěděli, do čeho jdeme. Myslím si ale,
že se to vyvíjí k oboustranné spokojenosti a my i oni jsme se mohli navzájem posilovat. Účel to splnilo. Když
se marodka vyskytne nebo nastane
nějaký kolaps, je tu tato výpomoc.
S Ivošem Zbožínkem a Evžou Kučerou to fungovalo bez problémů, jsem
zvědav, jak to bude dál. Budeme si
muset sednout s Peťou Gottwaldem,
zatím nevím, jakou má vizi. Jednalo
se hlavně o Petra Haluzu, dále tam
byl jen na jeden zápas Jara Vinklárek
a Peťa Halouzka. Já jsem si na dva
zápasy vytáhl Pitáka a na jeden do
obrany
y Zelinu.“
Jak očekáváte, že by mohl
vypadat zbytek sezony z čechovického pohledu?
„Je potřeba zlepšit herní projev, vyhrávat zápasy a posouvat se výš. První místo je pryč, po něm se nedíváme.
Vizí je atraktivní fotbal a umístění do
pátého místa. Vyhrávat hlavně doma,
protože hrajeme pro domácí diváky,
a z venku přivézt sem tam bod. Na
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postup se netlačíme, ale nebráníme se.
To jje ovšem dlouhodobá vize.“
Po vítězství v okresním pohárovém kole jste postoupili
do krajské části. Jaké v ní máte ambice?
„Jdeme vyhrávat a hlavně chceme
tento mančaft posouvat dál, to se stane jedině těžkými zápasy. Kvalitně
potrénujeme a jsme plni očekávání.
V Čechovicích se toho zatím až tolik
nevyhrálo, takže si myslím, že je to
úspěch. Přešli jsme přes dva účastníky
krajského přeboru Klenovice i Kralice, měli jsme štěstí, že jsme to hráli
ještě zkraje sezony, kdy to bylo dobré.
Kdybychom to hráli až ke konci, tak
bychom se tam určitě nedostali.“
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1
Jaroslav VINKLÁREK
11
Jan VLACH
11
Marek ZACPAL
7
Lukáš ZELINA
1
Záložníci:
Dominik DRMOLA
14
Štěpán HANÁK
5
Martin HORÁK
1
BOŘEK CHMELÍK
8
Matěj KLIMEŠ
7
Josef KLVÁČEK
12
František KOLEČKÁŘ
13
Petr MACH
3
Lubomír MACHYNEK
1
Petr NAKLÁDAL
1
Tomáš VARGA
11
Marek ŽÍDEK
8
Útočníci:
Petr HALOUZKA
14
Petr HALUZA
8
Petr JANSA
5
Marek OSTRATICKÝ
6
Martin POSPÍŠIL
2

720
180
380

0
0
0

1
0
1

0
0
0

1155
390
1230
190
12
45
990
835
610
90

0
0
1
0
0
0
0
1
1
0

1
1
3
0

0
0
0
0

0
1
0
1
0

0
0
1
0
0

1110
375
15
230
590
805
1045
205
92
90
795
508

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

2
2
0
0
0
4
3
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1245
490
195
175
61

8
2
0
0
0

4
0
0
1
1

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jaroslav KLIMEŠ
Asistent trenéra: Jaroslav ŠŤASTNÝ
Vedoucí mužstva: Roman ŠVÉDA

TJ SOKOL MOSTKOVICE
– hráčské statistiky za podzim 2014
Karel FISCHER
Martin LUKÁŠ

Brankaři:
4
11

360
990

0
0

0
0

0
0

Marek CHMELAŘ
Radim KARAFIÁT
Ondřej MILAR
Vladimír VOJTÍŠEK
Michal VŠETIČKA

Obránci:
14
1
12
15
10

1140
5
1080
1340
645

0
0
2
0
0

0
0
0
0
3

0
0
0
0
0

Radek HANÁK
Jakub JAMRICH
Tomáš KAPOUNEK
Vít KOPEČNÝ
Alois LEXA
Pavel MUSIL
Radim ORDELT
Marek POŘÍZKA
JOSEF SEKANINA
Bedřich ŠKOBRTAL
Martin ŠLAMBOR
Martin VOJTÍŠEK
Tomáš ZBOŘIL

Záložníci:
14
15
9
6
4
5
5
11
1
2
14
15
4

1260
1290
316
540
25
395
155
980
2
115
1135
1233
110

0
1
0
3
0
1
0
3
0
0
3
1
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jan BUREŠ
Václav DADÁK
Jiří HANÁK
Jiří KAMENOV ML.
Jan POSPÍŠIL

Útočníci:
12
2
3
12
11

310
120
30
915
375

2
0
0
4
2

0
0
0
4
3

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jiří KAMENOV st.
Asistent: František SEKANINA
Vedoucí mužstva: Ladislav KRÁTKÝ

Lední hokej

3
5

Dvě porážky na ledě i přes výhru u „zeleného stolu“ potvrdily poslední místo

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

HRÁČI ODCHÁZEJÍ JINAM, ZBITÝ ROUPEC DOSTAL STOPKU

HC DUKLA JIHLAVA

3:0

0:4

Stav 3:0 proti Havířovu zůstal v platnosti, klub ale musí zaplatit pokutu

0:1

Branky a nahrávky: 3. Franek (Roupec, Niko), 12. Krejčík (Meidl, Roupec), 20. Kindl
(Roupec, Franek) – 35. Melenovský (Diviš, Čachotský), 35. Prokš (Korím), 38. Jergl
(Důras, Maliník), 40. Čachotský (Melenovský, Korím). Rozhodčí: Kika – Hanzlík, Reich.
Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 26:46. Diváků: 725.

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

Sestava JIHLAVY:

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

2:2

Středeční zasedání Sportovně-technické komise
Českého svazu ledního hokeje přineslo očekávané
vyústění v podobě tří bodů pro Jestřáby za nedohrané
předvánoční střetnutí s Havířovem. Tento bodový zisk
dostal Prostějov na několik dní z posledního místa tabulky, po sobotním prvoligovém kole už je to ale opět tak
jako před týdnem. Havlíčkův Brod se totiž bodově dotáhl
a díky lepšímu skóre je v průběžné tabulce třináctý, zatímco Jestřábi čtrnáctí.
Prostějov/jim

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

Halász (21. Sáblík) – Kaláb, Štebih, Korím, Čáp, Schejbal, Šidlík,
Dobrovolný – Čachotský, Melenovský, Diviš, Důras, Maliník, Jergl,
Březina, Zeman, Prokš, Malec, Mikeš, Vysloužil. Trenér: Petr Vlk.

5
2

26
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2:0

Branky a nahrávky: 18. Vodný (Šaur, Králík), 38. Bilčík (Erat, Pekr), 40. Dolníček (Bartoň, Bilčík), 46. Bartoň (Wasserbauer, Zdráhal), 50. Dolníček (Erat, Pekr) – 26. Matyáš
(Meidl, Indra), 28. Luňák (Niko). Rozhodčí: Krob – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 5:7, navíc
Roupec (P) 5 minut a osobní trest do konce utkání, Duba (P) 10 minut a trest do konce
utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 43:19. Diváků: 1820.

Sestava Třebíče:

Falter – Bilčík, Malena, Bartoň, Zdráhal, Přibyl, Šaur, Jaroš – Pekr,
Dolníček, Erat – Mrázek, Raška, Wasserbauer – Králík, Řípa,
Vodný – Paták, Juráň, Čech. Trenér: Jiří Mička.

Sestava lhK jestřábi
Vydržel

Nováčkovi soutěže se nepodařilo v
uplynulém týdnu kromě rozhodnutí
od „zeleného stolu“ získat ani bod.
Nejprve ve středu ztratili vedení 3:0
a prohráli s Jihlavou, poté neudrželi vedení 2:1 v Třebíči a vrátili se s
porážkou 2:5. Naopak Havlíčkův
Brod posílený o Aleše Padělka sice
prohrál v Havířově, následně však
právě díky zkušenému útočníkovi
zdolal České Budějovice 1:0. Díky
tomu je s třiceti body předposlední.
AAleš Padělek není jediným nedávným Jestřábem, jenž doplnil konkurenci. Třinecký Denis Kindl se po
středečním souboji na Hané vydal
na Kladno a hned se uvedl brankou
proti Ústí nad Labem, útočně laděný obránce Karol Korím doplnil na
střídavé starty z Pardubic Jihlavu.
„Snažili jsme se je zde mít nastálo
a ne, aby nám pořád dojížděli, takže
holt dojíždějí někam jinam. A u Aleše Padělka to byla finanční stránka,
kterou jsme nemohli akceptovat,“
vysvětlil sportovní manažer Jestřábů
Jiří Vykoukal.
Ani současný kádr prostějovského
„A“-mužstva ovšem pravděpodobně nezůstane beze změny, vedení
pracuje na dalším posílení. „Ještě se
to pokusíme doplnit, ale jen o hráče,
kteří tu zůstanou do konce sezony.

Ještě bychom chtěli aspoň jednoho
obránce a jednoho útočníka a stejně
tak se domluvit na prodloužení hostování Lukáše Krejčíka do konce
sezony. To je věcí jednání,“ přidal.
Další zkvalitnění řad by mohlo přinést vyprazdňování marodky. Již v
sobotu byl totiž na střídačce Viktor
Coufal a o den později se do tréninku zapojil Vladimír Stejskal. I bez
nich byli Jestřábi blízko výhře nad
Jihlavou, při tomto utkání trochu
překvapilo, že si domácí realizační
tým nevzal při rychlých brankách
soupeře oddechový čas. „Šel jsem
dolů před hráče a natáhl jsem střídání, aby se to prodloužilo. Těm,
co šli na led, jsem řekl, co po nich
chceme, a tři čtyři minuty to fungovalo. Pak jsme ale opět udělali jednu
tragickou chybu a dostali jsme třetí
gól,“ ozřejmil tento tah nyní už bývalý kouč Petr Zachar. Ten společně
s Jiřím Vykoukalem dal o tři dny
později proti Třebíči šanci Lukáši
Vydrželovi. „Ve Valašském Meziříčí
nepodává špatné výkony a my jsme
v posledních zápasech dostávali pět
a více gólů, tak jsme mu dávali příležitost, abychom ho mohli porovnat
a ukázal nám, jak na tom je. Nebyl
tím, který by nám zavinil prohru,“
okomentoval kouč výkon čtvrtého gólmana, který oblékl v tomto
ročníku jestřábí dres. Radost mu

tak přinesly alespoň tři body proti
Havířovu, které družstvo na pár dní
vyzvedly z posledního místa první
ligy. „V historii se nedohrané zápasy
většinou takto rozhodly, že výsledek
zůstal a pořadatelská služba byla pokutovaná, což se potvrdilo i v tomto
případě. Jinak by to byl těžký precedens,“ sdělil Zachar.
Krátce před vánočními svátky se
totiž na prostějovském zimním stadionu uskutečnilo hokejové střetnutí
mezi domácími hráči a Havířovem,
které muselo být kvůli řádění chuligánů z řad hostujícího sektoru předčasně ukončeno. Po dvou třetinách
platil stav 3:0 a tento výsledek na
svém středečním zasedání potvrdila
i Sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje.
„Z důvodu bezpečnosti všech aktérů
utkání bylo utkání po dohodě s trenéry i kapitány obou týmů a v souladu s článkem 410 písm. a) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého
svazu ledního hokeje ukončeno.
Vzhledem k tomu, že utkání bylo
ukončeno po odehrání druhé třetiny,
ponechává se výsledek dosažený na
hřišti,“ stojí mimo jiné v dokumentu. Celým případem se následně
zabývala i disciplinární komise. Ta
potrestala domácí oddíl kvůli vhazování předmětů na ledovou plochu a
nedostatečném zásahu pořadatelské
služby finanční pokutou ve výši
čtyřicet tisíc korun. K tomu je nutné
připočíst ještě další tisícovku jako
poplatek za projednání.
Pro klub je to již druhý peněžitý
postih v tomto prvoligovém ročníku. Hned na konci listopadu
museli Jestřábi zaplatit deset tisíc
korun pokuty a tisícovku jako
paušální poplatek za vhazování
předmětů na ledovou plochu a
napadání rozhodčích a funkcio-

Tlačenice. Před prostějovskou bránou bylo občas velice těsno,
i proto si Jihlava odvezla všechny body.
Foto: Jiří Možný
nářů po utkání s Českými Budějovicemi.
A svazové orgány se budou zabývat
i soubojem Jestřábů v Třebíči. Na
paškále bude David Roupec, jenž
na konci druhé třetiny dostal trest do
konce utkání, a rozhodčí mu odebrali registrační průkaz. To znamená, že
bude chybět minimálně v pondělí a
ve středu, kdy zasedá disciplinárka.
„David dostal dvě minuty, pak ještě
hráče atakoval a trefil ho do hlavy.
Těžko posuzovat jestli chtěně, nebo
nechtěně, ten hráč měl ale zranění
na hlavě, tak inkasoval pět minut a
do konce zápasu. Šel do kabin a v

tunelu si na něj ale počkal nějaký
hráč domácích a strhla se tam menší
šarvátka,“ upozornil Vykoukal na
další problém. Podnět na svaz tak
posílá i Prostějov. „Snažili jsme se
na rozhodčí apelovat, že tam bylo
napadení hráčů, rozhodčí ale přišli
s tvrzením, že nic neviděli, takže
nebudou nikoho trestat. I když tam
byli jasně pojmenovaní hráči, kteří
na Davida naskočili. Ani v zápise
nic nenapsali, my se ale obrátíme na
svaz a dokládáme i video, máme to
na cd,“ nehodlají se Jestřábi smířit se
zákeřnou odplatou, která do sportu
nepatří.

Kam příště....
43. kolo, pondělí 12. ledna 2015: HC Dukla Jihlava – Piráti Chomutov, HC
Stadion Litoměřice – SK Horácká Slavia Třebíč, LHK Jestřábi Prostějov –
HC Rebel Havlíčkův Brod, ČEZ Motor České Budějovice – Salith Šumperk,
Rytíři Kladno – AZ Havířov, HC Slovan Ústečtí Lvi – SK Kadaň, HC Benátky
nad Jizerou – HC Most.
44. kolo, středa 14. ledna 2015: Piráti Chomutov – HC Benátky nad Jizerou,
HC Most – HC Slovan Ústečtí Lvi, SK Kadaň – AZ Havířov, Rytíři Kladno –
ČEZ Motor České Budějovice, Salith Šumperk – LHK Jestřábi Prostějov,
HC Rebel Havlíčkův Brod – HC Stadion Litoměřice, SK Horácká Slavia Třebíč – HC Dukla Jihlava.
45. kolo, sobota 17. ledna 2015: SK Horácká Slavia Třebíč – Piráti Chomutov,
HC Dukla Jihlava – HC Rebel Havlíčkův Brod, HC Stadion Litoměřice – Salith Šumperk, LHK Jestřábi Prostějov – Rytíři Kladno, ČEZ Motor České
Budějovice – SK Kadaň, AZ Havířov – HC Most, HC Slovan Ústečtí Lvi – HC
Benátky nad Jizerou.

Roupec, Kolibár, Husák, Matyáš,
Niko, Malý, Hawlík, Jedlička
Trenéři:
Petr Zachar a Jiří
Vykoukal.

Krejčík, V. Meidl, Indra
Kajaba, Venkrbec, Luňák
Franek, Duba, Moučka
Coufal.

Přehled výsledků 1. ligy ČR
41. kolo: ČEZ Motor České Budějovice – SK HS Třebíč 3:2 po s.n.
(1:1, 1:0, 0:1 - 0:0). Branky: 10. Rob
(Kuchejda, Pajič), 33. Nouza, rozh.
náj. Straka – 8. Mrázek (Raška), 51.
Raška (Bartoň). Diváci: 4913 * HC
Most – SK Kadaň 4:2 (1:2, 2:0,
1:0). Branky: 19. Slavíček (Alinč),
23. Havlíček (Petruška), 39. Tauš
(Písařík, Smolka), 49. Tauš (Písařík,
Smolka) – 2. Jíra (J. Novák, Szathmáry), 10. Šulák. Diváci: 198 * Rytíři
Kladno – HC Benátky nad Jizerou
0:6 (0:3, 0:1, 0:2). Branky: 1. Špaček
(Skořepa), 2. Kica (Plutnar), 14. Bittner, 28. Jonák (Kica, Říha), 44. Víšek
(Mikyska, Hrníčko), 59. Víšek (Pabiška). Diváci: 1518 * HC Stadion
Litoměřice – Piráti Chomutov 1:3
(1:0, 0:3, 0:0). Branky: 12. Šulc (Kalla) – 22. Koma (Růžička, D.Květoň),
38. Hovorka, 40. Rutta (Hřebejk,
Hovorka). Diváci: 1260 * LHK Jestřábi Prostějov – HC Dukla Jihlava
3:5 (3:0, 0:4, 0:1). Branky: 3. Franek
(Roupec), 12. Krejčík (Meidl), 20.
Kindl (Roupec, Franek) – 35. Melenovský (Diviš), 35. Prokš (Korím),
38. Jergl (Maliník), 40. Čachotský
(Melenovský), 58. Maliník (Důras,
Jergl). Diváci: 725 * AZ Havířov
– HC Rebel Havlíčkův Brod 3:1
(1:0, 1:1, 1:0). Branky: 12. Šlahař
(Lenďák, Chmielewski), 30. Ostrčil
(Šedivý, Pechanec), 50. Sztefek (Pechanec, Ostrčil) – 38. Milfait (Minárik, Troliga). Diváci: 1543 * HC
Slovan Ústí n/L – Salith Šumperk
8:3 (5:1, 2:2, 1:0). Branky: 5. Pohl
(Merta), 7. Rod (Kolafa, Tůma), 13.
Roubík (Rod, Kolafa), 17. Roubík
(Rod, Kolafa), 19. Vávra (Budínský,
Hanzl), 34. Gengel (Smetana, Brož),

38. Černý (Vávra, Hanzl), 55. Merta (Kloz) – 9. Plášek (Popelka), 33.
Moskal (Žálčík, Staněk), 40. Bail
(Berger, Holík). Diváci: 650.
42. kolo: Rytíři Kladno – HC Slovan Ústí nad Labem 6:1 (4:1, 0:0,
2:0). Branky: 4. Horna, 15. Kaberle
(Rudovský, Dragoun), 19. Tenkrát
(Stach), 20. Kindl (Strnad), 58. Stach
(Jaroměřský), 59. Rudovský (Horna,
Kaberle) – 3. Roubík (Kolafa). Diváci: 1951 * HC Rebel Havlíčkův
Brod – ČEZ Motor České Budějovice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Branky:
kDiváci: 763 * Salith Šumperk
– AZ Havířov 1:2 po s.n. (1:1,
0:0, 0:0 - 0:0). Branky: 5. Staněk
(Žálčík, Moskal) – 14. Graca (Pechanec, Klimša), rozh. náj. Šlahař.
Diváci: 1372 * HC Dukla Jihlava
– HC Stadion Litoměřice 4:2 (2:0,
0:2, 2:0). Branky: 5. Maliník (Jergl,
Důras), 15. Čachotský (Kaláb), 46.
Malec (Kaláb, Kuřítko), 47. Důras
(Jergl, Maliník) – 33. Mikliš (Novák,
Míka), 35. Ondráček (Švagrovský,
Novák). Diváci: 1575 * Piráti Chomutov – HC Most 1:2 (0:0, 0:0,
1:2). Branky: 54. Veselý (Růžička,
Květoň) – 50. Smolka (Charousek),
50. Slavíček (Charousek). Diváci:
4109 * SK Kadaň – HC Benátky
n/J 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Branky: 3.
Kůs (Račuk, Pavlas), 56. Šagát (Račuk, Kůs) – 29. Skořepa (Špaček, Pabiška). Diváci: 350 * SK HS Třebíč
– LHK Jestřábi Prostějov 5:2 (1:0,
2:2, 2:0). Branky: 18. Vodný (Šaur),
38. Bilčík (Erat), 40. Dolníček (Bartoň, Erat), 46. Bartoň (Wasserbauer,
Zdráhal), 50. Dolníček (Erat, Pekr) –
26. Matyáš (Meidl, Indra), 28. Luňák
(Niko. Diváci: 1820.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 42. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

41
42
42
42
42
42
41
41
42
41
42
42
42
42

25
22
23
22
22
20
18
19
14
15
16
9
6
6

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

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

6
12
11
14
16
15
14
14
19
18
21
19
29
29

145:78
151:107
119:95
149:98
124:101
127:112
133:120
109:100
97:103
124:145
121:138
93:154
88:152
96:173

90
80
79
75
72
71
68
66
59
56
54
46
30
30

Hokejisté obdarovali jedenáctiletou Terezku

Prostějov/jim - Středeční hokejové utkání
s Jihlavou mělo překvapivou, ale o to radostnější předehru. Krátce před vhozením
úvodního buly totiž kapitán Jestřábů Lukáš
Duba předal jedenáctileté dívence Tereze
Mikešové světlou variantu letošního dresu
podepsanou od celého mužstva. Dlouholetá
fanynka se tak dočkala odměny za to, jak
statečně zvládla před Vánocemi operaci
a celý pobyt v nemocnici.
„Fanynkou Jestřábů je již od svých čtyř let
a už jako malá holčička měla vždycky největší radost z toho, když góly padaly z hokejky Lukáše Duby, který se pro ni následně
stal nejoblíbenějším hráčem mužstva. Od
září 2014 'nakazila' svým zápalem i mladší

Věrná fanynka. Terezka se dočkala, nyní už může Jestřábům fandit v kompletní výbavě.
Foto: Markéta Mikešová

sestru Karolínku, která chodí fandit také,“
vysvětlila maminka Markéta, proč se rodiče ve spolupráci s hokejovým klubem rozhodli právě pro takový dárek.
Malá Terezka tak zmeškala předvánoční
duel s Havířovem, při němž držela pěsti alespoň na dálku a před nímž poslala
pozdrav do kabiny s přáním, aby aspoň
jeden gól dal Lukáš Duba. Ten její přání
tehdy vyslyšel a prosadil se. „Jestřábi byli
s Terezkou i v nemocnici, na polštáři s jejich logem usínala klidněji. Jako správná
fanynka už má šálu, čepici, zmíněný polštář a nyní i dres. Věřím, že na setkání
s Lukášem Dubou nikdy nezapomene,“
usmívala se Markéta Mikešová.

„Doufám, že to bude správný impulz,“ vysvětlil svůj odchod trenér Petr Zachar
Prostějov - S prostějovským hokejovým mužstvem zažil
euforické i méně úspěšné časy ve druhé lize, po jarním
postupu se nejprve v pozici asistenta a od listopadu na
postu hlavního kouče staral o to, aby se Jestřábům vedlo
co nejlépe v první lize. V neděli ráno ovšem téměř čtyřletá
éra Petra Zachara (na snímku J. Možného) u prvního týmu skončila, když se vedení oddílu rozhodlo angažovat
nového trenéra. Z třiapadesátiletého místního rodáka je
tak nyní hokejový fanoušek. Co vše mu prochází hlavou,
se dočtete v následujícím exkluzivním interview.
Jiří Možný
Rozhodl jste se sám opustit
post hlavního trenéra?
„Bylo to oboustranné a jednalo se
o adekvátní reakci na naše výsledky. Vyměnili jsme hráče, ale nepomohlo to. Takže další možností je
výměna trenérů. Já i vedení klubu
doufáme, že půjde o správný impulz
pro
p mužstvo a pomůže to.“
Co myslíte, že mužstvu aktuální změna přinese?
„Každý na to má jiný náhled, když si
budu já a kdokoliv další dělat sestavu, určitě se neshodneme na všech
lidech. Takže to noví trenéři možná
poskládají trochu jinak, dají větší důvěru jiným hráčům a třeba to hráče
psychicky
zvedne.“
py
Zůstáváte alespoň sekretářem oddílu?

„Nevím, to budeme řešit až
v průběhu týdne. Momentálně
jsme se domluvili na tom, že u
'áčka' končím a že tam nastoupí
nový trenér. Co bude dál, to se
uvidí...“
Jaké pocity ve vás právě
skončené angažmá zanechalo?
„Pro mě to bylo velkým zklamáním, protože jsem myslel, že
ti kluci jsou schopni hrát a dělat
výsledky, bohužel skutečnost
byla
y jjiná.“
Jak myslíte, že letošní sezona dopadne?
„Těžko říct, ale Prostějov teď
čeká boj o přežití s Havlíčkovým
Brodem. Tento zápas může hodně
ukázat, jak to bude probíhat dál...“
Připouštíte si i možnost
pádu do druhé ligy?

„To je sport a může se stát všechno,, ale bylo by to špatné.“
Budete navštěvovat utkání Jestřábů alespoň jako
divák?
„Chodit budu určitě, protože jsem
Prostějovák. Byl bych rád, kdyby
tu první liga zůstala. Přeju klukům,
ať se jim daří a ať to zachrání.“
Co vás na nevydařených
utkáních nejvíce štvalo?
„To, že ve chvíli, kdy jsme se začali
stavět na nohy a podávat trochu lepší
výkony, tak se nám vždy někdo zranil.Ajednu chvíli jsme se museli obejít i bez šesti hráčů, to se na výsledku
musí projevit, protože pořád kombinujete
j a hrajete v jiném složení.“
Jaký další důvod stál za tím,
že jste nedokázali více utkání dovést do zdárného konce?
„Kdybych věděl ten druhý důvod, tak jsme třeba byli někde
jinde. Dokážeme hrát s Jihlavou
pětatřicet minut dobrý hokej, kdy
jsme jí byli minimálně vyrovnaným soupeřem, pak během dvou
tří minut došlo ke zlomu, který
nám v podstatě zničil celé utkání.
A s Třebíčí to bylo podobné.“
Zůstaly i jednotlivé řady
za očekáváním?
„To tak nelze říct, protože co dva
tři zápasy se jejich složení měnilo. Zranili se Stejskal, Kovařík,

Meidl, Coufal, otřes mozku měl
Venkrbec, dále vypadli Kolibár,
Hertl, k tomu jsme nevěděli, kdo
přijede z Třince, jednou to byl
ten,, podruhé
zase někdo jiný.“
p
Jaké
aké to tedy bylo v takových
ých podmínkách skládat
sestavu??
„Bylo to těžké, ale dělal jsem
asistentaa Tomášovi, takže jsem
věděl, do čeho jdu...“
Nelitujete toho, že jste
see vrátil na post hlavního kouče?
ouče?
„Nelituji.
ji. Je to další zkušenost naa trenérském postu. Je
mi spíšee líto, jakým způsobem
se to potom
otom odvíjelo s výsledky.“

„Je to přibližně tak, jak se to
očekávalo. Na čele Chomutov
a Budějovice, dále Kladno. Jediným překvapením jsou pro mě
Litoměřice.“

„Pro mě je současný stav velkým
zklamáním, protože jsem myslel,
že kluci jsou schopni dělat výsledky.“
odcházející lodivod PETR ZACHAR
při pohledu na výsledky a tabulku
Když pomineme umístění
ění Prostějova, vyvíjí se
celkověě první liga podle vašich
očekávání?
ání?
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Meidlova krev ani vedení 3:0 Jihlavu nesrazily Město se plácne přes kapsu
Prostějov/jim - Výborně rozehrané utkání ztratili ve středu večer
prostějovští hokejisté. Domácím
hráčům se totiž skvěle podařilo
využít toho, že v bráně jihlavské
Dukly dostal opět šanci Tomáš
Halász. Čtyřiadvacetiletý slovenský gólman totiž neprožívá vydařenou sezonu, o čemž přesvědčil
i během krátkého působení u Jestřábů, a během první třetiny inkasoval tři laciné branky. Po pauze
ovšem nastal hostující uragán
a ještě ve druhé části se Jihlavě
podařilo stav 3:0 otočit. To už tým
Petra Vlka nepustil.
V domácí bráně dostal přednost Juraj Šimboch, jemuž tentokrát kryl
záda Lukáš Vydržel, zatímco Ondřej
Kocián usedl jen na tribunu. Před
úvodním buly tak došlo na gólmanský souboj dvou jednatřicítek,
jenž vyzněl víceméně nerozhodně.
A nebyla to jediná změna v sestavě,
po dlouhé době totiž měli prostějovští trenéři k dispozici čtyři kompletní
formace a Robert Jedlička se mohl
vrátit zpět do obrany.
Hned po jednadvaceti sekundách
putoval na trestnou lavici jihlavský
bek Kaláb, jenž hasil první útočný
výpad domácích. Tohoto ještě Jestřábi nevyužili, do not jim zahrála ale
vlastní chytrost i neideální současné
rozpoložení kmenového brankáře
Pardubic. Vše načal již ve třetí minutě Franek, jenž nahrával zpoza brány
a o Halásze dostal puk do brány – 1:0.

Za hosty mohl vyrovnat po „dopitovské“ akci Čachotský, jenž obkroužil
branku, navázal na sebe protihráče
a i tak dokázal nebezpečně vystřelit.
Naopak udeřilo na druhé straně. Při
rychlé akci dva na dva vypálil Lukáš
Krejčík z velké dálky, jeho necloněná
rána z levé strany ale neomylně zaplula do vzdálenější šibenice, zatímco
Halászova lapačka vyšla naprázdno – 2:0. Krátce poté hosté nastřelili
tyčku a došlo i na krvavou vložku.
Po odpískaném zakázaném uvolnění
totiž dohrál Čáp Meidla tak nešetrně, že urostlý hráč domácích zůstal
ležet na ledě. A když se vydal zpět
na střídačku, bylo jasné, že to bude
vážnější. Kromě krvácení v obličeji
pravděpodobně přišel o několik zubů
a do zápasu již nezasáhl. Arbitři ale
rozhodli šalamounsky a hostujícímu
bekovi dali dvakrát dvě minuty za vysokou hůl a indisponovanému útočníkovi menší trest za hrubost. I díky
tomuto impulzu se tak skóre měnilo
v první třetině ještě jednou. Šestnáct
sekund před sirénou totiž od modré
vypálil Kindl a jeho rána prosvištěla
klečícímu Halászovi nad ramenem
až do sítě - 3:0. Od druhé třetiny tak
nastoupil do jihlavského brankoviště
o čtrnáct let starší Lukáš Sáblík. A hosty to povzbudilo k masivnější převaze.
I přes nelichotivé skóre totiž ovládli
první třetinu na střely v poměru 18:13
a po první pauze to bylo dokonce 16:7.
Sice to chvíli trvalo, ale vytrvalost přinesla odměnu. Při zbytečném Krejčíkově provinění, když naskočil na led
jako šestý hráč, se Jihlavanům podařilo
účinně zakombinovat a Melenovský
se z levé strany na počátku pětatřicáté
minuty nemýlil – 3:1.
Uteklo jen dvaačtyřicet sekund a bylo
to již pouze o jeden gól. Po skrumáži

a koupí NOVOU ROLBU!

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„V první třetině jsme šli do vedení 3:0, ale byla to vyrovnaná třetina
a podržel nás v ní brankář Šimboch. Ve druhé třetině jsme z nepochopitelných důvodů přestali hrát, Jihlava se vrátila do zápasu a prokázala proti
nám svou kvalitu. V naší situaci to mrzí hodně, navíc to má velký vliv na
naši psychiku. Nerezignovali jsme ale a dvě tři možnosti jsme tam měli
i ve třetí třetině. Ale zejména první pětka Jihlavy nás od poloviny zápasu
začala přehrávat, byla silnější na puku. Zrovna dneska jsme měli možnost
Havlíčkovu Brodu bodově odskočit a svou nedůsledností a přístupem
jsme to promarnili.“

FRANTIŠEK ZEMAN – HC Dukla Jihlava:

„Neodehráli jsme ani první třetinu špatně. My jsme hráli a domácí byli
ti, kteří dávali góly. I za stavu 3:0 jsem věřil v to, že tento tým sílu má
a dokáže to otočit. V první přestávce jsme si řekli některé věci, kluci to
vzali za správný konec a od jednadvacáté minuty jsme na ledě dominovali, což druhá třetina potvrdila. Ve třetí části jsme si již hlídali vítězství
a ještě přidali branku navíc.“
se totiž
iž z ddorážky
ážk prosadil
dil Prokš
kš - 33:2.
2
A zdaleka to nebylo vše, ještě před
polovinou osmatřicáté minuty totiž
ranou z první srovnal na 3:3 Jergl,
na čemž se gólově podílel i prostějovskému publiku dobře známý bek
Karol Korím. Toho totiž Pardubice
vyslaly vypomoci právě na Vysočinu. Pětiminutovku hrůzy z jestřábího
pohledu zakončila Čachotského střela
necelé tři sekundy před druhou sirénou. Hostující kapitán totiž zůstal na
levé straně pozapomenutý po předchozí nebezpečné prostějovské akci
a vypálil tak šikovně, že se Šimbochovi podařilo puk pouze vyrazit nad
sebe, načež se kotouč jednu dvě desetiny před vypršením času dokutálel až
za brankovou čáru – 3:4.
Nástup do závěrečné části patřil
domácím, kteří se tlačili za vyrovnáním. Nejblíže k němu měl Moučka

ři přečíslení
ř čí l í tři
ři na jednoho,
j d h kd
l
při
kdy ale
netrefil bránu, a pár sekund po něm
při pokračování akce Niko, jenž se
na pravém kruhu ocitl sám. Čtyřiadvacetiletý bek však mířil jen do
Sáblíka. Soupeři se tedy podařilo
odolat a následně se hrálo téměř bez
přerušení, takže čas velice rychle utíkal. Necelých deset minut před koncem dostali Jihlavští puk do branky
i popáté, pro postavení útočícího
hráče v brankovišti ho ale rozhodčí
neuznali. Následně se vyznamenal
Šimboch, jenž si poradil s Jerglovým sólem a nenechal se kličkou
zaskočit. Body to ale Prostějovu nepřineslo, což potvrdil gólem na 3:5
Roman Maliník, jenž z mezikruží po
přihrávce zpoza brány a teči obránce
propálil gólmana. Body ale nezískal
ani Havlíčkův Brod, takže se na konci tabulky nic nezměnilo.

Debutující Vydržel na disciplinovanější Třebíč nestačil
Třebíč, Prostějov/jim – Premiérového startu v první lize dospělých
se v sobotu večer dočkal třiadvacetiletý prostějovský odchovanec Lukáš Vydržel. Ani nasazení
mladého gólmana ovšem Jestřábům na ledě ambiciózní Třebíče
nestačilo. Hosté sice v polovině
zápasu vedli, pak se ovšem nevyvarovali zbytečných vyloučení
a zkušenější domácí si body vzít
nenechali. Společně s překvapivou
výhrou Havlíčkova Brodu nad
Českými Budějovicemi to tak znamená návrat nováčka na poslední
místo v tabulce.
Horácká Slavia byla od počátku blíže gólu, když hned v úvodních minutách nedokázali její hráči dvakrát
dopíchnout puk do odkryté brány.
Nejprve takto dopadl Wasserbauer,
po něm i Raška. Přesto se ještě před
pauzou dostali třebíčští do vedení. O
změnu bezbrankového stavu se dvě
a čtvrt minuty před sirénou postaral
Vodný, jenž dokázal tečovat Šaurovu střelu od modré čáry - 1:0.
Po přestávce ale bylo brzy vše jinak.
Nejprve z pravé strany vyslal po

rychlém přechodu středním pásmem
přízemní navštívenku obránce Jakub
Matyáš a jeho střela z úhlu prošla
Falterovi mezi betony – 1:1. Dvě
minuty nato dokonal obrat Lukáš
Luňák, jenž při Raškově vyloučení
zůstal na pravé straně sám, využil
odrazu od zadního mantinelu po
střele z opačné strany a doklepl puk
do opuštěné brány – 1:2. Z vedení
se hosté radovali zhruba dvanáct
minut. Poté se Třebíči podařilo přečíslení dva na jednoho, Erat přihrál
zprava Bilčíkovi a ten tváří v tvář
Vydrželovi nezaváhal – 2:2. Krátce
poté se Raškovi podařila klička na
prostějovského gólmana, puk ale do
prázdné brány nakonec nezasunul.
Zřejmě klíčový moment se odehrál v čase 39:02. V tu chvíli
hráli hosté přesilovku a Roupec
nejprve podrazil po levém křídle
unikajícího Wasserbauera a poté
ho na mantinel přimáčkl tak nešikovně, že pod ležícím hostujícím
útočníkem zůstala kaluž krve. Následovala tak šarvátka a vyloučení
na pět minut a do konce utkání
za naražení zezadu. Trest přišel
hned po třech sekundách, když
Dolníček tečoval Bartoňův pokus
a domácí si gólem do šatny vrátili
náskok – 3:2.
V pokračující přesilovce pak na
počátku posledního dějství orazítkoval Bilčík tyčku a při současně

JIŘÍ MIČKA – SK Horácká Slavia Třebíč:

„Dlouho jsme se nemohli dostat do tempa, do kterého jsme chtěli a kterým
jsme odehráli předchozí zápasy v Budějovicích a s Havířovem. Strašně
nám pomohl gól na 2:2. Srovnali jsme stav a pak jsme následně po faulování hostujícího hráče dali gól na 3:2. Myslím si, že ve třetí třetině jsme si to
pohlídali a přidali další góly. Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli, že máme
tři body. To je v tuto chvíli pro nás to nejdůležitější a nejcennější.“

JIŘÍ VYKOUKAL – asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„Třebíč jsme porazili doma po solidním výkonu a myslím si, že jsme se
důkladně připravovali na tenhle zápas. Odehrával se tak, jak jsme očekávali, a ve druhé třetině jsme po naší brance Třebíč přehráli. Druhá třetina
se vyvíjela v náš prospěch, Třebíč byla možná zaskočena tím, že jsme je
dokázali zatlačit a otočit ten výsledek. To, co se stalo tady, se nám ale stává většinou. Sami se vyautujeme do oslabení, posadíme soupeře na koně.
Z naší přesilovky si uděláme sedmiminutové oslabení.“
uděleném druhém Roupcově trestu
uspěl střelou od modré Bartoň –
4:2. Hosté reagovali oddechovým
časem, jenž ale kýžený efekt nepřinesl. Pátý gól přišel ve dvojnásobné početní výhodě, to do střílené
Eratovy přihrávky vložil hůl na
brankovišti číhající Dolníček – 5:2.
A poté ještě Mrázek trefil břevno.
To už v utkání nepokračoval ani
kapitán Jestřábů Lukáš Duba. Ten
nejprve dostal v polovině devětačtyřicáté minuty menší trest za
hákování, k němu ale ve stejném
čase přibyla „panenka“ a posléze

i ddvacítka
í k za nesportovníí chování.
h á í
Prostějovští hokejisté se tak stejně
jako před týdnem dostali na poslední pozici, na třináctém místě je
neudržely ani středeční tři body od
„zeleného stolu“ proti Havířovu.
Gólman Havlíčkova Brodu Novák
totiž vychytal všechny střelce Motoru a naopak v závěru druhé části se
trefila nová akvizice Aleš Padělek,
jenž v závěru loňského roku odehrál
jeden zápas i za Prostějov. A díky
lepšímu skóre posunula při rovnosti
bodů výhra 1:0 tým z Vysočiny na
předposlední místo.

„Udělali jsme chyby, za které nás potrestali,“

mrzela ztráta s Jihlavou Juraje Šimbocha

Prostějov - Hned jednačtyřicet pokusů zlikvidoval
při středečním souboji s jihlavskou Duklou gólman
Jestřábů Juraj Šimboch. Ani tak se ovšem nedočkal
bodového zisku, neboť se hostům na konci druhé části
v rozmezí necelých šesti minut podařilo čtyřmi trefami
celý zápas otočit. A také dvaadvacetiletý odchovanec
Nitry neměl úplně čisté svědomí, necelou sekundu
před sirénou mu totiž za záda doskotačila Čachotského
střela, kterou se mu nepodařilo účinně zneškodnit.
Jiří Možný
Do pětatřicáté minuty se
pro vás utkání vyvíjelo výborně. Co se najednou pokazilo?
„Za pět šest minut jsme ztratili vedení, což je skutečně unikátní... Kdybychom měli zkušenější tým, tak bychom si takto rozehraný zápas určitě
nenechali utéct. Ale bohužel se stalo.
A není to poprvé v sezoně, takže je
to na zamyšlení. Jihlava má ale kvalitní tým a nesložili zbraně, ani když
prohrávali 0:3. Udělali jsme chyby, za
které nás potrestali.“
Myslíte, že jsme do té doby
byli lepším týmem?
„Nemyslím si to. Jihlava měla kopec
šancí, ale nahrávali si to do prázdné
brány. My jsme dělali, co jsme měli,
drželi jsme si pozice. O to jsem měl
lehčí práci. Pak jsme se ale zbláznili,
což je vždy pro gólmana těžší.“

Každý bod je pro vás strašně cenný, jak se takový výsledek může projevit na psychice?
„Nestalo se nám to poprvé v sezoně.
Nálada sice není ideální, ale nejsme
odevzdaní. Určitě by nám pomohla
výhra, bereme to ale tak, jak to je, a do
dalšího zápasu jdeme s tím, že chceme
získat body. Těšíme se na další zápasy.“
Věřil jste, že se vám utkání
ještě podaří zvrátit nazpět?
„Osobně jsem to bral normálně a do
třetí třetiny jsem prostě šel s tím, že
prohráváme o gól. Věřil jsem, že kluci
dají gól, ale ne, že si ho dáme do vlastní
brány. To se odrazilo od brusle mého
spoluhráče, šlo by mi to na beton a měl
bych to, nakonec to skončilo někde
nad lapačkou. S tím nevím, co dělat.“
Co se týče inkasovaných
gólů, vyčítáte si hlavně ten
čtvrtý?

„Vyletělo mi to od ramena a nevěděl jsem, kam mi to jde. Chyběla
sekunda... To jsou ale zápasy a takové góly ještě třeba nějaké dostanu, musíme jít dál. Kluci
ci mohli dát
gól na 4:4 a zapomnělo by se na to.
Takto jsme možná prohráli
ohráli právě
tímto gólem.“
Máte recept, jak
ak se s
podobnými situacetuacemi vypořádat?
„Člověk si to nesmí připoušpouštět. Zápas pokračuje dál, a
kdybyste se po tomto gólu složili,
tak by to skončilo zle a odcházeli bychom s hanbou. Je škoda,
že jsme pustili takovéé vedení, podali jsme ale dobrý
výkon.“

V pondělí vás čeká Havlíčkův Brod, s čím na něj vyrukovat?
„Musíme se na každý zápas připravovat stejně, ať je to Havlíčkův Brod
nebo Chomutov. Bylo by zlé připouštět si, že je to hodně důležitý zápas,
to by nám mohlo svazovat
ruce. Věřím, že chlapci si
uvědomili, že když všichni podáme maximální výkon, tak je musíme zdolat. Myslím
si, že se to
podaří.“

Foto: Jiří Možný

„Kdybychom měli zkušenější tým,
tak bychom si to určitě nenechali utéct.
Ale bohužel, stalo se. A není to poprvé
v sezoně, takže je to na zamyšlení...“
prostějovský brankář JURAJ ŠIMBOCH
o ztrátě tříbrankového náskoku nad Jihlavou

Prostějov/mik, jim – Současná
rolba na úpravu ledové plochy
ve Víceúčelové hale-zimním stadionu v Prostějově už pomalu ale
jistě dosluhuje. Stařičký veterán
je už více opravován, než aby
sloužil k danému účelu. Zejména pro hokejisty máme dobrou
zprávu, dostanou nový stroj!
„Je to pro nás dobrá zpráva.
Současnou rolbu tu máme již
třináctým rokem a to nejlepší má
za sebou. Na kontě má již sedmsetpadesát tisíc kilometrů a musíme
ji často opravovat, ale protože je
ze zahraničí, není tak jednoduché
sehnat náhradní díly. Kdyby se nyní
vyskytla vážná porucha, tak bychom nemohli upravovat ledovou
plochu,“ potěšilo vedoucího provo-

zu na zimním stadionu Ivo Horáka.
Prostějovští konšelé se na poslední
schůzi rady města v úterý 6. ledna
zabývali problematikou tohoto
technického zařízení na úpravu
ledu. „Současná rolba, která je
v provozu patnáct let, je již v nevyhovujícím technickém stavu, její
opravy jsou čím dál častější a náročnější. Vzhledem k tomu bude
připraveno vypsání výběrového
řízení na dodavatele nového stroje,
které při očekávaném finančním
objemu zakázky proběhne formou nadlimitního zadávacího
řízení,“ prozradil Jiří Pospíšil,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Nové rolby se dnes podle něj
vyrábějí na zakázku a bude

tak trvat čtyři až pět měsíců,
než bude moci být dodána do
Prostějova. „Předpokládáme, že
cena tohoto stroje se bude pohybovat okolo tří milionů korun,“
dodal Pospíšil.
Od příští sezony by tak
nynější stroj měl být už pouze připraven v záloze pro případ nouze. „Máme tu ještě
čtyřicetiletou stařešinu a několikrát to bylo hodně na hraně.
Musela dvakrát třikrát do akce
alespoň shrnout sníh, tu by ale
nešlo využít při hokeji. Je potřeba
si uvědomit, že rolba je v provozu
každý den od šesti ráno do půlnoci
a bez ní by to nešlo. Doufáme, že
do konce dubna se nic závažného
nepřihodí,“ přeje si Ivo Horák.

Na Hanou dorazí Havlíčkův Brod i Kladno

Prostějov/jim – Trojice důležitých,
ale o obtížnějších soubojů čeká
v tomto týdnu na hokejisty
Prostějova. Vše načne již dnes od
18.00 hodin očekávaný souboj
s Havlíčkovým Brodem, na což
naváže přesně o dva dny později
derby v Šumperku, a pouť třetím
týdnem tohoto kalendářního roku
uzavře v sobotu od 17.00 hodin
domácí střetnutí s kladenskými
Rytíři.
Čtvrtfinalistovi posledního prvoligového ročníku z Havlíčkova Brodu
zásadně utekla první polovina sezony, během níž získal pouhých
třináct bodů. I proto místo boje
o vyřazovací část absolvuje Rebel
bitvu o holé udržení. V posledních
týdnech ale doplněný a ustálenější
tým našel cestu vzhůru, když v
šesti z posledních osmi střetnutí
bodoval. Kadaň, Ústí nad Labem a
naposledy České Budějovice zdolali
Havlíčkobrodští v normální hrací
době, Šumperk a Most na nájezdy,
s Benátkami také došli až k dovednostní soutěži. Současný vzestup
je spojen i s Čeňkem Novákem.
Teprve devatenáctiletý gólman a
odchovanec klubu odchytal posledních devět utkání, během nichž
se dočkal prvoligového čistého
konta a úspěšností zásahů atakuje
dvaadevadesátiprocentní
hranici.
Aktuálně předposlední celek tabulky tak má sice nejhorší ofenzivu,
když nastřílel o pět branek méně
než Prostějov, naopak inkasoval o
jednadvacet gólů méně než Jestřábi.
Ve sbírání kanadských bodů je
nejpilnější dvaadvacetibodový Ro-

man Maliník, za nímž jsou v těsném
závěsu Tomáš Rousek, Jakub Babka
a Jiří Kuchler. Pokulhává ale zapojení obránců, kteří celkem vyprodukovali jen šestatřicet kanadských
bodů, tedy méně než David Roupec
s Patrikem Husákem dohromady.
Před čtvrtým střetnutím se
Šumperkem platí, že v řádné
sezoně nastaly již všechny varianty kromě tříbodové výhry
Prostějova. Na úvod totiž „Draci“
zvítězili 5:2 na Hané, poté Jestřábi
neudrželi vedení na severu Moravy a padli v prodloužení, doma
následně díky Roupcovi vyhráli
na nájezdy. A ve vzestupné bilanci chybí už jen plný zisk. V
případě Severomoravanů platí
opačná charakteristika než u
Havlíčkova Brodu. Tedy výtečný
vstup do sezony patrný nejen atakování nejvyšších příček tabulky,
ale i skvěle šlapající ofenzivou
a Patrikem Moskalem na čele
produktivity celé soutěže. Od
přelomu první a druhé poloviny
základní části už to ale tak slavné
není. Šestnáct utkání totiž přineslo
hned osm porážek v normální
hrací době, tři jednobodové, jeden
dvoubodový a jen čtyři tříbodové
zisky. To však kromě Benátek proti
špičkovým celkům – Litoměřicím,
Třebíči a Kladnu. Šumperští nyní
bojují o desátou pozici, tu drží
dva body před Ústím nad Labem.
Mohou se posunout i o místo výš,
Benátky nad Jizerou jsou totiž vzdáleny jen na tři body. Mužstvo se
spoléhá zejména na již zmíněného
Moskala, další trio útočníků Staněk,

Žalčík, Velecký a produktivní obránce Sedláka s Holíkem.
Na závěr týdne dorazí na Hanou
Kladno, pro které je to v této fázi
jedno z mála venkovních střetnutí.
Platí tak, že poslední venkovní
výhra Středočechů se datuje na
počátek prosince k utkání v Českých
Budějovicích. Od té doby už ale
přišly jen střetnutí v Chomutově a
Šumperku.
Této bilance by mohli Jestřábi
využít k tomu, aby i podruhé
dokázali po návratu do extraligy
lačnící tým doma zdolat. Díky
nájezdu Michala Černého se jim
to totiž podařilo ve druhé polovině
září, na což navázaly porážky 1:7
a 0:5 venku. Rytíři po nevýrazném
vstupu do sezony výrazně posílili, když získali hráče jako
Tomáš Klouček, Tomáš Horna,
Zdeněk Bahenský, Jan Lukáš,
Jan Jaroměřský, Tomáš Kaberle a
na část ročníku doplnil kádr i Jan
Hlaváč, poslední novou tváří se v
uplynulém týdnu stal Denis Kindl,
jehož Třinec místo do Prostějova
uvolnil právě do Kladna. A mladý
útočník, jenž loni výrazně pomohl
Olomouci do extraligy, se hned
při své premiéře proti Ústí uvedl
gólově. Nejpilnějšími sběrateli
bodů jsou Michal Dragoun, Miloslav Hořava, Petr Tenkrát a Tomáš
Pitule, kteří překonali třicítku,
výrazně se k ní blíží i Jan Rudovský
s Davidem Stachem. A v bráně vše
jistí stabilní trio Lukáš, Chábera,
Vladař, jimž může drtivá většina
gólmanů soutěže závidět osobní
statistiky.

„Parta tu byla super a také vedení mi vyšlo vstříc,“
vzpomíná na Prostějov nyní jihlavský Karol Korím

Prostějov - Hned třináctkrát oblékl na podzim loňského roku prostějovský dres jednadvacetiletý slovenský obránce Karol Korím (na snímku). Za tuto
dobu si připsal tři branky, jednu nahrávku a jevil
se jako dobrá posila pro přesilovky, oslabení i hru
pět na pět. Pak se ovšem naplno prosadil v extraligových Pardubicích, kde v tomto ročníku posbíral
více než dvacet ligových startů, dalších šest přidal
v Lize mistrů. Zpět na led Víceúčelové haly se tak
vrátil až v polovině minulého týdne, překvapivě
však ne v barvách Jestřábů, ale jako člen jihlavské
Dukly, jíž přijel vypomoci! Po utkání jej Večerník vyzpovídal v exkluzivním rozhovoru.
Jiří Možný
Jaký to pro vás byl pocit
vrátit se zpátky do Prostějova, navíc v cizím dresu?
„Takový zvláštní, ale těšil jsem se.
Že nastoupím za Jihlavu, jsem se
dozvěděl až dnes ráno (ve středu
7. ledna – pozn. autora), byl to pro mě
takový šok. Pak jsem se zeptal, s kým
hrají, a odpověděli mi, že jedeme do
Prostějova. To byl pro mě ještě větší
šok, protože tu kluky poznám, parta
tu byla super a také vedení mi vyšlo
vstříc! Vycházel jsem s nimi dobře,
tak jsem nevěděl, co od toho čekat...“
Brzy jste prohrávali o tři
branky, to vás Prostějov
tak zaskočil?
„No, první třetinu jsme hráli katastrofálně, mysleli si, že to půjde
samo... Ale opak byl pravdou, nešlo
to. Domácí na nás vlétli, dali nám
gól, brzy nato druhý a třetí. Naštěstí
pro nás skončila první třetina, pořádně jsme se seřvali, což nás nakoplo.
Starší hráči do toho dali své a hra se
otočila o sto osmdesát stupňů. Od
druhé třetiny jsme hráli již to, co
jsme chtěli. Dohrávali jsme souboje, napadali, často stříleli a využili
i přesilovky.“
Zdálo se také, že brankáři
neměli úplně svůj den. Tomáš Halász pustil tři laciné góly
a jeden i Juraj Šimboch.
„To ano, za všechny spoluhráče ale
musím říct, že jsme našeho brankáře
moc nepodrželi. Hodili jsme všech-

no na něj a dostal tři blbé góly. Jeden
vlastní, druhý tečovaný, třetí možná
ani neviděl. Nebyl to dobrý průběh
pro něj ani pro nás. Co jsem slyšel,
tak Jihlava má silný tým, a také na
vlastní oči jsem poznal, že se dokáže
vzchopit. Takže zaslouženě
jsme to otočili.
točili. Škoda
‘, volal jsem
pro ‚Šimbu‘,
na něj, že hoo překonám,
naštěstí pro něj se mi to
nepodařilo. Ale přispěl
jsem aspoň dvěma přihrávkami spoluhráěv)
v
čům.“ (úsměv)
Očekáváekáváte, žee bude
moc v
vaše výpomoc
louhoJihlavě dlouhodobější?
„Nevím, byll jsem
tu dneska naa zápas
a v pátek hrajeme

se Spartou. Když mi ale někdo zavolá, že mám jít v sobotu hrát, tak si
sbalím věci a pojedu pomoct. Je to
na ostatních lidech, já jsem rád za
každou šanci hrát.“
Byla tu i možnost, že byste
opět vypomohl Prostějovu?
„Já hraji za Pardubice stabilně a na
toto jsem krátký... (úsměv) Oni musí
mít zájem, volat a ptát se, jestli jsem
volný. Holt Jihlava asi potřebovala
vypomoci na brankářském postu
i mezi obránci, tak mi oznámili, že
pojedu hrát za Jihlavu, a já jsem to
respektoval.“
V tomto extraligovém ročníku jste již odehrál přes
dvacet utkání, jak jste zatím spokojen se svou pozicí a výkony
v Pardubicích?
„Podařilo se mi vybojovat si tam
místo, ale teď se nám herně až tolik
nedaří, takže potřebujeme makat
a musíme dělat každý trénink naplno. Snad se ten můj přístup odráží
a přináším do týmu něco prospěšného.“

Foto: Jiří Možný

„Já hraji za Pardubice stabilně
a na toto jsem krátký. Prostějov
musí mít zájem, volat a ptát se, jestli
jsem volný. Holt Jihlava byla aktivnější.“
kmenový hráč Východočechů KAROL KORÍM
o svém návratu na Hanou v jihlavském dresu
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Basketbalisté triumfovali na východě Čech, doma ale padli s Děčínem
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BK JIP PARDUBICE
ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 42:54
čtvrtiny: 11:25, 31:29, 24:20, 17:24
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

48/24:44/28
7:9
20/14:18/15
31:29

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:22
21:21
7:13
14:13

Rozhodčí: Matějek, Hošek, Kec
Diváci: 800.

Sestava a body Pardubic:
Sestava a body Prostějova:
21
21
17
166
13
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Ariete se v boji o čtvrtfinále utkání ve středu proti outsiderovi z Brna

Až do sedmadvacátého kola letošního ročníku Kooperativy NBL drželi basketbalisté Ariete
Prostějov neporazitelnost na domácí palubovce.
Od začátku sezony v hale Sportcentra DDM vyhráli dvanáct zápasů a po dvojnásobném prodloužení dokonce porazili mistry z Nymburka.
Nestačili až na Válečníky z Děčína, kteří tak získali na Orly náskok tří vítězných zápasů.
Prostějov/lv

Pandula 25, Šoula 19, Sanders 15, Wall 11, Kohout 4, Hezekiah 3, Půlpán
3, Příhonský 3, Škranc 0, Kotas 0, Šoukal 0.
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VÍTĚZNÁ SÉRIE SKONČILA, TU NOVOU MÁ ODSTARTOVAT POHÁR

0
0
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Trenér: Zbyněk Choleva

„Je to škoda. Mohli jsme se dostat
do těsného kontaktu a přiblížit se
ke druhé příčce. Nepodařilo se,
ale nic není ztraceno. Musíme
se soustředit na další zápasy. S
papírově slabšími, než je třeba
právě Děčín, se kterými jsme
ale už během sezony zaváhali,“
konstatoval po včerejším utkání trenér Orlů Zbyněk Choleva.'
Utkání týmů ze špice tabulky

sledovala druhá nejvyšší návštěva v sezoně. Vítězství svého
klubu se ale v tomto případě
fanoušci nedočkali. „Také z tohoto důvodu nás porážka mrzí.
Diváci byli výborní,“ poznamenal předseda klubu Ivan Pospíšil. „Z jednoho neúspěchu ale
nechceme dělat tragédii. Liga
je vyrovnaná, stát se to může
a Děčín je letos opravu hodně
silný soupeř,“ dodal Pospíšil.
Novou sérii úspěchu chce orlí

sestava zahájit už ve středu
v rámci čtvrtého kola Českého
poháru. Do Prostějova přijede
Brno, postupujícího do čtvrtfinále určí jediné utkání. Tým z jihu
Moravy je v ligové soutěži až
dvanáctý, už proto půjdou Hanáci do střetnutí v roli vysokého
favorita. „Půjdeme za postupem.
Potřebujeme ale hrát naplno.
V ideálním případě chceme
rychle získat rozhodující náskok,
který soupeře zlomí. Nechceme
si utkání zbytečně komplikovat,“
řekl Choleva. Zápas začíná v hale
Sportcentrum DMM od 18.00
hodin.
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,“ je si vědom lodivod
Ariete Prostějov.
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,“ zopakoval
generální manažer Orlů Petr
Fridrich.
Druhá nejvýznamnější soutěže
vstupuje do rozhodující fáze. Ve
hře zůstaly pouze ligové týmy,
které doplňuje prvoligový Hradec
Králové. „Závěrečné Final Four
proběhne s největší pravděpodobností v Brně. Hrát se bude 20.
a 21. února,“ dodal Fridrich. Do

Závěr nevyšel. Dobře rozehrané utkání s Děčínem zejména díky druhé polovině Prostějovští nezvládli.
Foto: www.orliprostejov.cz
pohárové soutěže naskočili basketbalisté ve 3. kole, kdy nastoupili proti BVK Holice a zvítězili
jednoznačně 97:52. Čtvrtfinále je
naplánováno na 28. ledna 2015.

ARIETE PROSTĚJOV
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BK DĚČÍN

poločas: 51:40

čtvrtiny: 26:20, 25:20, 16:25, 9:26
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

42/23:50/18
6:12
21/12:24/19
44:31

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:12
23:22
4:10
16:7

Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Večeřa
Diváci: 950.
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sehnal Marek
Peterka Ondřej

0
0

Sestava a body DĚČÍNA:
Tucker 33, Vyoral 22, Jelínek 11, Bosák 10, Landa 7, Kaša 5, Bažant 3, Kroutil
0, Jiříček 0, Hendrych 0.

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 16. kolo: Pardubice - Nymburk 75:88 (14:19, 36:38, 51:60). Nejvíce bodů: Wall
a Půlpán po 12, Kohout a Sanders po 11, Kotas 10 - Houška 15, Raivio 14, Simmons a Burns
po 12, Washington 11. Fauly: 16:21. Trestné hody: 19/13 - 8/8. Trojky: 4:8. Doskoky: 30:29.
26. kolo: Ostrava - Ústí nad Labem 67:60 (14:19, 30:35, 47:52). Nejvíce bodů: Rohde 25,
Dougherty 14, Muirhead 13 - Vette 15, Crowder 11, Alič a Žampach po 9. Fauly: 18:18. Trestné hody: 15/9 - 14/9. Trojky: 2:7. Doskoky: 40:32 * Děčín - Svitavy 86:63 (20:21, 43:33,
69:48). Nejvíce bodů: Jelínek 19, Bosák 15, Kroutil 9 - Macela 13, Šotnar 13, Teplý a Votroubek po 11, Abercrombie 10. Fauly: 18:18. Trestné hody: 13/9 - 15/9. Trojky: 5:8. Doskoky:
45:23 * Pardubice - Prostějov 83:98 (11:25, 42:54, 66:74). Nejvíce bodů: Pandula 25, Šoula
19, Sanders 15, Wall 11 - Marko 21, Talley 17, Tomanec 16, Slezák 13, Mrviš 11, Nečas 10.
Fauly: 21:21. Trestné hody: 20/14 - 18/15. Trojky: 7:9. Doskoky: 31:29 * USK Praha - Kolín 69:66 (21:17, 37:27, 58:46). Nejvíce bodů: Michal Mareš 21, Nikolič 19, Feštr 9 - Chán
25, Bryant 20, Vocetka 12. Fauly: 22:24. Trestné hody: 22/14 - 18/16. Trojky: 7:6. Doskoky:
33:24 * Brno - Opava 82:78 (19:13, 42:31, 60:50). Nejvíce bodů: Krakovič 17, Šmíd 15,
Marič 14, Šiška 12, Zachrla 10 - Šiřina 19, Blažek 17, Dokoupil 12, Klečka 11. Fauly: 24:25.
Trestné hody: 22/18 - 23/15. Trojky: 6:7. Doskoky: 32:24.
27. kolo: Kolín - Brno 88:71 (24:24, 49:39, 68:56). Nejvíce bodů: Chán 27, Bryant 24, Ličartovský 18, Field 10 - Šiška 16, Marič 13, Šmíd 11. Fauly: 19:21. Trestné hody: 16/12
- 15/12. Trojky: 6:5. Doskoky: 43:34 * Opava - Jindřichův Hradec 100:68 (22:19, 48:39,
72:52). Nejvíce bodů: Klečka 16, Bujnoch, Lyčka a Blažek po 14, Gniadek 13, Vlček 10 Robinson 18, Autrey 15, White 11. Fauly: 25:24. Trestné hody: 21/16 - 18/13. Trojky: 14:7.
Doskoky: 40:28 * Prostějov - Děčín 76:91 (26:20, 51:40, 67:65). Nejvíce bodů: Talley 23,
Tomanec 15, Marko 10 - Tucker 33, Vyoral 22, Jelínek 11, Bosák 10. Fauly: 23:22. Trestné
hody: 21/12 - 24/19. Trojky: 6:12. Doskoky: 44:31 * Ústí nad Labem - USK Praha 78:66
(16:16, 35:28, 59:49). Nejvíce bodů: Vette 21, Žampach 16, Laroche 12, Čarnecký 11 - Krušič
14, Šafarčík 13, Mareš 12, Feštr 10. Fauly: 18:24. Trestné hody: 27/19 - 14/9. Trojky: 9:9.
Doskoky: 31:32.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 27. 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
NH Ostrava
QANTO Tuři Svitavy
BC GEOSAN Kolín
USK Praha
MMCITÉ Brno

11
25
26
26
26
25
25
24
24
25
25
24

10
20
18
17
16
12
11
10
10
8
7
4

1
5
8
9
10
13
14
14
14
17
18
20

981:792
2045:1844
2283:2101
2239:2148
2101:1963
2095:2150
2021:2078
1793:1812
1846:1946
1854:1952
1754:1898
1729:2057

90.9
80.0
69.2
65.4
61.5
48.0
44.0
41.7
41.7
32.0
28.0
16.7

KAM PŘÍŠTĚ
28. kolo, sobota 17. ledna 2015, 18:00 hodin:
NH Ostrava - USK Praha (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - MMCITÉ Brno
(pátek 16.1., 18:00), Lions J. Hradec - GEOSAN Kolín, BK JIP Pardubice - BK
Opava (pondělí 19.1., 18:00), QANTO Tuři Svitavy - Ariete Prostějov (17:00).

Není-li v zimě sněhu

V Pardubicích vládli hosté od druhé minuty až do konce zápasu

zasedni k našemu webu
www.vecernikpv.cz

83
98

Pardubice/lv - Kdo před zápasem Prostějova v Pardubicích očekával velkou bitvu
o průběžné třetí místo v tabulce Kooperativa NBL, musel být zklamaný. Na půdě
soupeře podali hráči Ariete
zodpovědný výkon a od začátku byli jednoznačně lepším týmem. Východočechy
porazili s přehledem 98:83,
když rozhodující náskok získali už v první desetiminutovce.

Domácí se sice zásluhou trojky Půlpána dostali do vedení,
radovali se však pouze několik
okamžiků. Orli zareagovali kanonádou v útoku a za stavu 11:4
donutili domácí lavičku k vybrání oddechového času. Po návratu
na palubovku jejich velká jízda
pokračovala a v sedmé minutě
vedli 21:4. Domácí dokázali mírně snížit, přesto po úvodní čtvrtině prohrávali o čtrnáct bodů.
V dalším průběhu poločasu
Pardubice přidaly. Jejich ofenzivu táhl především exprostějovský Dušan Pandula, autor pětadvaceti bodů. Bývalý
prostějovský křídelník ovšem
na všechno nestačil. Ariete
si drželo dvouciferné vedení
a do kabiny odcházelo za pří-

znivého stavu 54:42, i když
poslední minuty prohráli 2:11.
Na začátku druhého poločasu
se v domácím dresu dvakrát po
Dušan BOHUNICKÝ - trenér BK JIP Pardubice:
sobě trefil Wall a stáhl ztrátu na
devět bodů. Tým Prostějova ale „V úvodu zápasu naše obrana vůbec nefungovala a to rozhodlo celý
nechtěl slibně rozehranou partii zápas. Poté se nám podařilo vytvořit tlak s nižší sestavou, ale opět nás
ztratit a držel si dostatečný od- srazily dolů zbytečné ztráty a neschopnost bránit týmově. Soupeř nastup. Hned šest hráčů dalo přes opak hrál kombinačně a dokázal naše chyby trestat. Prostějov vyhrál
deset bodů a také díky tomu naprosto zaslouženě.“
Orli před začátkem poslední
David HÁJEK - asistent trenéra Ariete Prostějov:
čtvrtiny vedli 74:66.
Hostům zatrnulo pouze v úvodu „Utkání se rozhodlo hned na začátku, kdy jsme získali velký náskok
závěrečné pasáže, kdy Šoula sní- a ten poté udržovali. V druhé půlce jsme si trochu nevěděli rady
žil až na rozdíl čtyř bodů. Pak ale s menší sestavou Pardubic, ale nakonec jsme trefili opět dvě trojky
Talley trefil veledůležitou trojku, v rychlém sledu a znovu získaný dvouciferný náskok již kontrolovzápětí domácí zbytečně ztratili vali. Využili jsme toho, že se Pardubice nedostaly do tempa.“
míč v rozehrávce a Šteffel zcela sám pod košem skóroval. Po zpoza tříbodového
to. V
Vy zbývajícím
říb d éh oblouku
bl k MarM
bý jí í čase
č užž svěřeněř
dalším neúspěšně zakončeném ko a po šňůře osmi bodů bylo za ci kouče Cholevy dovedli utkání
útoku domácích se záhy prosadil stavu 82:68 definitivně rozhodnu- v poklidu do vítězného konce.

Tucker s Vyoralem ukončili vítěznou sérii Orlů
Ar Pv
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Prostějov/lv - S první porážkou
v domácím prostředí se museli
basketbalisté Prostějova vyrovnat po závěrečné siréně zápasu
proti Děčínu. Domácí Ariete
mělo lepší první poločas a místy vedlo až o šestnáct bodů. Ve
druhé části ale hosté svoji ztrátu
vymazali a v poslední čtvrtině
velký obrat dokonali. Prostějov
nakonec utkání sedmadvacátého kola prohrál 76:91, v průběžné tabulce Kooperativa NBL
přesto zůstal na třetí pozici.

Vstup do zápasu měli lepší děčínští „Válečníci“. Především
zásluhou Tuckera vedli po pěti
minutách 13:7. Ještě do konce
čtvrtiny bylo všechno jinak.
V domácím dresu se prosadili
střelci z dálky, další body přidali
Orli po nájezdech pod koš a po
úvodní desetiminutovce to bylo
26:20 pro domácí.
Ariete se v ofenzivě dařilo také
v dalším průběhu poločasu. Děčín nastoupil bez Strii a kapitána
Houšky a v 16. minutě už prohrával 29:45. Až v závěru poločasu
se hosté mírně zvedli a snížili, po
dvaceti minutách přesto Prostějov držel nadějný náskok 51:40.
Ve druhé půli se hosté nadechli
k náporu. Utkání se začalo lámat

po technické chybě Nečase ve 27.
minutě za stavu 61:50. Válečníci
využili chvilkové ztráty koncentrace a udeřili. Do konce čtvrtiny
zaznamenali patnáct bodů a snížili svoji ztrátu na rozdíl jediného
dvoubodového koše (65:67).
Na začátku posledního dějství
hostující Kaša trojkou otočil
skóre a od té doby se Orli dostali
do vedení pouze v jednom případě. K vítězství Děčín nasměroval šesti body v řadě Vyoral,
který zařídil Válečníkům vedení
74:69 ve 34. minutě. Náskok
vzápětí pojistil trojkou Tucker.
Orlům v poslední čtvrtině totálně odešla střelba. Dali devět
bodů za deset minut a to na Děčín nemohlo stačit.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Z porážky jsme pochopitelně zklamaní. První poločas byl z naší
strany dobrý, už v něm se však ukazovalo, že především Tucker má
výjimečný den a to se po přestávce projevilo. Po změně stran jsme
byli pomalejší, srážely nás vlastní ztráty. Celý tým bojoval, přesto
Děčín dokázal otočit skóre a my jsme znervózněli. Střely nám vypadávaly z obroučky, přestalo se dařit a už jsme se nechytili.“

Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:

„Pro nás je to nejhodnotnější výhra v sezoně. Kromě Strii nám chyběl
Houška, soupeř měl navíc po vítězství v Pardubicích dostatek sebevědomí a to se ukázalo v prvním poločase, kdy jsme dostali jednapadesát bodů. Přesto jsme stále hráli trpělivě, chytře a disciplinovaně.
Díky tomu se nám podařilo utkání otočit, i když jsme prohrávali
i o šestnáct bodů. Táhl nás především Tucker a Vyoral, ovšem své
odvedli prakticky všichni hráči.“

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem Ariete Janem Tomancem

„Jednou to přijít muselo. V play off to Děčínu oplatíme!“

Prostějov - Žádnou velkou radost neměl z porážky s Děčínem prostějovský pivot Jan Tomanec
(na snímku). K úspěchu Orlům nepomohlo ani jeho patnáct bodů. Konec domácí neporazitelnosti
se přesto snažil podkošový hráč s nadhledem.
„Jednou to přijít muselo. Třeba to Děčínu oplatíme
v play off. To by bylo pěkné,“ pousmál se Tomanec.
Ladislav Valný
V prvním poločase jste
výrazně vedli. Čím vás
soupeř po přestávce zaskočil?
„Těžko říct. Nechali jsme se
rozhodit, odešla nám střelba. Za
druhý poločas jsme dali nějakých
pětadvacet bodů a to je opravdu

hodně málo. Nám střely vypadávaly z obroučky, Děčínu se naopak dařilo. To se bohužel stává...“
Vítězství vás mohlo přiblížit ke druhému místu
v tabulce. Půjde větší ztráta na
Válečníky ještě v základní části
dohnat?
„Všechny týmy ještě čeká hod-

ně zápasů před začátkem play
off. Stát se může opravdu cokoli.
Pravdou je, že náskok Děčína narostl. Ukazuje, že právem patří do
špičky ligy společně s Nymburkem, Pardubicemi a námi.“
Z technického zápisu je
zřejmé, že vás porazil
především Tucker s Vyoralem.
Měl jste čas všimnout si jejich
výkonů?
„Oba jsou hodně šikovní a svému
týmu pomohli. Tucker se dostal
do pohody hned na začátku, Vyoral hrál výborně na konci. Tahouni
Děčína.“
Nedali se přece jen lépe
ubránit?
„Věděli jsme, že se jim daří. Ale

třeba Tucker
ucker držel až do závěru
téměř stoprocentní úspěšnost
trojek. Co zvedl, dal. To se pak
ání.“
těžko brání.“

Foto: Josef Popelka

Sport

Taktovku převzal Zdeněk Čech, jenž věří, že uspěje:

„Mužstvo se musí doplnit, všichni výkonnost nemají..“
Prostějov - Při své hráčské kariéře se stal odchovancem Havlíčkova Brodu, nyní povede Jestřáby právě
proti tomuto soupeři. Někdejší dlouholetý útočník
nejvyšší československé soutěže a později asistent
extraligového Zlína Zdeněk Čech působil v posledních sezonách výhradně u mládeže a mimo jiné se
podílel na bronzu z mistrovství světa osmnáctiletých v
ročníku 2003/2004. Trénoval také další mládežnické
reprezentace a naposledy starší dorost Vsetína,
nyní se ujímá prvního mužstva Prostějova, s nímž se
pokusí vzedmout z aktuálně poslední příčky prvoligové tabulky. Pár hodin po inauguraci do funkce
poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.
Jiří Možný
S jakými ambicemi a plány
přicházíte k Jestřábům?
„Očekávám, že se nám podaří
zachránit mužstvo v první lize.
Mým úkolem je udělat vše pro
to, aby se to zachránilo. Já musím
udělat vše a hráči to musí respektovat, pak by to mělo fungovat.“
Znáte blíže prostějovské
mužstvo?
„Spoustu hráčů znám, hodně z nich
mi totiž prošlo mládežnickými
reprezentacemi, ať už to byla
šestnáctka, sedmnáctka, osmnáctka, stejně tak oni znají mě a trochu
vědí, co ode mě mohou očekávat.
Doufám, že spolupráce bude dobrá a budou dělat to, co mají.“
Co vám ukázal první trénink?

„Je tam několik nedostatků
v herních činnostech, ale mužstvo
má potenciál. Jedním z důležitých
faktorů je, že se musí dodržovat
disciplína. Přesvědčili jsme se
o tom i v sobotu, když jsem
se byl podívat na zápase.
V poměrně krátké době jsou totiž
schopni ztratit zápas vinou toho,
že nedodržují, co mají, nebo
udělají nějaký hloupý faul. To je
jedna z věcí, které se musí odstranit. Určitě nejsme mužstvo, které
bude někoho válcovat 5:4 nebo
6:5, musíme hrát tak, abychom
dostávali minimum gólů a zvládali
zápasy dobrou obranou 2:1, 3:2
a podobně.“
Kádr se stále potýká s velkou marodkou, jak moc
je to nyní limitující při skládání
sestavy?

„Budeme se snažit mužstvo trošku
doplnit, pokud to půjde. Vyztužit
defenzivu, přijít by měli minimálně
jeden dva kvalitní hráči, kteří by
nám pomohli. Zraněné hráče má asi
každé mužstvo a důležité bude, aby
v rozhodujících fázích se to dostalo
do situace, že jich bude minimum,
a budeme si moci vybrat alespoň tři
pětky, které budou schopny odevzdat očekávaný výkon.“
První prověrkou pro
vás bude utkání s Havlíčkovým Brodem. Myslíte, že to
bude obranná bitva a čekání na
první gól?
„I podle toho, jak hráli s Budějovicemi, kdy to skončilo 1:0,
tak to bude o jedné dvou chybách
a disciplíně. Mužstva jsou zhruba
vyrovnaná, je otázkou, co se podaří
sehrát. Pro mě je to taková pikantní
záležitost, protože jsem hokejově
vyrůstal v Havlíčkově Brodě. Ale
teď jsem tady, tak budu chtít, abychom vyhráli.“
Není pro vás trošku limitující, že jste už spoustu let
netrénoval dospělé?
„Dlouho jsem trénoval dorost a juniorku, pohyboval jsem se i v reprezentaci, takže některé hokejové
věci, které je potřeba dodržovat,
jsem získal a mohu nabídnout.
Samozřejmě to určitý handicap
je, člověk si na to musí zvyknout
a vědět, že muži jsou schopni udělat jiné věci než třeba

mládežníci, ale myslím si, že to
problém nebude a že to zvládnu.“
A máte dostatek informací o první lize?
„I když jsem třeba netrénoval, tak
jsem stále sledoval, jak to probíhá.
A třeba tady v Prostějově, ale
i v Havlíčkově Brodě nastala obrovská fluktuace hráčů. Teď je
otázka, kdo bude moci nastoupit,
všichni hráči, kteří v mužstvu jsou,
tak tu výkonnost nemají. Někteří
sice vypadali dobře, ale vyšší soutěž
nezvládají. To je ale normální.“

„Určitě nejsme mužstvo, které bude
někoho válcovat, musíme hrát tak,
abychom dostávali minimum gólů
a zvládali zápasy dobrou obranou.“
nový hlavní kouč Jestřábů ZDENĚK ČECH
o nutnosti zaměřit se hlavně na defenzívu
Co je tedy nyní podstatné?
„Mužstvo se musí doplnit tak,
aby vše fungovalo. Čeká nás
rozhodujících šestnáct zápasů a
bude to o disciplíně. Úplně super
kvalita v tom mužstvu není a vše

Prostějov - Jako sportovní manažer je zodpovědný
za sestavení kádru, coby asistent kouče se podílí na
vedení každého zápasu. I proto nabídl Jiří Vykoukal
společně s hlavním koučem Petrem Zacharem
o víkendu svůj post v reakci na další výsledkové neúspěchy a opětovný pád na poslední místo v tabulce.
V tuto chvíli to ale vypadá, že bude pravou rukou
i nového kouče Zdeňka Čecha, a věří, že se nevydařenou sezonu podaří zdárně dokončit a uhájit prvoligovou příslušnost i pro další sezonu.
Zůstáváte i po nedělní
změně hlavního kouče asistentem?
„S Petrem Zacharem jsme panu
Luňákovi nabídli, že by před koncem sezony pro mužstvo bylo impulzem, kdyby přišli dva noví trenéři. Zatím přišel pan Čech, který měl
přání, aby jeden z nás tam zůstal. Ale
je možné, že si ještě někoho přivede.
Pokud si nikoho nepřivede, tak holt
nebude jiná volba. (úsměv)“
Právě dnes vás čeká důležité utkání s Havlíčkovým Brodem, jakou očekáváte
kulisu?

„Atmosféra v hledišti se vůbec
nedá porovnávat s tou v minulé
sezoně. Je hodně špatná a my to
víme. To hráčům nepomáhá...
Myslím si, že se snaží, ale někdy
to z hlediště vypadá úplně jinak.
Věřím, že všichni mají stoprocentní přístup a doufám, že už se z posledních vyloučení poučili a nebudou se opakovat. Navíc jsme stále
ve stavu marodných, do hry nám
dosud nezasáhli Stejskal, Kovařík,
Coufal, Radek Meidl, v sobotu se
vyfauloval David Roupec, což je
velká ztráta.“
Jakou komplikací jsou
současné trable se zraněními?

„Po Šumperku jsme si mysleli,
že tým už je stabilizovaný na tři
lajny plus nepravidelně čtvrtá, ale
během čtyř kol nám vypadlo sedm
hráčů a to mužstvo se rozpadlo.
Do Mostu jsme jeli v sestavě, kterou jsme neměli ani loni, a teď se
to pomaličku začíná dávat dohromady. Všechno se to ale mele –
atmosféra v hledišti, atmosféra od
začátku sezony. Musíme se s tím
ale porvat a udělat vše pro to, aby
se tu první
liga udržela.“
p
Připouštíte si i variantu,
že záchrana nemusí vyjít?
„To uvidíme na konci února, mužstvo pro udržení musí udělat maximum. Buď to zvládneme a zasloužíme si to, nebo to nezvládneme a
nezasloužíme si to. Musíme všichni
bojovat, to je to jediné, co můžeme
udělat. Od začátku sezony mě mrzí
zápasy, které jsme zbytečně projeli
po individuálních chybách, které
jsme tam nasekali. Viz Havlíčkův
Brod, Ústí nad Labem, Jihlava, České Budějovice, které jsme dotáhli na
3:3, ale další střídáním se necháme
vyloučit do tří. Toto jsou zlomové
okamžiky celé sezony.“

Jste před závěrečnými
koly optimistou?
„Já jsem spíše realistou, protože vidím, jaká je situace s naším týmem
i kolem. Těžko říct, jak současnou
situaci nazvat, musíme být hlavně
plni odhodlání a udělat pro to maximum v posledních šestnácti zápasech, které nás čekají. Atmosféra
sice není bůhvíjaká, ale všichni
jsou plni odhodlání udělat vše pro
to, aby se podařilo první ligu zachránit.“
Po sobotním utkání jste
přišli o Davida Roupce,
jak výrazná to bude ztráta?
„Udělal hloupost a je to obrovská ztráta, jedná se o našeho
nejlepšího obránce. Už má něco
odehráno a ví, že mužstvu nepomohl. Nejen v sobotu, ale i v
dalších zápasech, kdy nám bude
chybět. To je to, za co pykáme
celou sezonu. Disciplinárka ho
bude projednávat ve středu a
uvidíme, jaká výše trestu padne.
Nebude tak k dispozici minimálně v pondělí a ve středu. Jsou
věci, které ze střídačky prostě
neovlivníte. Hráči mají určitou
zodpovědnost na ledě.“

bude rozhodovat to, jak budou
hráči schopni dodržovat taktické
věci i vyvarování se zbytečných
faulů v útočném pásmu či oplácení. To se musíme snažit eliminovat a odstranit, pak máme šanci
uspět.“

O víkendu jste vedli 2:1,
bylo po vyrovnání zlomem právě toto vyloučení?
„Dá se říct, že ano. Snažili jsme
se tým připravit a první třetina se
vyvíjela podle očekávání. Snažili
jsme se hrát z poctivé defenzivy,
dostali jsme ale špatný gól poté, co
jeden hráč nebyl obětavý a nepadl
nám do rány. Ve druhé třetině jsme
si potvrdili, že Třebíč je hratelná.
Po většinu části jsme byli lepší a
dokázali jsme zápas otočit na 2:1.
Propadli jsme pak ale v útočném
pásmu, kde se nám srazili dva hráči. Domácí tak šli do situace dva
na jednoho a proměnili to. Stále to
pro nás ale bylo dobře rozehrané a
přijatelné, pak ale v naší přesilovce
udělal David toto, čeho se musí vyvarovat a co se nesmí stávat. Z naší
přesilovky udělal sedmiminutové
oslabení. Projeli jsme si to sami,
toto jsou blbosti, které děláme.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Kapitán Jestřábů Lukáš Duba o změně kouče:

„Něco jsme tušili, ale nevěděli, o co půjde“
Prostějov – Třetího hlavního trenéra v aktuální sezoně zažívá zkušený útočník Jestřábů Lukáš Duba.
Kapitán mužstva tak společně se svými spoluhráči
pozná po Tomáši Sršňovi a Petru Zacharovi rovněž
rukopis Zdeňka Čecha a těší se, že tato změna přinese kýžený impulz a nasměruje celý tým k záchraně.
Dobře si však uvědomuje, že je to hlavně na hráčích,
kteří se musí vyvarovat takových zaváhání, jaká předvedli i v uplynulém týdnu proti Jihlavě a Třebíči.
Jiří Možný
S jakými pocity jste přijímali zprávu, že se podruhé v sezoně mění hlavní
kouč?
„Překvapení to trošku bylo, i když
nám po sobotním zápase pan Vykoukal řekl, že nastanou nějaké
změny. Něco jsme tedy tušili, ale
nevěděli, o co půjde. V neděli ráno
nám pak na tréninku pan Luňák
představil nového trenéra a přinesl
i nové motivační informace, aby
nás to nakoplo do zbytku sezony.
Teď je to vyloženě na nás na hráčích, jak se s tím popereme, během
zbývajících šesti sedmi týdnů musíme udělat maximum, dát do toho
všechno od prvního do posledního
hráče v kádru. Urvat co nejvíce
bodů, abychom to hlavně udrželi.“
Znáte nového trenéra?
„Já osobně pana Čecha
znám, ale hlavně díky jeho synovi,
který tu hrával. Potkávali jsme se a

vím, že působil u různých mládežnických reprezentací a má z nich řadu
zkušeností. Trénoval také extraligu
ve Zlíně a věřím, že tomu dodá nový
impulz, sezonu zvládneme a udržíme
to. Už první trénink byl takový jiný,
každý se chtěl ukázat.“
V týdnu jste ztratili dva
slibně rozehrané zápasy,
kde hledat příčinu?
„Těžko se mi to komentuje. Nad
Jihlavou jsme po první třetině vedli 3:0 a měli jsme to parádně rozehrané. Pak přišlo oslabení a snížení na 3:1, poté další chyby a bylo
to 3:3, načež jsme dostali smolný
gól na 3:4 v poslední sekundě druhé třetiny. Ve třetí třetině jsme se
snažili vyvinout nějaký tlak, ale
Jihlava má natolik zkušený kádr,
že si to pohlídala. Přidala pátý gól
a už bylo po zápase. Je to velká
škoda.“
Také v Třebíči jste sahali po bodech, co vás tam
zastavilo?

„Ve druhé třetině jsme otočili stav
z 0:1 na 2:1 a podávali jsme super
výkon, kdy jsme je nepouštěli k ničemu. Ale pak přišla jedna chyba
a bylo to 2:2, následně při naší přesilovce udělal David Roupec faul,
který byl ohodnocen možná až
trochu přísně. Když jsem to viděl
na videu, tak to nevypadalo
tak hrozně, ale hráli jsme
sedm minut ve čtyřech, to
Třebíč potrestala dvěma
góly. Takže výborný
zápas, ale závěr jsme
nezvládli. Půlku jsme
hráli parádně, tak je
to ale vždycky, že
uděláme dvě chyby,
soupeř je potrestá
a nás to zlomí.“
Zápas jste kvůli
osobnímu trestu
nedohrál ani vy, co vás
vyřadilo ze hry?

„Bylo to vyhrocené od faulu Davida
Roupce. Dostal trest do konce utkání, a když šel do
kabin, tak si na
něj protihráči
počkali a napadli ho. To se

„Půlku jsme hráli parádně, tak je to ale
vždycky, že uděláme dvě chyby, soupeř
je potrestá a nás to zlomí.“
prostějovský útočník LUKÁŠ DUBA
o utkáních nedotažených k vítězství

FUTSAL V ČÍSLECH
„Griffini“ šli do čela,
útočí i Anděl

„Atmosféra je špatná, ale snad se to ještě změní,“
nevzdává se Jiří Vykoukal nadějí na záchranu

Jiří Možný

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. ledna 2015

nesmí stávat, to jsem ještě nezažil. Já
jsem ve třetí třetině dostal desetiminutový trest za bouchnutí hokejkou
do mantinelu, pak mě následně domácí fanoušci polévali pivem, tak
čtyři pět mi nalili na hlavu. Tak jsem
tam práskl a rozhodčí mi dal desítku a šel jsem do kabin. Měl bych to
ustát, ale tam to bylo vyhrocené hodně. Něco ze strany rozhodčích jsem
nepochopil.“
Nepřipadá vám, že jsou
rozhodčí na vás trochu
přísnější?
„Je to možné, také jsme se o tom
s klukama bavili. Kolikrát se
soupeři zákroky na hranici faulu
nepískají, ale když mi uděláme
to stejné nebo i trochu menšího,
tak okamžitě jdeme ven. Připadá
mi, že jsou proti nám nějací zaujatí. Nevím, proč to je, ale je to
zvláštní. Musíme si dávat pozor
na fauly, protože rozhodčí nám
nepomohou.“
S jakým přáním půjdete
do dnešního souboje s
Brodem?
„Aby přišlo co nejvíce fanoušků, aby nám pomohli ke třem
bodům i ve zbytku sezony, abychom to udrželi. Pak budeme
všichni spokojeni. Dopředu jim
za to děkuji, budeme se jim chtít
odvděčit výkonem. Uděláme
maximum pro to, abychom vyhráli.“

Prostějovsko/koc, jim – Prvními turnaji nadstavby pokračovaly o víkendu okresní futsalové soutěže. V 1. třídě zvládly svá utkání bez ztráty
bodu týmy Relax Prostějov, Anděl i Griffins. Ti se díky zdolání Konice,
Botafogy i Aristonu dostali na úplné čelo tabulky, využili totiž toho, že
dosud vedoucí Relax hrál o jeden zápas méně. Vedoucí trojici dělí dva
turnaje před koncem dva body, naopak ostatní už nyní výrazně ztrácejí
a utkání je zřejmě jen o druhé místo.
V nově ustanovené 2. třídě není po dvou či třech zápasech ani jeden celek,
jenž by neztratil nějaký bod. Nejlépe je na tom duo padající z 1. třídy, tedy
„áčko“ Sexmeraldy a Brodek u Prostějova, tato družstva dohromady získala
tři výhry a tři remízy. Naopak zatím bez bodu je poslední „béčko“ Relaxu, o
maličko lépe je na tom rezerva Zavadilky a Orange.
Úvodní klání má za sebou i nejnižší, tedy 3. třída. V ní jsou zatím suverénní Smržice, které zdolaly Menphis, Vrahovice i Vrbátky a mají dvouciferné
kladné skóre. Pouze vítězství poznaly v sobotu a neděli také Galacticos a
Sexmeralda „B“, tyto mančafty ovšem hrály jen dvakrát.
1. TŘÍDA

sobota 10. ledna 2015, Němčice nad Hanou:

ŹE-STAV Nezamyslice – RELAX „A“ 0:2, BOTAFOGA – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 2:3,
FC ANDĚL – ŽE-STAV Nezamyslice 4:2, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – RELAX „A“ 0:4,
MECHECHELEN – FC ANDĚL 2:11, ŽE-STAV Nezamyslice – BOTAFOGA 1:1, AC VYPRAHLO Konice – SK GRIFFINS 98 6:1, FC ANDĚL – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 8:5, SK
ARISTON 92 – MECHECHELEN 8:1, BOTAFOGA – SK GRIFFINS 98 0:5 kontumačně,
BOTAFOGA se k utkání nedostavila, MECHECHELEN – AC VYPRAHLO Konice 4:2, SK
GRIFFINS 98 – SK ARISTON 92 7:4.

Průběžná tabulka (nadstavbová část):
1. SK GRIFFINS 98 Prostějov
2. FC ANDĚL Prostějov
3. FC RELAX Prostějov „A“
4. SK ARISTON 92 Prostějov
5. AC ZAVADILKA 2000 „A“
6. MECHECHELEN Prostějov
7. BOTAFOGA Prostějov
8. ŽE-STAV Nezamyslice n. H.
9. AC VYPRAHLO Konice

3
3
2
2
3
3
3
3
2

3
3
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
2
2
2
2
2

18:5
23:9
6:0
12.8
8:14
7:21
3:9
3:7
3:10

9+3 12
9+2 11
6+4 10
3+0 3
3+0 3
3+0 3
1+1 2
1+0 1
0+0 0

Poznámka: Celkový počet bodů v tabulce je tvořen součtem bodů získaných v nadstavbové části soutěže a bonifikačních bodů přenesených
ze základní části soutěže pro mužstva na 1. až 4. místě.
2. TŘÍDA

neděle 11. ledna 2015, Kostelec na Hané:
TORPEDO – POBŘEŽÍ KOCOVINY 7:1, MK BRODEK u PV – SEXMERALDA „A“ 5:5, BVD
– POBŘEŽÍ KOCOVINY 2:3, FC ORANGE – TORPEDO 4:4, RELAX „B“ – MK BRODEK
u PV 2:4, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – SEXMERALDA „A“ 1:6, BVD – FC ORANGE 3:1,
SEXMERALDA „A“ – RELAX „B“ 4:1, MK BRODEK u PV – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 3:3.

Průběžná tabulka (nadstavbová část):
1. SEXMERALDA Prostějov „A“
2. MK BRODEK u PV
3. TORPEDO Prostějov
4. BVD
5. POBŘEŽÍ KOCOVINY
6. FC ORANGE
7. AC ZAVADILKA 2000 „B“
8. FC RELAX Prostějov „B“

3
3
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
0
0
0

1
2
1
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
2

15:7
12:10
11:5
5:4
4:9
5:7
4:9
3:8

7
5
4
3
3
1
1
0

3. TŘÍDA

sobota 10. ledna 2015, Němčice nad Hanou:
SEXMERALDA „B“ – BEDIHOŠŤ 2:1, GALACTICOS – MEDVĚDI Prostějov 4:3,
MEDVĚDI Prostějov – SEXMERALDA „B“ 1:3, BEDIHOŠŤ – GALACTICOS 1:3,
MEDVĚDI Prostějov – BEDIHOŠŤ 2:6.

neděle 11. ledna 2015, Kostelec na Hané:
FC VRAHOVICE – FK VRBÁTKY 3:4, FC MENPHIS – ATLETICO Smržice 1:7, ATLETICO Smržice – FC VRAHOVICE 7:3, FK VRBÁTKY – FC MENPHIS 3:4, ATLETICO
Smržice – FK VRBÁTKY 5:4.

Průběžná tabulka (nadstavbová část):
1. ATLETICO Smržice
2. GALACTICOS
3. SEXMERALDA Prostějov „B“
4. SPORTBAR Bedihošť
5. FK VRBÁTKY
6. FC MENPHIS Prostějov
7. FC VRAHOVICE
8. MEDVĚDI Prostějov

3
2
2
3
3
2
2
3

3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
2
1
2
3

19:8
7:4
5:2
8:7
11:12
5:10
6:11
6:13

9
6
6
3
3
3
0
0

Akce nadále trvá...

K AŽDÉ PONDĚLÍ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
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Házenkáři Kostelce
vstupují do přípravy
Kostelec na Hané, Prostějov/
jim – Bez spojky Marka Grepla
zahájí dnes, tedy v pondělí 12.
ledna přípravnou fázi před jarní
částí druhé házenkářské ligy
hráči Kostelce na Hané. Využívat
hodlají převážně domácích podmínek, v plánu je ale i uskutečnit
na konci ledna soustředění.
„Před Vánocemi neměl nikdo
žádné vážnější problémy, takže
věřím, že se od začátku budou
moci zapojit všichni. Zaměříme
se na fyzičku a budeme pilovat
vytrvalost, sílu a obratnost, pak se
přesuneme do haly, kde se pokusíme vylepšit naše obranné systémy,“ nastínil představy hlavní kouč
mužstva Jiří Grepl.
Kádr aktuálně osmého celku tabulky se pravděpodobně příliš měnit
nebude, zatím je jistá jen ztráta
šestadvacetiletého Marka Grepla.

„Jde do Prahy za prací. Je to sice
velice kvalitní spojka, na podzim
toho ale moc neodehrál. Jedničkou
na pozici střední spojky je Milan
Varhalík, lze tam využít i Tomáše
Frelicha a můžeme se podívat i do
vlastních řad. Mám tam vyhlédnutého osmnáctiletého a 190
centimetrů vysokého hráče, který
se může v budoucnu stát náhradou,“ podotkl zkušený stratég s tím,
že probíhají i další jednání.
Před startem druhé poloviny
soutěže v polovině února čekají
na Kostelec i přibližně čtyři herní
prověrky, ve všech případech půjde
o samostatná utkání. „Jednáme s
Velkou Bystřicí a Olomoucí, že bychom se vždy jednou střetli u nich
a jednou u nás. Nejsem přítelem
turnajů, dobrý soupeř nám dá více
než několik kratších zápasů brzy po
sobě,“ ozřejmil důvody Jiří Grepl.

Volejbal
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Po více než měsíci pokračuje evropská Liga mistryň 2014/2015
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VK KRÁLOVO POLE BRNO
VK AGEL PROSTĚJOV

Na prostějovské straně panují obavy z metru rozhodčích, přesto je touha po další senzaci velká

Čas: 1:05 hodin
Rozhodčí: Krtička a Jarošová.
Diváků: 100
1. set: 20:25 27 minut 2. set: 11:25 17 minut
3. set: 15:25 21 minut
Sestava Brna:

Nováková, Cebáková, Onderková, Toufarová, Marešová, Field, libero Chlumská. Střídaly: Nálezková, Vyklická, Hrazdírová. Trenér: Andre Gonzalez.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Kossányiová
Markevich

Karg

Borovinšek
ekk

Weiss
Simon
Trenérská dvojice: Střídala: Gambová
Připraveny byly: Soares, Zatloukalová,
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ Chludová

3
0

„AGELKY“ BUDOU V BAKU ČELIT ODVETĚ PADLÉHO GIGANTA!

VK AGEL PROSTĚJOV

Uplynuly čtyři týdny a ze slavného vítězství prostějovských volejbalistek nad nejbohatším klubem světa je stále příjemná, ale přesto už jen vzpomínka. Nyní musí ženy
VK AGEL Prostějov znovu vyrazit do boje za pokusem o
další šokující výsledek. V cestě jim přitom opět stojí Rabita
Baku a tentokrát nastoupí na jejím hřišti. Duel čtvrtého
kola základní skupiny „A“ v CEV DenizBank Champions
League Women 2014/2015 se hraje ve čtvrtek 15. ledna
od 14.00 hodin českého času.
Prostějov/son
Prostějovský tým si dává maximálně záležet na přípravě,
a proto do Ázerbájdžánu cestuje
o den dříve, než je při mezinárodních utkáních obvyklé. „Do
Baku letíme již třináctého ledna, na cestě strávíme skoro celé
úterý. Do dějiště střetnutí dorazíme večer, ve středu absolvujeme předzápasový trénink
a ve čtvrtek samotný mač. Jsem
rád, že budeme mít víc času na
aklimatizaci i celkové nachystání včetně důkladného taktického
rozboru,“ pochvaloval si kouč
„vékáčka“ Miroslav Čada.
Ze strany protivníka očekává po
všech stránkách extrémní nápor.

„Rabita prohrála nejen u nás,
ale také hladce v Polsku a pouze
díky vítěznému obratu s Kazaní má na kontě aspoň tři body,
což je však na takový velkoklub
za tři kola hodně málo. Tím pádem jsou hráčky i celý realizační
tým pod obrovským tlakem a
s trochou nadsázky jim v nadcházejícím zápasu půjde doslova
o život. Oni prostě musí vyhrát,
a to pokud možno jasně. Takže od
favorita na postup do Final Four celé
Champions League očekávám víc
než maximální nasazení - a nejen
to..,“ pronesl Čada.
Co měl na mysli? Hrozbu, kterou v nedávném rozhovoru
zmínila už běloruská smečařka
VK Tatsiana Markevich. Ta má

zkušenosti z působení v Azerailu
Baku a dobře tedy zná, jak pískají sudí, když někdo nastoupí
na půdě Rabity. „Bouřlivé prostředí i vědomí, že domácí jsou
vysokým favoritem, vytváří na
rozhodčí značný tlak. My v Baku
nastoupíme za poslední čtyři roky
už potřetí, tudíž víme, jak to tam
chodí. Na tyhle okolnosti musíme
být předem připravení, zbytečně
se jimi nerozptylovat a soustředit
se pouze na samotnou hru,“ zdůraznil Čada.
Skutečnost, že soupeř zkrátka musí uspět a jeho kolektiv
jen může, lodivo VK AGEL
za nijak výraznou výhodu
nepovažuje. „Obří tlak na Rabitu samozřejmě není příjemný
a může působit, jenže oni jsou pod
takovým psychickým náporem
v podstatě stále. Proto si nemyslím,
že by je mohl semlít. Za mnohem
důležitější než přehnaně kalkulovat o soupeři podle mě bude, jak
k utkání přistoupíme a zvládneme
jej my sami. Nesmíme si až moc
říkat, že není co ztratit a můžeme
jedině překvapit. To bychom pak
taky mohli dostat pořádně naloženo
a vracet se domů s debaklem, což

Na svém místě. Tradiční libero Julie Kovářová svým výkonem podpořila výborné vystoupení prostějovského celku.
Foto: Josef Popelka
pochopitelně nechceme,“ zmínil
hlavní trenér prostějovské družiny.
Svým svěřenkyním ale věří, byť
budou čelit enormní síle elitních
plejerek mezinárodního volejbalu.
„Díky domácímu vítězství víme,
že i proti tak favorizovanému
mančaftu lze vyrovnaně bojovat a
porazit jej. Doma však Rabita určitě předvede mnohem lepší výkon
než v prvním vzájemném střetnutí
a je na nás se tomu přizpůsobit.

Každopádně umíme zahrát výborně, snad to v Baku předvedeme.
Do tabulky v naší nabité skupině
se hodí každý získaný bod i set,
o které zkusíme zabojovat,“ slíbil
Miroslav Čada.
Videopřenos čtvrteční bitvy
z asijského kontinentu můžete
on-line sledovat na webových
stránkách www.laola1.tv! Ohlasy vám pak jako první přineseme na www.vecernikpv.cz.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

KRÁLOVO POLE BRNO

Čas: 1:10 hodin
Rozhodčí: Renčín a Štrumlová.
Diváků: 300.
1. set: 25:16 24 minut 2. set: 25:17 27 minut
3. set: 25:13 19 minut
miinu
m
nutt

Sestava Prostějova:

Andrea Kossányiová: „V Champions League se ještě chceme předvést,

libero: Kovářová
Kossányiová
Markevich

Karg

tahle soutěž je pro nás nejdůležitější“

Borovinšek
ek
Weiss
W
We
isss

Simon

Připravena byla: Soares, Zatloukalová,
Trenérská dvojice: Gambová,
Chludová.
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA BRNA:
Petrovič, Onderková, Nováková, Field, Marešová, Toufarová, libero Cebáková. Střídaly: Hrazdírová, Nálezková. Připraveny byly: Uhlířová,
Kopáčová. Trenér: Andre Gonzalez.

0
3

VK SG BRNO
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 0:59 hodin
Rozhodčí: Večeřa a Čipera.
Diváků: 100
1. set: 17:25 25 minut 2. set: 13:25 16 minut
3. set: 12:25 18 minut
Sestava Brna:

Pospíšilová, Plešingrová, Matoušková, Šnellyová, Nálezková, Podhrázká,
libero Vaňková. Střídaly: Skýbová, Minaříková. Trenér: Marek Meriač.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Kossányiová
Gambová

Karg

Chludováá
Zatloukalová

Soares
Trenérská dvojice:
Střídaly: Weiss, Borovinšek
Miroslav ČADA
Připraveny
byly: Markevich, Simon.
a Ľubomír PETRÁŠ

ČESKÝ POHÁR

SEMIFINÁLE:
Á
1. z.: Prostějov - KP Brno 3:0 (16,17,13), 2. z.: KP Brno - Prostějov 0:3
(-20,-11,-15), postupuje Prostějov.
1. z.:Olymp - Olomoucc (15.1., 17:00),
), 2. z.: Olomouc - Olymp
p (29.1., 17:00).
FINÁLE:
Prostějov - Olymp Praha/Olomouc (25.2., 17:00 v Plzni)

www.vecernikpv.cz

Prostějov - Další výkonnostní posun nahoru v letošní sezóně viditelně udělala smečařka VK AGEL
Andrea Kossányiová. Oproti minulým rokům zlepšila
přihrávku i obranu v poli, dál hodně platná je v útoku,
při podání a na bloku. Hlavně její výborné statistiky
v evropské Champions League ji řadí mezi největší
opory současného prostějovského týmu. Mladé jednadvacetileté volejbalistce se dařilo také v úvodních
dvou zápasech nového roku 2015, jimiž bylo právě
odehrané semifinále Českého poháru proti KP Brno.
Marek Sonnevend
Můžete se zprvu ohlédnout za těmito duely?
„V obou zápasech jsme hrály většinu času dobře, i když ideální formu
ještě po svátcích nemáme a chvílemi
tam z naší strany byly menší výpadky. Přesto jsme měly dost navrch,
Brno se kromě jediného setu u nich
doma nedostalo ani na dvacet bodů.
Soupeřky se sice snažily a místy
předváděly pěkný volejbal, jenže
na naší straně je prostě větší kvalita.
Podařilo se nám tak bezpečně splnit
roli favoritek.“
Pomohou vám tahle
střetnutí dostat se do potřebného tempa pro bitvu na hřišti Rabity Baku?
„Jasně. Ještě jsme v sobotu odehrály
ligové utkání na SG Brno a tři zápasy s českými soupeři hrané v tak

rychlém sledu nám tak nepochybně
pomůžou. Věřím, že v Baku budeme dobře připravené rovněž díky
tomu, že máme před sebou ještě dost
kvalitních tréninků.“
Braly jste souboje v národní pohárové soutěži
také jakoby tréninkově?
„Aspoň částečně se to tak dá říct.
Samozřejmě respektujeme každého
soupeře a nikoho nelze podcenit,
protože může být nebezpečný. Ale
na druhou stranu takové zápasy
většinou nejsou nijak extrémně těžké, můžeme si během nich leccos
vyzkoušet a to je určitě výhoda i po
tréninkové stránce. Současně však
musíme pokaždé v Českém poháru
zvítězit, neboť vyhrát tuhle soutěž je
jedním z našich každoročních cílů.“
Nebylo složité udržet motivaci, když jste už po
první sadě odvety měly jistý po-

stup do finále Českého poháru?
„U nás něco podobného asi nehrozí,
protože musíme hrát naplno zkrátka
pořád. Při jasném vývoji koncentrace asi někdy trochu klesne, což
je normální. Zároveň však vnímáme, že soupeř se většinou snaží na
maximum a pokud je v laufu jako
Brno díky předvánočnímu poražení Olympu Praha, pomáhá nám to
k vlastnímu maximálnímu výkonu.
Královo Pole nemá vůbec špatný
tým, s mladýma holkama tam jsou
i zkušené opory jako Soňa Nováková, Markéta Chlumská nebo Sandra
Onderková. Výsledky obou vzájemných zápasů sice vypadají úplně
hladce, ale průběh tak jednoznačný
pořád nebyl.“
Co vás čeká v Baku poté,
kdy jste Rabitu doma
zdolaly?
„Na jejich půdě to asi bude ještě těžší než na našem hřišti. Oni se po té
předchozí porážce určitě maximálně
připraví, půjdou do nás ze všech sil,
pomůže jim domácí prostředí a tím
pádem se dá očekávat hodně náročné utkání, ve kterém budou chtít
nedávnou prohru za každou cenu
oplatit. My se ale dopředu rozhodně
nebojíme a znovu do toho půjdeme
s tím, že zkusíme hrát vyrovnaně
v každém setu, případně jej získat.
Naše další vítězství by bylo venku
obrovskou senzací, reálně bereme

Finále Českého poháru uspořádá 25. února Plzeň,
soupeř VK vzejde z dua Olymp Praha vs. Olomouc

Prostějov/son - Naprosto hladce
procházejí aktuálním ročníkem
Českého poháru volejbalistky
VK AGEL Prostějov. V dosavadních čtyřech střetnutích neztratily ani set, Frýdek-Místek
ve čtvrtfinále i KP Brno v čerstvě odehraném semifinále vyřídily naprosto hladce a s přehledem. Díky tomu se mohou těšit
na finále, své již osmé za sebou.
„Jsem velmi spokojen s tím, jak
zatím pohárovou soutěž zvládáme. Čtvrtfinálový dvojzápas proti
Frýdku-Místku i semifinálové
dvojutkání s Královým Polem
jsme pokaždé otevřeli výborně
sehraným duelem venku, kterým
jsme si vytvořili pohodlnou výchozí pozici pro odvetu. A ta se

nám pak doma povedla v obou
případech také hodně dobře. Přitom vyřazovací systém může být
dost ošidný, jenže my jsme nic takového díky kvalitním výkonům
vůbec nepřipustili. Což mě těší,“
radoval se po čtvrtečním vyřazení brněnského soupeře Miroslav
Čada, hlavní trenér „Agelek“.
Za sedm předchozích let svého prostějovského působení má
s „vékáčkem“ v Českém poháru
stoprocentní úspěšnost čítající
sedm národních pohárových trofejí získaných v řadě. K další teď
zbývá udělat poslední, leč samozřejmě nejtěžší krok. „Ovládnutí
této soutěže je jedním z našich
každoročních cílů – a letošek pochopitelně není žádnou výjimkou.

Na rozhodující utkání se maximálně připravíme tak, abychom
jej opět zvládli. A mně osobně je
jedno, na kterého ze dvou možných protivníků narazíme,“ odtušil Čada.
Finále se uskuteční ve středu
25. února od 17.00 hodin v Plzni,
jež vyhrála výběrové řízení na
pořádání závěrečných mačů
Českého poháru mužů i žen.
A s kým se prostějovské volejbalistky o triumf střetnou, to teprve
vyjde najevo z druhé semifinálové dvojice PVK Olymp Praha
versus SK UP Olomouc. Úvodní
souboj je na programu 15. ledna
v hlavním městě České republiky,
odveta pak 29. ledna v hanácké
metropoli.

i jakýkoliv získaný
aný set. Může
nám pomoct v boji
oji o přesun do
závěrečné fáze CEV
EV Cupu.“
Jste
spokojená
s tím, jak
k se vám
v probíhajícím ročníku především Ligy
igy
mistryň daří?
„Je pravda, žee
hlavně v Lize
mistryň se tuto
sezónu dokážu
víc prosazovat
než v minulých
letech, za což
jsem samozřejmě moc ráda.
Třeba statistiky
mám zatím tak
dobré jako dosud nikdy a to
člověka potěší,
i když na prvním
místě pochopitelně vždycky je, aby
se dařilo celému družstvu. Ideální
je propojit svůj herní přínos s úspě-

chem týmu, za čímž
čí
ve zbytku základní
zákla
skupiny
půjdeme.
půjde
Pro nás je důležité
důle
ukázat se co
nejlépe právě
pr
v ChampiCham
ons League
Lea
proti ttěm
nejtěžším
nejtěžš
soupeřům
soupeř
a zkusit je
zaskočit, jako
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doma Ra
Rabitu.
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Foto: Josef Popelka
odvést dobrou práci v Baku, na
Chemiku Police i s Kazaní.“

UNIQA EXTRALIGA žen ČR

115.
5 kollo: Frýd
F ýdek
k - Mí
Mís
í tek
k - KP Brno 1:33 ((-1
17,14
7,14,,-225,
25,-22)
22). Nejjjvíce
í bodů
b dů:
Melicharová 19, Dudová 18, Štrbová 13 - Petrovičová 21,, Fieldová 18,,
Toufarová 13 * SG Brno - Prostějov 0:3 (-17,-13,-12). * Šternberk
- Olomouc 1:3 (-22,23,-11,-17). Nejvíce bodů: Nehlášeno * Ostrava Olymp 1:3 (-20,16,-16,-25). Nejvíce bodů: Součková 18, Zedníková 17,
Nachmilnerová 13 - Mudrová 27, Kurková 15, Hodanová 13 * Přerov
volný los.

Průběžná tabulka po 15. kole
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Sety

Míče

Body

13 13 0 0

Z

V3 V2 P1 P0

0

39:3

1052:735

39

2. PVK Olymp Praha

13 9

0 0

4

29:17 1059:950

27

3. TJ Sokol Frýdek - Místek 14 8

0 1

5

29:19 1115:1028

25

4. SK UP Olomouc

13 7

0 0

6

24:21

960:995

21

5. VK Královo Pole

13 6

1 0

6

23:23

1014:982

20

6. TJ Ostrava

13 6

0 0

7

23:23

1022:998

18

7. Volejbal Přerov Precheza 13 5

0 1

7

19:27 1024:1065

16

8. TJ Sokol Šternberk

14 2

2 1

9

16:34

990:1159

11

9. VK SG Brno

14 0

1 1 12

6:41

818:1142

3

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

kam PŘÍŠTĚ...
UNIQA EXTRALIGA - 16. kolo sobota 17. ledna, 17.00 hodin:
KP Brno - Ostrava (18:00), Olymp Praha - Přerov, Olomouc - SG Brno,
Prostějov - Frýdek - Místek, Šternberk - volný los.

31

Volejbal
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. ledna 2015
„Agelky“ otevřely nový rok výborně, k osmému zisku Českého poháru v řadě zbývá poslední krok

Hladká výhra v Králově Poli Odveta v Prostějově byla také naprosto jednoznačná...
přiblížila pohárové FINÁLE
Bodový vývoj - první set: 2:2,
2:5, 3:10, 5:10, 6:12, 10:12,
13:13, 14:15, 16:15, 17:17,
20:17, 20:25. Druhý set:
2:0, 2:2, 3:6, 4:10, 5:13, 6:15,
8:15, 8:20, 9:22, 11:22, 11:25.
Třetí set: 0:6, 2:7, 2:11, 4:13,
6:14, 6:16, 7:18, 10:18, 11:20,
13:20, 14:24, 15:25.
Brno/son - Prostějovské volejbalistky udělaly v prvním
semifinále Českého poháru
žen 2014/2015 maximum pro
to, aby poosmé za sebou nechyběly v závěrečném duelu
o zisk této trofeje. Na hřišti
v Králově Poli měly ve středečním podvečeru jen v úvodním
setu potíže, které však překonaly a pak už neohroženě mašírovaly za jasným triumfem.
Po všech stránkách výborný výkon zajistil „Agelkám“ rychle
vybudovaný slibný náskok sedmi
bodů (3:10). Ještě o chvíli později
to bylo 6:12, ale pak začalo „vékáčko“ hodně chybovat hlavně
na přihrávce a do té doby výrazná
převaha se rázem rozplynula.
Zdravě riskující soupeřky blesko-

Bodový vývoj - první set:
2:0, 4:1, 4:3, 6:5, 8:5, 14:6,
14:9, 17:12, 19:12, 19:14,
20:16, 25:16. Druhý set:
4:0, 5:1, 5:5, 8:6, 13:7, 17:8,
18:11, 19:13, 21:14, 21:17,
25:17. Třetí set: 0:4, 5:4, 6:6,
13:7, 16:8, 19:9, 19:11, 21:11,
22:13, 25:13.

vě srovnaly na 13:13, leč u toho
nezůstaly. Dalším náporem dokonce šly samy do většího vedení
20:17, když prostějovská hra úpěla pod nánosem řady nepřesností
a vypadalo to na ztrátu úvodní
sady. Naštěstí se prostějovská
družina z krize včas vyhrabala
rozhodující osmibodovou šňůrou
při účinném podání Weiss, čímž se
skóre znovu a definitivně otočilo 20:25 a 0:1.
Drtivá koncovka zahajovací
části měla dát hostujícímu týmu
uklidnění i psychickou výhodu do dalšího průběhu střetnutí. Potvrzovat se to jal od stavu
2:0, když dobrý servis a solidní
obranu podpořil zpřesněným příjmem, od kterého míč pravidelně
putoval přes nahrávačku Weiss
k nekompromisně zakončujícím

Simon, Kossányiové, Markevich
či k oběma blokařkám. Pestrá
a zároveň precizně prováděná hra
poslala „Agelky“ opět do pronikavého náskoku 4:10, jejž však
tentokrát nepromrhaly, nýbrž dál
zvyšovaly. Bezradný domácí kolektiv neměl v tomhle setu žádnou šanci, inkasoval dílčí debakl
- 11:25 a 0:2.
Parádní podívanou nabízely ženy
VK hrstce fanoušků v hledišti
také zkraje třetího dějství, což
velmi chybující protivnice drželo
dole (2:11). Teprve na sklonku
zápasu rozjeté favoritky trochu
polevily a to Brňankám dovolilo
od výše zmíněného skóre držet
vyrovnaný krok, ale nic víc. Naše
volejbalistky tudíž zaknihovaly
v důležitém souboji naprosto jednoznačné vítězství - 15:25 a 0:3.

Prostějov/son - Žádné vážnější
problémy nepřipustily volejbalistky VK AGEL Prostějov na
své cestě do finále Českého poháru žen 2014/2015. V semifinálové
odvetě na vlastní půdě napodobily den starý přesvědčivý triumf
z Brna a celek Králova Pole i napodruhé porazily dost výrazným
rozdílem. Dobrý výkon je poslal
do rozhodující bitvy o trofej, kterou podstoupí 25. února v Plzni
proti lepšímu z dvojice Olymp
Praha versus UP Olomouc.
Po dobrém vstupu (4:1) domácí
tým trochu polevil a nechal soupeře
téměř vyrovnat (6:5), ale pak tvrdě
udeřil. Při podání Weiss zaznamenal šest bodů za sebou na 14:6,
čímž bylo o osudu klíčové první
sady takřka rozhodnuto. Stačilo
však klesnutí úrovně prostějovské
přihrávky i obrany a hosté toho
pohotově využili ke zdramatizování průběhu snížením na 20:16.
Jenže poté opět zafungovalo nej-

účinnější postavení „vékáčka“
s nahrávačkou na pozici jedna, z čehož rezultovala další bodová šňůra
nekompromisně uzavírající celý set
- 25:16 a 1:0.
Tím pádem se „Agelky“ již
s předstihem dostaly do pohárového finále a ze zbytku střetnutí se stala jen formalita. Tenhle fakt možná
favoritkám vzal trochu koncentrace, když o rychlé vedení zkraje druhé části stejně rychle přišly (z 5:1
na 5:5). Leč okamžitě následovalo
nové zapnutí na vysoké obrátky
a prostředek setu jasně patřil dominantně útočícím hráčkám Prostějova, které utekly do masivního trháku 17:8. Brněnské družstvo zvedla
výrazně zlepšená defenziva v poli,
čímž se dostávalo mnohem víc
do hry. Slibnou korekci na 21:17
ovšem znovu přehlušila okamžitá
série chyb využitá mančaftem VK
k pohodlné koncovce - 25:17 a 2:0.
Nicméně Královo Pole šlo volejbalově nahoru a potvrdilo to vydařeným startem do třetího dějství - 0:4.
Bohužel pro hosty však Gonzalezovy svěřenky nedokázaly držet
kvalitnější úroveň delší dobu. Místo toho vyrobily pár nepřesností či
přímo hrubek, tím papírově silnější
Prostějov pustily do nového tlaku
a už to jelo. Čadův soubor nejprve
bleskově otočil skóre (5:4), potom
předvedl řadu pěkných momentů
ve všech činnostech. A náskok tak
logicky rostl, až nebylo výsledkově
co řešit - 19:9. Závěr duelu ještě
osvěžila jedna atraktivní maratónská výměna a zanedlouho už přišlo
očekávané vítězství domácí party 25:13 a 3:0.

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„V naší současné dobré formě jsme věřili, že pohárové semifinále
zvládneme bez větších problémů. Což se potvrdilo, oba vzájemné zápasy ve dvou dnech se nám povedlo odehrát kvalitně jen s menšími výpadky. Vážnější potíže jsme měli pouze v Brně během úvodního setu, jinak
patřily všechny ostatní sady jasně nám. Téměř bez střídání jsme venku
i doma hráli proto, aby základní sestava nabrala po sváteční pauze potřebné tempo směrem k duelu Champions League příští týden v Baku.A
protože úroveň našich top hráček je v porovnání s těmi Králova Pole při
vší úctě někde jinde, dopadlo dvojutkání díky našemu zodpovědnému
přístupu zcela jednoznačně, za což jsem pochopitelně rád.“

Andre GONZALEZ - VK KP Brno:

„Pro nás to byl doma i venku podobný příběh. Prostějov je hodně silný
a nám se proti němu těžko daří dělat vítězné míče, i když se můžeme
opřít o dobrou přihrávku nebo obranu jak v poli, tak na bloku. Jakmile
jsme měli příjem špatný, neměli jsme samozřejmě šanci vůbec. V opačném případě se nám dařilo v některých pasážích favoritovi zatápět, ale
bohužel to vždycky vydrželo jen chvíli. Útočnou činností byl soupeř
mnohem výš než my, právě schopností zakončovat výměny bodovými
balóny je nepoměrně silnější. Právě tohle oba vzájemné souboje hlavně
rozhodlo, přesto si z pohárového semifinále rozhodně můžeme odnést i
něco pozitivního do zbytku sezóny v české extralize.“
„V
V obou
b semifinále
ifi ál jjsme hhrály
ál
většinu času dobře, i když ideální
formu ještě po svátcích nemáme
a chvílemi tam z naší strany byly
menší výpadky. Přesto jsme měly
dost navrch, Brno se kromě jediného setu u nich doma nedostalo
ani na dvacet bodů. Soupeřky se
sice snažily a místy předváděly
pěkný volejbal, jenže na naší straně
je prostě větší kvalita. Podařilo se
nám tak bezpečně splnit roli favoritek,“ zhodnotila spokojeně semifinálová klání Andrea Kossányiová,
smečařka VK AGEL Prostějov.
Kapitánka týmu z brněnského

Králova
Pole
Sandra
Onderková
ál
l S
d O
d k á
porážku uznala: „V Prostějově
jsme ale předvedly bojovnější
a celkově lepší výkon než předtím
doma, i když tomu skóre moc neodpovídá. Místy jsme dokázaly se
soupeřkami držet aspoň trochu vyrovnaný krok, jenže dolů nás srážely dlouhé šňůry inkasovaných bodů
v jednom postavení. A velká škoda
včerejšího prvního setu, který jsme
měly rozjetý na vítězství. Celý
úvodní zápas pak mohl vypadat
jinak. Místo toho favorit jasně kraloval, diváci aspoň viděli několik
hezkých výměn.“

Akce nadále trvá...
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Obměněná sestava zvládla utkání na SG Brno dobře Duel s Frýdkem-Místkem čeká
Bodový vývoj – první set:
1:0, 1:2, 3:2, 3:4, 6:5, 6:8, 7:11,
9:11, 9:13, 10:16, 14:16, 14:20,
16:20, 16:22, 17:25. Druhý
set: 1:1, 1:4, 3:5, 3:8, 5:8, 5:10,
7:10, 7:13, 8:19, 10:19, 12:20,
12:22, 13:25. Třetí set: 0:5,
2:7, 4:7, 4:9, 6:9, 8:12, 10:12,
10:16, 11:22, 12:25.
Brno/son - UNIQA extraliga
žen ČR 2014/2015 pokračovala
po vánoční a novoroční pauze patnáctým kolem, v němž
vedoucí VK AGEL Prostějov
zajížděl na palubovku SG Brno
z úplného dna průběžného
pořadí. Tím pádem byly naše
ženy vysoce favorizovanými
adeptkami na suverénní vítězství, kterého skutečně dosáhly
navzdory tomu, že kouč dal
prostor všem hráčkám z lavičky. Hanácký mančaft odvedl i
v pozměněném složení dobrou
práci a outsiderovi dovolil
získat jen dvaačtyřicet míčů.

Prostějov brzy po návratu z Baku

Náskok v čele soutěže díky
tomu vzrostl už na dvanáct
bodů.
Hostující tým vyrukoval na poslední celek tabulky bez čtyř členek
obvyklého základu (Weiss, Markevich, Simon, Borovinšek), místo
nichž nastoupily Zatloukalová,
Gambová, Soares a dokonce i juniorka Chludová. V daném složení se
favorit zpočátku trochu hledal, ale
pak dobře zapodávala Zatloukalová
a „vékáčk“ i díky tomu otočilo z 6:5
na 7:11. Zanedlouho se rozdíl zvýšil
dokonce na šestibodový, jenže komplikace způsobila korigující šňůra
soupeře (z 10:16 na 14:16). Naštěstí
šlo jen o chvilkový výpadek, po
jehož zažehnání už „Agelky“ zlepšeným výkonem zvládly zbytek
úvodní sady v pohodě - 17:25 a 0:1.
Stejně pokračovaly hned od prvních
výměn druhého setu. Dařilo se jim
kvalitním servisem nutit domácí
hráčky k chybám či nepřesnostem,
také obrana i útok fungovaly u úřadujících mistryň České republiky
o poznání lépe. Stačilo však trochu
polevit a dominantní nástup (3:8)
rychle vystřídaly dílčí starosti (7:10).
Leč naše děvčata na ně dokázala
účinně reagovat, tudíž se zbytečně
nedostávala do ještě větších problémů. Místo toho dala průchod svým

volejbalovým kvalitám a papírově
slabšího protivníka ve střední pasáži
tohoto dějství jednoznačně předčila
(8:19). Až závěr sady byl opět vyrovnanější - 13:25 a 0:2.
Mladé Brňanky se celé střetnutí
včetně třetího setu snažily obhájkyním titulu co nejvíc znepříjemňovat život, ovšem většinu času se
jim to logicky nedařilo. Jejich síla
i proti náhradnicím VK totiž nebyla dostatečná, navíc samy dělaly spoustu nevynucených hrubek
a jejich početnost nemohly vyvážit
občasné hezké momenty. Nicméně
i tak měla poslední část duelu po
suverénním začátku posléze rovnocennější vývoj, neboť také hostující

plejerky se dopustily několika minel (z 0:5 na 10:12). Pokud je však
přestaly dělat, nebylo výsledkově
co řešit. Celý mač dospěl k bleskovému a hladkému konci - 12:25.
„Snažily jsme se proti velkému
favoritovi hrát co nejvíc vyrovnaně, ale vinou mnoha vlastních
chyb se nám to moc nedařilo,“
konstatovala po porážce Veronika Šnellyová, kapitánka VK SG
Brno. „I když jsme nehrály v obvyklém složení, tak jsme měly
střetnutí bezpečně pod kontrolou.
Pochvalu za dobrý výkon zaslouží naše mladé holky v sestavě,“
usmála se kapitánka prostějovského týmu Solange Soares.

hradnice včetně jedné juniorky.
„Když k tomuto dobře zvládnutému utkání připočtu i stejně kvalitně odehrané dva zápasy v semifinále Českého poháru s Královým
Polem, můžeme být se vstupem
do nového kalendářního roku
spokojeni. Absolvovat tři střetnutí
ve čtyřech dnech takhle koncentrovaně a bez větších výpadků má
svou cenu, ačkoliv jsme jen splnili vítěznou povinnost,“ upozornil
hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Za úřadujícími šampiónkami do
horní grupy nadstavby nezadržitelně míří obhájkyně bronzu
z posledních tří let SK UP Olomouc. V derby na půdě TJ Sokol
Šternberk se sice dvě sady trápily,
ale potom zabraly a zrodil se rezultát 1:3 (-22, 23, -11, -17). Tím

se „úpéčko“ dostalo na zisk 21
bodů, to znamená o tři, respektive
pět bodíků před šestou Ostravu a
sedmý Přerov. Teď jej navíc čeká
domácí mač proti SG Brno, tím
pádem se splnění dílčího cíle dost
přiblížilo. „Po vyhrané koncovce
prvního setu a rychlém vedení ve
druhém jsme začali hrát až příliš
profesorsky. Soupeř toho využil a nadšeným výkonem získal
druhou sadu. Potom se ale naše
družstvo zkoncentrovalo a soustředěným tlakem na protivníka
získalo důležité tři body,“ střídmě
se radoval kouč SK UP Jiří Teplý.
Olomoucký kolektiv nahoru
následuje též KP Brno, které si
výrazně pomohlo překvapivou,
současně velmi hodnotnou sobotní výhrou na palubovce třetího

Frýdku-Místku. TJ Sokol, jenž
mohl jít v případě úspěchu na
druhé místo tabulky před Olymp
Praha, doma nečekaně podlehl
1:3 (-17, 14, -25, -22) a soubor
z jihomoravské metropole tak má
na kontě slibných 20 bodů. Přímé konkurenty v postupové řeži
Ostravu i Přerov přitom v posledních třech dějstvích základní části
hostí ve své hale. „Těžký zápas
ve Frýdku rozhodlo to, jak dobře
jsme se dokázali dostávat z nevýhodných herních situací a jak
celý náš tým bojoval za každého
stavu. Tři body z tohoto utkání jsou pro nás nesmírně cenné
a samozřejmě z nich mám velkou
radost,“ s úsměvem konstatoval
navýsost spokojený lodivod Králova Pole Andre Gonzalez.

Šárka MELICHÁRKOVÁ - asistentka trenéra VK SG Brno:
„V prvním setu jsme se ještě docela držely, ale postupem času začaly
dělat velké množství chyb a stále víc se projevovala kvalita soupeře.
Prostějov si utkání v klidu pohlídal, jasně navrch měl hlavně v koncovkách setů.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Do zápasu jsme od úvodu nasadili všechny zdravé hráčky, které
většinou v základu nenastupují. Družstvo to v pozměněné sestavě
zvládlo dobře a bez problémů, papírově slabšího soupeře ve všech
činnostech předčilo.“

Volejbalistky Olomouce i KP Brno udělaly
rázný krok do horní nadstavbové skupiny

Prostějov/son - Hned první duely nejvyšší české soutěže volejbalistek po sváteční přestávce
měly velkou důležitost pro trvající boj o postup do skupiny
o 1. až 5. místo v nadstavbové
části. Týmu VK Prostějov se
však tahle dramatická bitva
netýká, neboť má už dlouho
dopředu jisté prvenství po základní fázi UNIQA extraligy
žen 2014/2015.
Ve víkendovém patnáctém kole
„Agelky“ ještě navýšily svůj
značný náskok v čele tabulky už
na dvanáct bodů díky jasnému triumfu 3:0 na hřišti posledního SG
Brno, jež uhrálo v jednotlivých
setech pouze 17, 13 a 12 bodů.
Byť za „vékáčko“ od začátku
nastoupily všechny obvyklé ná-

Prostějov/son – Tak to bude zase
fuška! Utkání šestnáctého kola
UNIQA extraligy ČR 2014/2015
sehrají prostějovské volejbalistky hned druhý den po návratu
z velmi těžkého zápasu evropské
Champions League v Baku. Ve
čtvrtek ženy VK AGEL nastoupí
na hřišti ázerbájdžánské Rabity,
v pátek se z asijského kontinentu vrátí domů a hned v sobotu
půjdou na TJ Sokol Frýdek-Místek. Domácí střetnutí nejvyšší
české soutěže je na programu
17. ledna od 17.00 hodin v hale
Sportcentra DDM.
Něco podobného už „Agelky“
v probíhající sezóně jednou zažily,
když záhy po návratu z podobně
daleké Kazaně musely absolvovat
nelehký mač v Králově Poli. Vi-

ditelně unavené se tehdy jeden a
půl setu dost trápily, než vyčerpání rozhýbaly a dokázaly splnit roli
favoritek. Tentokrát se dá očekávat
obdobná situace, navíc proti nebezpečnějšímu soupeři než koncem
listopadu.
V létě posílený Frýdek-Místek se
totiž vyhrabal z počátečních problémů, které vyvrcholily šokující
porážkou na půdě SG Brno a následnou výměnou na trenérském
postu, kde Alexandru Dedkovou
nahradil Pavel Kožuch. Od té doby
Sokolky válí, vyhrály sedm z devíti
ligových soubojů a vystoupaly na
třetí místo tabulky. Na „Agelky“ si
však nepřišly, když ze tří vzájemných duelů tohoto ročníku svedly
vyrovnanou bitvu jen napoprvé
v extralize s těsným výsledkem 1:3.

Obě následná čtvrtfinále Českého
poháru jasně ovládly úřadující mistryně republiky.
„Sobotní zápas bude těžký hned ze
dvou důvodů. Jednak hrajeme proti
kvalitnímu týmu, který disponuje
poměrně silným kádrem s řadou
zahraničních volejbalistek. A navíc my sami po čtvrtečním utkání
v Baku a dlouhém cestování asi
nebudeme v ideálním stavu na tak
nelehký střet. Od toho jsme ale během sváteční pauzy tvrdě trénovali,
abychom takové situace zvládali
a navzdory komplikacím nepřipustili zbytečné ztráty bodů. Takže věřím,
že se holky s danými okolnostmi
poperou pro dosažení očekávaného
vítězství,“ shrnul před tuzemskou
bitvou Miroslav Čada, hlavní kouč
prostějovského „vékáčka“.

Kadetky ČR postoupily na Mistrovství Evropy 2015,
pomohly k tomu také Meidlová, Cruz a Stavinohová
Ramenskoje, Prostějov/son – Reprezentační výběr volejbalistek
České republiky do 18 let nebude
chybět na letošním evropském
šampionátu této věkové kategorie, který od 28. března do
5. dubna hostí Bulharsko. Tuhle
radostnou novinu přinesly uplynulé kvalifikační boje, přičemž
národní tým kadetek naší země
úspěšně usiloval o postup na ME
2015 ve skupině H. V ruském
městě Ramenskoje u toho byly
hned tři členky VK AGEL Prostějov.
Smečařka Pavla Meidlová, blokařka Sarah Cruz i libero Adéla
Stavinohová přitom měly na postupové radosti velkou zásluhu,
neboť všechny tři (téměř) odehrály
kompletní porci tří zápasů v základní sestavě. Jejich statistický přínos
najdete níže a z čísel jasně vyplývá,
že rozhodně nebyl zanedbatelný.
Spíš právě naopak, „Agelky“ se
v čele s hlavní útočnou tahounkou
Meidlovou příkladně činily.
A jak vlastně celá háčková grupa
proběhla? Mladé Češky na úvod
až po trochu těžším boji zdolaly
Dánsko 3:0, poté dokázaly vcel-

ku dlouho vzdorovat domácímu
Rusku, byť nakonec podlehly
1:3. V závěrečném duelu pak
potřebovaly co největším rozdílem porazit Litvu, aby měly šanci
s dobrou bilancí proniknout na
Mistrovství Evropy ze druhé příčky. A přesně to se povedlo, drti-

vý triumf 3:0 tuhle slast přinesl!
Trojice volejbalistek prostějovského klubu tak za necelého čtvrt roku
zabojuje o medaile (pokud se opět
dostane do nominace a nestane
se nic nepředpokládaného) na vrcholném mezinárodním podniku
„U18“!

Kvalifikace ME kadetek 2015 skupina H (Rusko, Ramenskoje)
Čtvrtek 8. ledna
Česko – Dánsko 3:0 (21, 19, 16):
Pavla Meidlová 7 bodů (5 útoků
při úspěšnosti 42 procent, 2 esa)
a úspěšnost přihrávky 100 procent, Sarah Cruz 2 body (1 útok
při úspěšnosti 33 procent, 1 blok),
Adéla Stavinohová úspěšnost přihrávky 90 procent.
Rusko – Litva 3:0 (12, 7, 6).

Pátek 9. ledna

Rusko – Česko 3:1 (13, -22, 22,
16): Pavla Meidlová 17 bodů (15
útoků při úspěšnosti 47 procent, 1
blok, 1 eso) a úspěšnost přihrávky
89 procent, Sarah Cruz 4 body
(3 útoky při úspěšnosti 38 procent, 1 blok), Adéla Stavinohová

úspěšnost přihrávky 81 procent).
Litva – Dánsko 3:2 (24, -17, 22, -21, 9).

Sobota 10. ledna
Česko – Litva 3:0 (13, 9, 16):
Pavla Meidlová 17 bodů (15 útoků při úspěšnosti 71 procent, 1
blok, 1 eso) a úspěšnost přihrávky
73 procent, Sarah Cruz 10 bodů (8
útoků při úspěšnosti 67 procent, 1
blok, 1 eso), Adéla Stavinohová
nenastoupila.
Rusko – Dánsko 3:0 (8, 12, 14).

Konečná tabulka
1. Rusko 3
2. Česko 2
3. Litva 0
4. Dánsko 0

0
0
1
0

0
0
0
1

0
1
2
2

9:1
7:3
3:8
2:9

9
6
2
1

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. ledna 2015
Exkluzivní interview se spolumajitelem společnosti TK PLUS a šéfem prostějovského tenisu - 1. díl
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„ASI NEPOTĚŠÍM VŠECHNY ČTENÁŘE, ALE LOŇSKÝ ROK BYL ÚSPĚŠNÝ...“
Promotér Miroslav Černošek zhodnotil letopočet 2014 a otevřeně popisuje své vztahy se sportovci i politiky

Prostějov - Jak s úsměvem a rád vzpomíná, začínal v malé
klubovně na bednách od piva. To se psal rok 1990. Ani on
sám tehdy netušil, jak vysoko se dá z malého Prostějova vyšplhat a co všechno lze dokázat. Dnes nejenže vede místní
klub, který je po řadu let ověnčen desítkami mistrovských
titulů, ale sáhnul si na Davisův pohár i Fed Cup. Pod palcem
má zářivé akce přesahující rámec nejen České republiky,
ale i celé Evropy jako například atletický mítink Zlatá tretra,
který každoročně sledují miliony diváků po celém světě.
Manažersky zastupuje hvězdy v čele s Jaromírem Jágrem
či momentálně nejproduktivnějším hráčem NHL Jakubem
Voráčkem, sportovním fajnšmekrům poskytl možnost vidět na vlastní oči Samprase, Agassiho, Grafovou, ale také
basketbalové Final Four či start NHL s New York Rangers.
Jeho názor má dnes velkou váhu nejen ve světě sportu, ale
také kultury, politiky a vůbec veřejného života. Řadu aktivit
a událostí si bez něj nelze ani představit. Jméno Miroslav
Černošek je dnes už prostě pojem. Při tradičním rozhovoru na přelomu starého a nového roku se boss marketingových společností TK PLUS a Česká sportovní zastavil nejen
u svých oveček, které mu opět dělaly radost, ale také
u nepřejících škarohlídů. Exkluzivně pro Večerník otevřeně
promluvil o přátelství s vicepremiérem Andrejem Babišem,
osobním vztahu s Jardou Jágrem, ale také zvyšujícím se
strachu podpořit z veřejných peněz takřka jakoukoliv prospěšnou činnost. „Jsem přesvědčený, že za mnou stojí
skutečně excelentní sportovní projekty,“ říká v úvodní části obsáhlého interview jeden z nejvlivnějších lidí v českém
sportovním marketingu Miroslav Černošek a přitom se šibalsky směje. Tento muž ještě zdaleka nekončí...
Petr Kozák

Jak byste v obecně těžké
době neustále přetrvávající ekonomické recese zhodnotil uplynulý rok 2014?
„Co se týče výsledků, musím s lehkým sarkasmem konstatovat, že asi
nepotěším všechny čtenáře Večerníku...
Letopočet 2014 se totiž nedá hodnotit
jinak než úspěšně. Komu se podaří, že
jeho město, kterým je pro mě Prostějov,
vyhrálo kupříkladu Fed Cup. Vždyť
s nadsázkou řečeno de facto právě prostějovský klub porazil ve finále Německo. Navíc zde máme pátého hráče světa,
který se již popáté v řadě zúčastnil Turnaje mistrů, holky zazářily na nejslavnějším turnaji světa ve Wimbledonu, který
Petra Kvitová podruhé v kariéře vyhrála,
navíc Lucka Šafářová byla v semifinále a pořádně vědět o sobě dala Terezka
Smitková. V neposlední řadě jsou zde
úspěchy mládežnického tenisu, kdy
jsme kromě řady individuálních trofejí
a dalších skvělých výsledků opětovně
získali čtyři z pěti možných týmových titulů, což historie v tak opakované podobě nepamatuje. Velké uznání tak zaslouží všichni naši trenéři. Nadále úspěšný je
i prostějovský volejbal. Když odhlédneme od opakované smůly při losu Ligy
mistryň, získali jsme šestý mistrovský
titul a posedmé vyhráli Český pohár
a tato bilance svědčí o něčem, co tak velké město jako Prostějov, nikdy v minulosti nezaznamenalo. A jmenovat bych
mohl dál, nerad bych na někoho zapomněl, ale prostějovští příznivci sportu
jistě vědí, kde všude je naše výrazná
stopa. (úsměv)“
Vy jste i dost schopný manažer a tak slavíte nejen
na sportovištích. Vaše společnosti znovu organizačně na jedničku zvládly
akce, které měly i loni velmi silný zvuk
a renomé...
„Podobná hodnocení mě těší a je faktem, že jsme se jich k naší velké radosti
dočkali. Z promotérských věcí mohu
vyzdvihnout, že Zlatá tretra byla potřetí
za sebou vyhlášena nejlepším atletickým
mítinkem kategorie IAAF Challenge.
Opětovně úspěšný byl i prostějovský
turnaj UniCredit Czech Open s krásným
finálovým duelem a pozdějším triumfem Jirky Veselého. Znovu se ukázalo,
že s tímto projektem pracujeme velice
promyšleně, díky čemuž má dlouhodobý potenciál. Zásluhou přízně titulárního
partnera UniCredit Bank nám probíhající smlouva na příští tři roky dává
šanci ukázat, že to prostě pořád umíme.
(úsměv) Výtečný průběh mělo také
mistrovství světa družstev do čtrnácti
let, které bude v Prostějově i po další
dva roky. Tohoto faktu si velice vážím.
Není bez zajímavosti, že jsme jednou ze
tří marketingových firem na světě, které
mají přímou smlouvu s mezinárodní tenisovou federací ITF. To je jasný důkaz
o tom, jaké má prostějovský tenis i naše
agentura ve světě bílého sportu renomé.“
Takže se zdá, že ke spokojenosti vám nic neschází.
Je tomu tak?
„Jsme na jedné straně spokojeni, na
druhé ale vnímáme, že ekonomická
realita není ani nadále jednoduchá, by
právě naopak... Proto se neustále snaží-

me stávající projekty úspěšně inovovat
a přicházet také pořád s něčím novým.
Chtěl bych při této příležitosti zopakovat,
jak moc si vážíme nadstandardní spolupráce se Statutárním městem Prostějov
i Olomouckým krajem, ať už na úseku
sportu nebo kultury, kdy spolupořádáme
operní koncert, divadelní festival Aplaus,
ankety kulturních počinů či nejlepších
sportovců.“
Obhajování pozic je nejen
ze sportovního úhlu pohledu bezesporu čím dál těžší. Co je
ale na tom všem úplně nejtěžší?
„Asi znovu se motivovat. (smích) Přece
jenom, pokud už máte za sebou tolik titulů mistra republiky v tenisu či volejbalu a máte pocit, že zdaleka ne všichni si
toho váží, tak když večer uléháte nebo
ráno vstáváte, kladete si otázku, jestli to
má ještě smysl?! Mám šestašedesát roků
a jisté věci mi nejsou už ani zapotřebí...
V těch chvilkách přichází taková moje
osobní zpověď, čeho bych chtěl ještě
dosáhnout a jestli už těch úspěchů není
náhodou tolik, že skutečně nemusím ani
sobě dokazovat, jak něco umím. Přiznám
se, že tento pocit mnohdy převládá. Pak
se ovšem ve mně vždycky vzedme snaha jít dál. (úsměv) Snažím se být proto
pozitivně naladěn a musím zopakovat,
že ve městě Prostějov žiji rád. Těší mě
dobré vztahy s místním vedením radnice,
mám kolem sebe skvělé sportovce, kteří
si váží, že jsem s nimi prošel kus cesty z
podpalubí až do světové špičky. Dnes je
to tak, že když po Petře Kvitové či Tomáši
Berdychovi cokoliv potřebuji, ať už mají
jít třeba na tiskovku, prezentační akci či se
s kýmkoliv potkat, tak oba reagují velice
nadstandardně. To jsou momenty, kdy si
říkám, že veškeré úsilí stojí za to! Jsou pro
mě tou pravou motivací. Navíc kolektiv
společnosti TK PLUS je velice pracovitý a dlouhodobě konsolidovaný, což
přispívá nejen k naší stabilitě, ale i dobré
atmosféře uvnitř firmy.“
Co se týče ekonomické
stránky, často jste zmiňoval, že základ vězí v osobních vztazích.
Je to i v současnosti určující prvek,
nebo k tomu nutno třeba přidat ještě
něco navíc?
„Při této příležitosti vždycky opakuji a nechci, aby to znělo jako fráze, že
český sportovní marketing v oblasti financování je jemný personální byznys.
Osobní vztahy s klíčovými partnery
jsou skutečně podstatné. Naštěstí se
mi je daří držet na nadstandardní bázi.
Pokud se pozorný čtenář podívá do
našich plakátů a obchodního portfolia,
snadno zjistí, že většina partnerů s námi
spolupracuje dlouhodobě. To svědčí
o jediném - jsou zde spokojeni. Správně jste ale zmínil, že doba je těžká. Například krize v souvislosti s Ruskem
a Ukrajinou poškodila některé firmy
natolik, že se to projevilo na jejich marketingovém plánu. Naše společnost
například přechodně ztratila Vítkovice
a.s., jelikož tamní podnik má nyní své
nemalé problémy. Vstupy k nám výrazně snížila také Sigma Lutín, problémy máme i s firmami, co kooperovaly
s ČEZ a chystaly se na Temelín, díky
čemuž čekaly dobrý byznys. Prostě,
holt život přináší okolnosti, které neovlivníte... Na druhé straně přišly některé
nové subjekty. V každém případě bych

chtěl ocenit především Třinecké železárny, UniCredit Bank a ČEZ, které
jsou opěrným základem našeho portfolia. Tedy pokud dám bokem podporu českého státu, která tu exaktně je
a nemůžu si na ni stěžovat. Stejně jako
na již zmíněnou přízeň Olomouckého
kraje i města Prostějov.“
Když už jste toto téma
načal, stále více se nyní
mluví o vašich vztazích s některými
lidmi z tuzemské politiky a byznysu.
Jak byste v současnosti charakterizoval spolupráci s Agrofertem, potažmo Andrejem Babišem, který vstoupil na politickou scénu a je tedy
mnohem více pod drobnohledem?
„Musím říct, že vztah s Agrofertem
a osobně panem Babišem konkrétně
má dva úhly pohledu. Jedním je, že
jsme dlouholetí osobní přátelé a máme
za sebou v mnoha letech i skutečně
hodně dobré práce. Tím druhým je pak
samotná obchodní stránka. No a dle
uzavřených smluv standardně pokračuje spolupráce v podobě titulárního
partnerství Agrofert Arény a tenisového
klubu. Navíc přes moji pražskou firmu
Česká sportovní zůstává Agrofert partnerem Českého olympijského týmu.
Z této stránky je zřejmé, že z Agrofertu
k nám transparentně přichází nemalé
množství peněz.“
A jak tedy dnes s místopředsedou vlády a ministrem financí vycházíte?
„Opakuji, máme spolu dlouhodobý
vztah. Samozřejmě pozice majitele excelentní privátní firmy a současně ministra financí musí být ke kamarádům,
kteří jsou příjemci nějakých státních
dotací, diametrálně odlišná. On musí
dávat pozor na to, aby ho nikdy neobvinil ze střetu zájmů. Ale musím upřímně
říct, že pořád máme poměrně přátelské
vztahy. Pan Babiš si udělá čas, když
mu napíšu esemesku nebo požádám
o schůzku, reaguje vstřícně. V uplynulém roce jsem se s ním viděl asi osmkrát.
Říkám mu svoje názory, on mi opanuje,
kde nemám pravdu, souhlasí, kde mám
pravdu. Normální debata dvou lidí, kteří
se znají několik let. Asi by bylo divné,
kdybychom se najednou přestali stýkat.
Je mi však jasné, že pan Babiš ze své
politické pozice musí v oblasti vztahů
našlapovat skutečně velice opatrně. To,
co jsme dříve mohli spolu produkovat,
je třeba určitým způsobem modifikovat. Oba dva se tak snažíme najít cestu,

Pocit štěstí. O zisku Davisova poháru a Fed cupu Miroslav Černošek v mládí pouze snil, nyní má kopie legendárních
trofejí denně na očích ve své kanceláři.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
je právě společnost TK PLUS tou, kdo
se nejvíce stará o propagaci města a šíří
jeho dobré jméno! Když jsem například
vnímal výstupy kolem Petry Kvitové,
díky jejímž úspěchům byl Prostějov
vnímán jako město světového tenisu
a dostal se na úvodní stránky New York
Times i řady prestižních evropských titulů, musím se pak určitým výhradám
jen pousmát. Připadá mi, že pánové,
kteří zase zvednou vlnu odporu proti
TK PLUS, a nejspíš i ruku proti prostějovskému tenisu a budou útočit na
´pinkalisty´ typu Berdycha či Kvitové,
jsou tak trochu úplně mimo... A nebudu
zastírat, že to člověka mrzí, neboť zmíněná míra neobjektivity je značná. Na
druhé straně, že se to opakuje a neděje
přitom nikde jinde než v Prostějově, mě
přesvědčuje o tom, že jde jen o závist
a my jdeme správným směrem. A víte co
je nejzajímavější? Ti kritici v zásadě nic
v životě nedokázali, natož aby Prostějovu přinesli veskrze něco pozitivního.“
Na podzim 2014 proběhly
komunální volby, z nichž
vzešlo de facto staronové vedení prostějovské radnice. Předpokládám tedy,
že vaše vztahy na magistrátu zůstávají neměnné?

„Pokud už máte za sebou tolik titulů
mistra republiky a máte pocit, že zdaleka
ne všichni si toho váží, tak když večer
uléháte nebo třeba ráno vstáváte,
kladete si otázku, jestli to má ještě
smysl?! Mám šestašedesát roků
a jisté věci mi nejsou už ani zapotřebí...“
MIROSLAV ČERNOŠEK o tom, že při obhajování
pozic je asi vůbec nejtěžší, znovu se motivovat
abychom z vykonaného díla měli dobrý pocit a současně nebyli napadeni ze
střetu zájmů či kamarádství, které by mi
snad mělo přinášet nějaké výhody. Jak
už jsem totiž řekl, i naše projekty jsou
příjemci státních dotací. A tak rozhodně
za ním nechodím, aby ministerstvo dalo
nějaké peníze na sportovní akce. To by
bylo kontraproduktivní.“
Ve druhé polovině loňského roku jste čelil
i dosti výrazné kritice prostějovských
škarohlídů, kterým společnost TK
PLUS leží až fanaticky v krku... Podle
nich de facto všechno co děláte, je
špatně, nebo to přinejlepším nemá
smysl. Co byste jim vzkázal?
„Se svými životními zkušenostmi je mi
jasné, že s příchodem doby schvalování
veřejných finančních podpor podobné
útoky opět přijdou... Co je ale zvláštní,
tak skutečnost, že se tomu primárně děje
jen v Prostějově, tedy v místě, kde působíme nejsilněji a přinášíme desítkám lidí
zaměstnání, několika stovkám dětí sportovní vyžití a podporujeme řadu menších klubů i nejrůznějších aktivit. My se
těšíme stejnému druhu podpory v rámci
Olomouckého i Moravskoslezského
kraje, statutárních měst Olomouce a Ostravy, na pražském magistrátu i některých
tamních obvodech. Jediný evergreen,
který se opakuje, je však právě Prostějov, pro který moje firma udělala ze
všech zmíněných aglomerací paradoxně
zdaleka nejvíc... Vždyť je nezpochybnitelné, že po pádu Oděvního podniku
a ztráty významu Wolkerova Prostějova

„Již v době před volbami jsem se otevřeně a s určitým rizikem vyjádřil, že nevidím důvod, proč by měli občané hlasovat pro změnu. Dle mého totiž primátor
Pišťák a jeho kolegové určitě nekráčí
špatnou cestou. Ve vedení magistrátu
tedy nakonec zůstala sociální demokracie a lidé z PéVéčka, kteří tam již působili a s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.
Na tom se nic, i přes jisté úpravy ve složení rady nemění. Rozhodně totiž v sobě
nechovám pocit, že by komunisté byli
něco, co ke společnosti nepatří. Není ani
žádným tajemstvím, že jsem v této partaji také působil a měl jisté přesvědčení
o správné budoucnosti. A kupříkladu
Jardu Šlambora mám velice rád. Byl
to kluk, který ukázal skvělé výsledky
jako sportovec, následně měl výborné
výsledky i jako šéf armádního sportovního družstva. Považuji jej za inteligentního a pracovitého člověka, který ve své
nové funkci může být pro město přínosem. S celým vedením jsem již hovořil
a mám pocit, že si budeme rozumět. Obě
dvě strany jsme pak také připraveny na
to, že někteří vyjádří opačný názor...“
Jednou z diskutovaných
záležitostí je výstavba Národního olympijského centra na
městských pozemcích. Je v tomto
směru aktuální posun?
„Byť se rojí určité spekulace o krachu
celého projektu, vše pokračuje očekávaným a plánovaným vývojem. Poslední
novinkou je ustanovení společnosti,
která má přispět k tomu, aby vše bylo
transparentní. Bylo tak rozhodnuto po

konzultacích na úrovni vlády České republiky, ministerstva školství a Českého
olympijského výboru, aby se zamezilo
různým spekulacím, kdo bude dostávat
tak vysoké dotace. Vstoupili jsme do
jednání s Olomouckým krajem i Statutárním městem Prostějov a společně
vytvořili postaru veřejně prospěšnou
společnost, nově se to jmenuje Zapsaný ústav. Rada Olomouckého kraje již
tento institut odsouhlasila, o pár dnů
později vyslovila souhlas i Rada města
Prostějova. Všechny kroky by měly být
dokončeny do konce února. Nadále tedy
tvrdě pracujeme na tom, aby zde Národní olympijské centrum vzniklo. Myslím,
že její výhody jsou nesporné.“
Existuje tedy něco, co by
mohlo projekt ještě zhatit,
díky čemuž by Národní olympijské
centrum pro tenis a volejbal
v Prostějově nebylo?
„Snad jedině nepřiměřené diskuse
o zdrojích financování... Je pravdou,
že na úrovni vládní koalice neexistuje jednotný názor, jestli dostává sport
málo nebo moc. Podobné diskuse však
probíhají celých dvacet let, co se na
této úrovni pohybuji. Je to běžná praxe.
Osobně jsem velký optimista a z informací, které mám k dispozici, soudím,
že šest Národních olympijských center
po celé České republice vyroste. Kdybych měl mít špatný pocit, že projekt
není perspektivní, nebudu tak aktivní
v jednáních s příslušnými institucemi
a subjekty.“
Je za současného řízení
ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Marcela Chládka rozdělování peněz pro sport lepší?
„Když porovnám ministry školství, kteří
se vždycky zabývali právě jen školstvím
a nikdy ne sportem, tak pana ministra
Chládka beru jako výborného ministra.
On se o sport hodně zajímá. Předchozí
ministři byli naopak ryzí školáci. Marcel Chládek dřív pískal fotbal a dělal
atletiku, takže ho samotný sport asi víc
zajímá. Vytvořením Národní rady pro
sport vnesl do rozdělování peněz větší
transparentnost. Namátkou lze uvést, že
nikdy před tím nebyly investiční dotace
na internetových stránkách, nikdy nešly
přes týmové schvalování.“
Proč podle vás hoří bitva o
státní dotace víc než
v minulosti?

„Já se ve vrcholovém sportu pohybuji
dvacet let. Rvačka o dotace tady byla
vždycky, ale nikdy v minulosti nepřerůstala řady sportovců a sportovních
svazů. Zůstávala uvnitř. Nyní je poprvé v historii předmětem nějakých
politických her, kterým já ani tolik
nerozumím. Nepamatuji si, že by se
v minulosti vlivní politici angažovali
tolik, jako dnes třeba pan poslanec Holeček... Přitom sport dělá České republice pořád velmi slušnou reklamu. Ten
v mé správě pak, dovolím si tvrdit, že
vynikající. Vždyť například listopadové
finále Fed Cupu, zápas Petry Kvitové
s Němkou Kerberovou, sledovaly
téměř dva miliony televizních diváků.
A pro srovnání fotbalovou kvalifikaci
Česka s Islandem vidělo 1,6 milionů
a předcházející hokejový zápas Česko-Rusko na Karlaja Cupu šest set tisíc
diváků. Proto si myslím, že peníze,
které moje firmy od státu získávají
a končí ve zmíněných aktivitách, mají
své opodstatnění.“
Na druhou stranu nelze se
však asi moc divit, že
svým způsobem jste pro řadu lidí trnem v oku...
„Jsem přesvědčený, že za mnou stojí
skutečně excelentní sportovní projekty. A za tyto skvělé výsledky se snažím, podle mě rozumným způsobem,
dostat ze státu nějaké dotace, neboť je
to i věc celé České republiky. Nejsem
funkcionář, takový ten klasický bafuňář. Já jsem promotér. To je můj
a náš základní job. Dvakrát jsem zahajoval NHL, mám za sebou basketbalové Final Four, dvakrát jsme vyhráli
Davisův pohár, již třikrát Fed Cup,
mám za sebou dlouhodobě úspěšný atletický mítink nejvyšší kategorie Zlatá
tretra, dělám olympijský marketing,
kde přináším českým sportovcům ze
všech týmů kolem dvou set milionů
korun ročně. Vedle toho vlastníme
marketingově spoustu sportovců, počínaje Jardou Jágrem, přes Petru Kvitovou, Tomáše Berdycha, podepsali
jsme hokejistu Voráčka, judistu Krpálka, lyžařku Strachovou nebo skvělého
šermíře Choupenitcha.“

Druhý díl rozhovoru
vám Večerník přinese
v příštím vydání

kdo je
miroslav černošek
Narodil se 27. dubna 1948. Je podruhé ženatý,
v roce 2013 si vzal někdejší profesionální tenistku
Petru Langrovou. Z předchozího svazku má dvě
dcery a čtyři vnoučata. Ukončil vysokoškolské
vzdělání s titulem PhDr., v roce 2010 pak zakončil studium Ph.D. Podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem
v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem
společnosti Česká sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví. Česká sportovní se v současnosti podílí na řadě projektů, přičemž za
téměř čtrnáct let existence patří k lídrům ve své branži, a to nejenom v rámci tuzemska. Spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími
českými hvězdami včetně Jaromíra Jágra, Jana Železného, Jakuba Voráčka, ale také například judisty Krpálka, oštěpaře Veselého, či lyžařky Strachové a veslařky Knapkové. Dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český
olympijský výbor a jeho firma realizovala například basketbalové Final
Four a otevírací zápas NHL v Praze či pravidelně atletický mítink Zlatá
tretra v Ostravě. Společnost se stará také o oba tenisové reprezentační týmy
pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými nyní dosahuje historických triumfů.
M. Černošek je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový turnaj UniCredit Czech Open, kromě TK Agrofert je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS také volejbalový oddíl VK Agel, marketingově
se podílí také na chodu fotbalového oddílu 1.SK Prostějov. Je také autorem
myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team. Dlouhodobě
přednášel sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc,
poslední roky na Fakultě sportovních studií v Brně.

