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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Elton Lodewyk známý jako Elly žije v Prostějově dva roky. Za tu dobu ho znají snad všichni, kteří
někdy prošli náměstím T. G. Masaryka. Obvykle jej vnímají jako toho „černého chlápka“, který krásně hraje na
piano v Avatarce. Sám se narodil v Jihoafrické republice v období apartheidu, kdy bílí a černí museli žít odděleně.
Po jeho pádu věřil, že už se s rasovými předsudky nikdy nebude muset potýkat. Bohužel tomu tak není.„Mám rád
Elton „Elly Jay“ Lodewyk se svojí půvabnou přítelkyní Lucií, se kterou se seznámil
před sedmi lety na Mallorce. Nyní už spolu dva roky žijí v Prostějově, momentálně Prostějov i lidi v něm. Ale už dva roky mě trápí rasističtí kreténi v tomto městě!“
více na straně 9
však trochu smutně...
Foto: Martin Zaoral svěřil se exkluzivně Večerníku veskrze sympatický a pozitivní Elly.
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Soud s knìzem
od zaèátku!
Přerov, Prostějov (mik) - Na úplný
začátek se vrátí kauza bývalého prostějovského katolického kněze obžalovaného ze sexuálního obtěžování dětí.
Přerovskou soudkyni totiž nadřízený
soud z případu vyloučil pro podjatost
kvůli vyjádření pro regionální noviny.
„Mohu potvrdit, že jsem z případu vyloučena. Nic dalšího říct nemohu, protože rozhodnutí dosud nebylo účastníkům doručeno,“ řekla soudkyně Emilie
Richterová médiím. Obžalovaný Vladimír Krejsa, který námitku podjatosti
podal, zdůvodnil už dříve svůj krok tím,
že soudkyně podle jeho názoru hodnotila důkazy, což nesmí. Projednávání
případu čtyřiašedesátiletého kněze se
tak nyní vrací na začátek, protože musí
být přidělen novému soudci.

Opìt vévodí punè
Prostějov (mik) - Vánoční jarmark na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
zcela jistě nadchne ty, kteří si pošmáknou na horkém punči či svařeném
víně. „Ano, stánkařů s tímto sortimentem bude letos opět většina. Prodejci
budou mít otevřeno od devíti hodin
ráno do šesté hodiny večerní,“ prozradila Večerníku Ivana Hemerková .

FOTO
VEÈERNÍKU

Jiří MOŽNÝ

CO NÁS POTĚŠILO…
Senioři se budou vozit. Prostějované starší pětašedesáti let budou moci
i nadále využívat oblíbenou službu
Senior taxi. Rozhodli o tom radní,
kteří čtyři sta tisíc korun na dobu jednoho roku přiřkli ostravské taxislužbě. Ta poskytne našim důchodcům
více vozidel a za jednu jízdu si bude
účtovat jen „dvacku“!
CO NÁS UDIVILO…
Drogy na škole. Byli bychom velmi naivní, kdyby si kdokoliv z nás
myslel, že s návykovými látkami
nemají zkušenosti už i nezletilé děti.
Přesto velkou pozornost vzbudil případ, kdy pedagog na základní škole
v Plumlově přistihl na chodbě dva
žáky osmé třídy kouřit marihuanu!
Věc už šetří policie.
Foto: Jiří Možný

Agentura Kluziště u muzea obsadí hokejisté!
Dalo se to čekat! Umělé kluziště,
které konšelé s velkou pompou už
za pár dní otevřou pro širokou veřejnost, budou částečně okupovat
i hokejisté! Prostějovští prvoligoví
Havrani se totiž rozhodli uspořádat přátelské utkání pod širým
nebem s brněnskou Raketou! Ta
jak známo, ohlásila minulý týden
insolvenci a odhlásila se z nejvyšší
soutěže. Napřesrok tedy bude nastupovat ve stejné lize jako Havrani. „Chceme toho využít a odehrát
originální zápas, proto jsme zvolili

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Bez peněz do hospody nelez. A když vlezeš, tak jez do polosyta a pij do polopita, abys pak mohl rychle utíkat... Ani jedním z těchto hesel se neřídila dvojice
mužů, která vyrazila do prostějovského baru. Za jídlo a pití měli zaplatit 1 248
korun, u sebe však neměli ani floka. Zatímco jeden z nich se stihl vypařit, druhého odchytli strážníci.
•• Úterý ••
„Já nic, já manažer“. Pokračoval soud týkající se vyvádění peněz z krachujícího Oděvního podniku Prostějov. Jeho hlavním hrdinou byl tentokrát významný akcionář a „majitel“ podniku Roman Hanus. Obžalovaný Milivoj
Žák mimo jiné pronesl kouzelnou větu, když pravil: „Byl jsem JEN předsedou
představenstva...“
•• Středa ••
Počasí zmátlo nejen včely. K svatému Martinu se vztahuje pranostika o jeho
příjezdu na bílém koni. Místo sněžení jsme se však uprostřed týdne dočkali rekordně vysokých teplot. Počasí zmátlo i včely, které začaly spotřebovávat zásoby na zimu. Přestože bylo venku kolem dvaceti stupňů nad nulou, někteří nosili
rukavice, beranice, kulichy a zimní kozačky. Inu, nejen včely byly zmatené...
•• Čtvrtek ••
Spotřební daň z marihuany. Jak vyšlo najevo, osmáci z Plumlova kouřili trávu. Je jisté, že se nejedná o jedinou základku, kde se „hulí“. Marihuana se mezi
mladými těší tak masové oblibě, že pokud by byla zdaněna, stát by skutečně
zbohatl. Jen se bojím, že by nám tyto peníze papaláši rozfofrovali v koksu...
•• Pátek ••
Paraskavedekatriafobie. Pátek třináctého je v mnoha zemích považován za nešťastný den. Chorobná obava z tohoto data se nazývá paraskavedekatriafobie. Já
ničím takovým samozřejmě netrpím. Například jsem slyšel, že Vánoce mají být
také v pátek. Vůbec by mi nevadilo, kdyby to bylo v pátek třináctého... :)
•• Sobota ••
Yamaha jede! Ve Společenském domě vystoupila dvojice, která nadevše
miluje své klávesy. Duo Yamaha se dočkalo slávy díky TV Šlágr. Z podobné
„stáje“ pochází i letošní mistr světa v silničních motocyklech Jorge Lorenzo,
který konkurenci převálcoval stejně jako slovenské duo zpívající bez hudebních nástrojů.
•• Neděle ••
Burza medailí. Sběratelé řádů a vyznamenání se sešli na čtvrtém setkání
v Národním domě. Akci pořádalo Občanské sdružení Červené barety a k mání
byly nejrůznější vojenské řády. Vlasta Burian se kdysi trápil a zpíval: „Já jsem se
těšil na tu medaili, daj-li ji mně, anebo nedaj-li.“ I kdyby ji coby Anton Špelec
nakonec nedostal, v neděli si ji mohl koupit či vyměnit...
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VÍTEJTE
V PEKLE

VSETÍN Vánoce se blíží a jejich předzvěstí budou
průvody Mikuláše s jeho doprovodem v podobě andělů i čertů. Na Zemi teprve přípravy začnou, v jeho podzemí již však práce na veškerých
efektech jedou naplno. Příležitost obdarovávat,
ale i strašit děti tu totiž není každý den...
Jedné ze zkoušek vizuálních efektů se bezprostředně po skončení exhibičního souboje vsetínských
a litvínovských hokejistů chopili fanoušci Valachů.
Podařilo se jim halu řádně zamlžit, ale ještě předtím
ji také až magicky zbarvit do ruda, jakoby se někde
poblíž nacházela pořádná pec či kotel. V tomto případě se ale nikdo bát nemusel, ten večer (čtěte na
straně 32 dnešního vydání) patřil radosti, setkání
starých známých a příjemnému, až nostalgickému
vzpomínání na časy dávno minulé.

Další svátek navíc
Praha, Prostějov (mik) - Den připomínající výročí ukřižování Ježíše Krista,
tedy velikonoční Velký pátek, bude
státním svátkem a dnem pracovního
klidu. Tuto novinku schválili poslanci
Parlamentu ČR drtivou většinou hlasů.
Pokud zákon potvrdí Senát a podepíše
prezident Miloš Zeman, začne platit už
od Velikonoc roku 2016. Proti novému
zákonu kupodivu nevystoupil u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně ani
jeden z komunistů, kteří Velký pátek
jako svátek zrušili v roce 1951. Současný český kalendář obsahuje třináct
svátků, přičemž dva z nich připadají na
shodný den. Dnů pracovního klidu je
má být nově plný tucet.
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kluziště u muzea,“ potvrdil Agentuře Hóser prezident Havranů Prostějov Jarouš Tuňák.
Hokejové utkání se na umělém kluzišti odehraje v pátek 27. listopadu,
tedy v den, kdy konšelé také slavnostně rozsvítí vánoční jedli u Masaryka. „Bude to předzvěst vánoční
oslavy, jaká v historii Prostějova
nemá obdoby. Rozsvícení stromu,
koncert Vaška Peckáře, hokejové
utkání s Raketou a demolice kasáren. A to vše v jedno odpoledne! Já
se z toho snad picnu,“ komentovala
blížící se den D náměstkyně primátorky Ivana Hemeráková. „Přitom
dvě z těchto akcí bude v přímém
přenosu vysílat Česká televize. Nejprve kamery natočí pád kasáren

díky třem tunám dynamitu, pak se
televizní štáb přesune na náměstí,
odkud večer bude vysílat hokejový
přenos. Prostějov zase bude slavný,“ dodal další z náměstků Jiří Nikamnepospíchal.
Sportovní fandy možná překvapí,
že brněnská Raketa už nepřijede
do Prostějova k přátelskému utkání
coby extraligový tým. „Bohužel, nedalo se jinak, klub zkrachoval. Teď
máme spoustu času na konsolidaci
a v Prostějově si vyzkoušíme, jaká
nás v první lize čeká konkurence,“
řekl Agentuře Hóser posmutnělý lodivod Rakety Lojzek Adamčík.
Přestože vstupné se na přátelské
utkání nebude vybírat, opozičním
zastupitelům není hokej na náměs-

tí zrovna po chuti. „Bylo přece řečeno, že umělé kluziště bude jenom
na bruslení veřejnosti. Já se tam
zrovna toho sedmadvacátého chystal jít klouzat s kolegou Nicnevrátilem. Navíc jsem mu slíbil, že ho naučím bruslit. Místo toho tam budou
hrát hokej zkrachovalci z Brna,“
rozčiluje se František Architekt
z hnutí Nic se v Prostějově nezmění.
„Kdo se chce klouzat, může jít na
rybník. Ale asi se utopí, protože nebude mrznout,“ doporučuje všem
bručounům nejmenovaný koaliční
zastupitel.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…
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V pořadí čtyřiadvacátým nejvyšším představitelem města, jehož
obraz visí na stěně v obřadní síni
prostějovské radnice, je bývalý primátor Miroslav Pišťák. Jeho věrnou podobiznu vytvořil estonský
malíř Sergej Kulina.
ZAUJALA NÁS…

HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mls

Foto: internet

V sále Společenského domu v Prostějově minulé úterý večer nikdo
nechtěl věřit tomu, že se neocitl
v sedmdesátých letech minulého
století. Hana Zagorová a Petr Rezek
to totiž rozbalili společně a pěkně od
podlahy!
ZASLECHLI JSME…

„TAKY MÙŽU
ZPÍVAT JÁ
S IVOU
HEMERKOVOU!“
Primátorka Prostějova A. Rašková
odhalila záložní plán v případě,
že by se lidem nelíbily vánoční
písně reprodukované na náměstí

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 12/7 °C

V uplynulých týdnech trápil Prostějovany smog. „Duhová víla“ Hana Zagorová při
svém úterním koncertu ve Společenském domě proto v jedné ze svých nejznámějších písní nabídla řešení v podobě uzavření Prostějova pro automobilovou dopravu.
Představitelé opozice změnu v textu slavné skladby zase pochopili jako pobídku pro
podávání dalších trestních oznámení na představitele vedení města.
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NA SRDÉČKU:
U koní objevili

doping
HVOZD Tak to je velká rána!
Nečekaný skandál zasáhl v uplynulém týdnu celé Prostějovsko. Vítěz Velké pardubické
Nikas měl pozitivní test na
doping a stejný výsledek byl
objeven i u Čáriraye, který
v Pardubicích zvítězil v Křišťálovém poháru. Oba koně přitom žijí a trénují ve stájích Na
Srdéčku u Hvozdu. Oběma koním nyní hrozí diskvalifikace
z Velké pardubické, trenéru
Popelkovi navíc i odnětí licence. A majiteli Nikase Petr Kupkovi se pak rozplývá dvoumilionová odměna...
více čtěte na straně 39

zpravodajství

Opozice chce Prostějov

„ROZTRHAT“

PROSTĚJOV Zdá se vám to jako aprílový žert? Pak se nenechte zmást, opoziční
zastupitelé hodlají skutečně Prostějov decentralizovat a vytvořit v rámci města hned
několik správních obvodů. Osadní výbory
jsou podle nich na nic, Vrahovice a Žešov by měly mít svoji vlastní samosprávu.
S návrhem na rozdělení města na několik
samosprávných celků přišel na pondělní
zastupitelstvo Martin Hájek, člen Spolku
za Staré Vrahovice.
Předkladatel návrhu na decentralizaci Hájek
obhajuje tím, že rozdělení města na několik
samosprávných celků by byl krok jdoucí blíže
k obyvatelům. Podle jeho slov by řešení případných problémů bylo více efektivní. „Město
by při takovém uspořádání mělo okamžitou
zpětnou vazbu, lidé by se více zapojili do veřejného dění. Jistě, v jednotlivých částech fungují
osadní výbory, které ale nemají žádnou rozhodovací moc,“ řekl kromě jiného Martin Hájek.
„Musím říci, že tuto věc je třeba dobře promyslet. Dovoluji si proto tento bod odložit na

únorové jednání zastupitelstva, aby se mohl
vyjádřit odbor finanční a právní. Chci vidět,
jaké případné následky by tento krok mohl
mít,“ zareagovala Alena Rašková (ČSSD),
primátorka Statutárního města Prostějova.
„Decentralizace se týká spíše velkých měst,
jako je třeba Praha, Brno či Ostrava. Nejsem
si jistá, zda město, kde se zná prakticky každý s
každým, se má decentralizovat,“ dodala první
žena Prostějova.
„S kým z občanů jste v jednotlivých částech
města jednali? Prošel jsem setkání s občany,
včetně Vrahovic, odkud návrh prochází, a nikde jsem se s touto záležitostí nesetkal. Tato
iniciativa je ryze účelová a politická,“ prohlásil
před zastupiteli uvolněný radní Jaroslav Šlambor (KSČM).
Opozice vak zastává názor, že jde o návrh prospěšný a celá věc by se měla začít
řešit. „Je třeba nepromarnit čas a případné
referendum k možné decentralizaci připravit na dobu krajských voleb, které budou
v příštím roce. Více podílu obyvatel na rozho-
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dování by předešlo situaci,
které město čelilo při osamostatnění Držovic,“ prohlásil Petr
Kapounek (Změna pro Prostějov).
K potřebným analýzám, které navrhla primátorka Alena Rašková, se připojil také František Filouš z politického hnutí ANO 2011.
„Připojuji se k tomu, aby se skutečně zpracovala cestovní mapa. Je třeba udělat ekonomickou, právní a finanční analýzu všech kroků, které jsou nezbytně nutné a udělat také
rozbor, v čem budou spočívat nevýhody. Pak
se teprve lze kvalifikovaně rozhodovat,“ řekl
Filouš.
Zastupitelé se tedy k dalším diskuzím
o „roztrhání“ města vrátí na únorové schůzi.
(mik)

JAKÝ NÁZOR MÁTEVY?
NAPIŠTE NÁM E-MAIL NA
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

Člen Spolku za Staré Vrahovice Martin Hájek
hodlá z Prostějova vytvořit několik samostatných správních celků. Opoziční zastupitelé
jsou pro.
Foto: Michal Kadlec

ŽÁK: „HANUS SI PROTIŘEČÍ!“ SYN VYHROŽOVAL OTCI,
rodinné drama urovnala policie!

PROSTĚJOV Státní policie,
strážníci, sanitka a Martinákova
ulice ozářená blikajícími modrými majáky. Scéna z úterního večera dávala tušit, že v domě vedle
místního nádraží se děje něco vážného. A taky že ano! Zoufalý otec
přivolal záchranné složky poté, co
se dostal do křížku s vlastním synem... Večerník byl tomu všemu
nablízku.

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Obžalovaní Milivoj Žák i Dana Lauerová upozornili na rozpory ve výpovědi klíčového svědka Romana Hanuse.
Všimla si jich i soudkyně Hana Greplová...
Martin Zaoral

PROSTĚJOV Třetí dějství procesu s druhým a posledním předsedou představenstva zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov Milivojem Žákem a jednatelkou společnosti Oděvyy
Praha Danou Lauerovou měl minulé úterý na programu Okresní soud v
Prostějově. V pozici svědka vystoupil pražský právník Roman Hanus. Právě
on po sesazení Františka Tuhého v roce 2008 z pozice generálního ředitele Více na
straně
prakticky ovládal krachující podnik. Ač Roman Hanus snad doufal, že jeho
3
svědectví bude jen formalita, u soudu se pořádně zapotil... Pro všechny zainteresované to byla neobyčejně zajímavá podívaná. Večerník byl u toho!

ve strachu
PAŘÍŽ,PROSTĚJOVVestínutragických událostí v Paříži dorazila do redakceVečerníkuzfrancouzskémetropole přece jen jedna příjemná zpráva.
Roman Pecha a Kateřina Srostlíková
vyhráli WDSF Youth Open Standard
a díky získaným bodům se dostali do
světovépadesátky!
Prostějovanka Kateřina Srostlíková
uspěla s partnerem ve standardních
tancích mládeže Saphir Cup v Paříži.
„O neštěstí v Paříži jsme se dozvěděli
zprávami od dcery, že jsou v pořádku
a sledují vysílání BBC a na notebooku
také ČT24. I když byl vyhlášen výjimečný stav a zrušeny všechny sportovní soutěže, tak organizátoři tohoto tanečního
klání tak neučinili. U vstupu do budovy
soutěže všichni museli projít osobní
prohlídkou včetně prohlídky zavazadel.
Jak řekla dcera, i kosmetickou taštičku
mi prohlédli,“ popsal situaci pro novinky.
cz Pavel Srostlík, otec Kateřiny. „Naštěstí
jsme v telefonickém kontaktu, přespí
v Paříži a v pondělí odlétají zpět do
Vídně, kde je vyzvednu. Strach si dcera
podle svých slov nepřipouští, soutěž
není úplně v centru Paříže, na ulicích je
klid, ale prázdno,“ dodal těsně před uzávěrkou tohoto vydání Srostlík. (pk)

V tomto případě se nejednalo o trestný čin, neboť dospělý muž neshledal,
že by chlapec své výhrůžky naplnil a
nějak mu ublížil. Situace se nakonec za
přítomnosti strážníků uklidnila, k žádnému zranění nedošlo. Práci nakonec
neměli ani lékaři ze záchranky,“ poskytl
Večerníku exkluzivní vyjádření velitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy
s tím, že celá událost byla vyhodnocena
jako přestupkové jednání.
Na ani ne patnáctiletého pubescenta
zřejmě zapůsobila i přítomnost státních
policistů.
„K uvedenému místu si naši přítomnost
vyžádala hlídka městské policie. Ještě
před příjezdem policistů však strážníci
situaci vyřešili, a proto již součinnost

PIŠŤÁK UŽ VISÍ!

čtěte na
straně 26

➢

Bývalý primátor Miroslav Pišťák je čtyřiadvacátým nejvyšším představitelem Prostějova, jehož obraz visí v obřadní
síni radnice.
Foto: Magistrát města Prostějova

15102311044

Triumf

Jde o případ, který hraničí s domácím
násilím, ale kupodivu trošku v opačné
rovině. „Okolo půl desáté večer jsme
zasahovali v Martinákově ulici. Jednalo se o neshody mezi synem a jeho
tátou. Vzhledem k tomu, že v případu
figuruje nezletilý chlapec, nebudeme k
němu podávat žádné další informace,“
zareagovala na dotaz Večerníku Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. Velitel strážníků byl
přece jen o něco sdílnější. „Došlo k situaci, kdy syn vyhrožoval otci násilím.

V tomto domě vedle místního nádraží se
v úterý večer odehrálo rodinné drama.
Naštěstí se vše obešlo bez následků.
Foto: Michal Kadlec
nepožadovali,“ řekl Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Večerník následně kontaktoval jak otce,
který volal policii, tak i jeho nezletilého
potomka. „Nic vám po tom není,“ odbyl
nás drzý pubescent a prudce zavřel okno.
„Já se k tomu nechci a nebudu vyjadřovat, nashledanou,“ dodal o mnoho slušnějším způsobem zhruba čtyřicetiletý
muž.
Jak nás ještě informoval šéf prostějovských strážníků, může případ vyšumět
takzvaně ´do ztracena´. „Jde o rodinný
spor, tudíž se jedná o návrhový přestupek. Záleží tedy na otci, zda na svého
syna podá oznámení nebo ne,“ podotkl
Nagy.
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pohled zpátky
PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

Hnusné
kontejnery
z
centra
se více peněz nevybralo
Na parkovišti se závorami
PROSTĚJOV Před rokem došlo ke změně chodu na prostějovském parkovišti u městských
hradeb. Ve Školní ulici se objevily
závory, které vzbudily mezi občany hodně nevole. Prostějovský
magistrát chtěl tímto novým způsobem výběru parkovného zajistit efektivnější využívání vytížené
plochy. Jak se záměr podařil?
Podle provozovatelů parkoviště
se nový závorový systém osvědčil. „Místo se více uvolnilo, zmizeli
neplatiči. Zaparkovat tak v centru
města je nyní pro občany mnohem
snazší,“ konstatoval exkluzivně pro
Večerník Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. TS Prostějov.
Předpoklad, že se na parkovném
vybere více peněz, se ovšem nepotvrdil. „Částka je srovnatelná s předcházejícím rokem. Provoz parkoviště je ale z části dlouhodobě omezen
probíhající opravou městských hradeb,“ objasnil Grepl, podle něhož
se neprokázaly obavy Prostějovanů
z toho, že se při nájezdu k závorám
budou tvořit kolony. „Pravdou je, že

půjdou konečně pod zem!

Závory na parkovišti ve Školní ulici
byly instalovány během listopadu loňského roku. Foto: archiv Večerníku

nějakou dobu trvalo, než si občané
na nový systém zvykli. Teď už je však
provoz naprosto standardní.“
Večerník také zajímalo, zda při tak
dobrých zkušenostech z ročního
využívání této varianty město, resp.
společnost .A.S.A. nezvažuje dát
závory i na jiná parkoviště. „V současné době ne,“ zareagoval Martin
Grepl.
(mls)

JSME JEDNA RODINA
Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma. Doporuč, sdílej a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv

PROSTĚJOV Už na konci roku
2013 se na radnici začal řešit problém, který dělal městu skutečnou
ostudu. Šlo o naprosto nevhodné
umístění kontejnerů na tříděný
odpad, které tak neomaleně hyzdily prostějovské centrum. Obzvláště pak, když umělohmotné
nádoby byly přeplněné odpadem,
ve kterém se navíc často přehrabávali bezdomovci...
„Ve většině měst neexistuje, aby sběrná místa tříděného odpadu v takovém stavu byla umístěna v centru
nebo jeho blízkosti. Byli jsme se podívat, jak to funguje jinde, a zjistili, že
v mnohých městech na Moravě usazují
tyto kontejnery pod zem. Zdá se nám
to jako velmi dobrý nápad,“ prohlásil
před bezmála dvěma roky Miroslav
Pišťík, tehdejší primátor a dnes zastupitel Statutárního města Prostějova.
Od té doby ale lidé odhazují tříděný odpad stále do stejných nádob,
a to jak na náměstí Husserla, tak ve
Školní ulici či na náměstí Spojenců.
Teprve až na začátku letošního roku
se ledy hnuly kupředu. „V radě jsme
schválili vypracování projektové dokumentace na zřízení podzemních

kontejnerových stanovišť pro tříděný odpad v centru Prostějova. Město chce mít připravený projekt, který
je nutnou podmínkou při žádosti
o dotaci,“ prozradil v lednu 2015 Jiří
Pospíšil, náměstek primátora, který
je na radnici zodpovědný za komunální služby.
Konkrétnější kontury dostal projekt konečně minulý týden, kdy
prostějovští radní oznámili, že na
něj shánějí dotace. „Instalaci kontejnerů pod úroveň země by mohla
z velké části pokrýt dotace, rada města proto schválila projektové náměty
a podání žádosti o dotační titul. Státní
fond životního prostředí vyhlásil už
pátou výzvu k předkládání žádostí.
V rámci specifikace cíle zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů lze v tomto programu
žádat o dotaci zaměřenou na realizaci
podzemních kontejnerů,“ objasnil na
tiskové konferenci uvolněný radní Jaroslav Šlambor.
Jak se Večerník aktuálně dozvěděl,
odbor rozvoje a investic magistrátu připravuje k předložení žádost
o dotaci zaměřenou na realizaci
podzemních kontejnerů právě

Odpadové nádoby vypadají jako běžné „koše“, sběrné nádoby jsou přitom zakopány hluboko v zemi.
Foto: archiv Večerníku

v lokalitách náměstí Spojenců,
Edmunda Husserla a v ulici Školní. „Na každém stanovišti budou tři
podzemní nádoby, a to na vytříděný
papír, plast i sklo. Vhazovací sloupky
připomínají běžné odpadkové koše,
přitom podzemní odpadové nádoby

mají větší kapacitu než klasické kontejnery na tříděný odpad,“ podotkl
Šlambor s tím, že celkové náklady budou činit půldruhého milionu korun.
Dotace přitom mohou činit až pětaosmdesát procent těchto nákladů.
(mik)

Napsáno Domovní správa nechce tržnici
ˇ
pred
provozovat. „V poslední době došlo
k výraznému poklesu počtu trhovců
a stánkařů. Samozřejmě prodejci ovoce
a zeleniny zájem mají stále, ale v tomto
případě jde čistě o sezónní záležitost.
Co se však týká celoročních stánkařů,
těch už na tržnici působí minimum.
Domovní správa tedy celou situaci
ekonomicky vyhodnotila a zjistila, že
provozování tržnice je již nerentabilní. A kvůli tomu smlouvu s městem
o pronájmu vypověděla,“ dodal další
z místostarostů Vlastimil Uchytil.
Jak se radní shodují, většina občanů
již levné věci chodí nakupovat jinam,
především do kamenných obchodů.

Tam se také v poslední době z tržnice přestěhovala většina vietnamských
obchodníků. „Je potřeba dodat, že
tržnice je stavba dočasná. A blíží se čas,

kdy tato stavba, v podobě v jaké je teď,
bude zlikvidována,“ naznačil budoucí
úmysly radnice Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Deset let pryč, a co se změnilo? Nic! Městskou tržnici nakonec provozuje dlouhá léta opět Domovní správa, a to za levnější peníz než
v roce 2005. Odpudivá stavba už měla několikrát takzvaně na kahánku, vedení města uvažovalo i o jiném místě, kam plochu pro trhovce přesunout. Na druhé straně si spousta Prostějovanů neumí
představit, že by levné ovoce, zeleninu či maso chodila nakupovat
někam jinam. Co naplat, ve středu a sobotu je tržnice plná jak stánkařů, tak nakupujících. A tak si tu naši stařičkou tržnici stále v tichosti hýčkáme a nevypadá to, že by se na tom v blízké budoucnosti
mělo cokoliv měnit...
(mik)

15111311119

„V úvodu roku 2005 uspěla Domovní
správa v konkurzu, kdy nabídla nejvyšší částku za pronájem tržnice. Její
vedení se však nyní rozhodlo nepokračovat v provozu tržnice a my toto
rozhodnutí respektujeme. Rada města
se řídí standardním postupem a vyhlásila nové výběrové řízení. Do něj se má
opět možnost přihlásit každý. Částka,
kterou Domovní správa za rok provozování tržnice zaplatila, avšak nadále ji
odmítá akceptovat, je osmsetdesettisíc
korun,“ sdělil místostarosta Prostějova
Alois Mačák.
Ostatně se není ani co divit, že všichni ztrácejí zájem městskou tržnici

15111311118
1311118

005

21. 11. 2

Na konci loňského roku požádal
prostějovskou radnici soukromý
podnikatel o slevu na ročním nájemném za městskou tržnici. Město
mu tenkrát nevyhovělo, a vypsalo
výběrové řízení na provozování tohoto zařízení.
Na začátku roku 2005 vyhrála v soutěži Domovní správa Prostějov, ale její
správcovství nad tržnicí nevydrželo
ani rok. Rovněž této městské instituci
se zdá být provoz tržnice nerentabilní
a nájem vysoký. O další provozování tak Domovní správa nemá zájem
a radnice bude muset v rychlosti najít
nového zájemce.

AKCE

zpět!

jak šel čas Prostějovem ...

Žitná ulice

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ
Koruny
LEVNĚJI
Býval tu mlýn. Ulice byla pojmenovaná teprve 29. října 1985 podle druhu
obilí, které se pěstovalo v okolí. Jedná se o spojnici mezi Čechovicemi a Domamyslicemi. Severní část ulice je převážně zaplněna domovní zástavbou,
v poslední době se domy staví také na jižní straně. Při severovýchodní části
leží průmyslový areál bývalého mlýna, na západním ústí ulice v Domamyslicích stojí naproti sobě prodejna potravin a pekařství.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Anenská ulice

volejte
582 333 433

více na
straně
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krimi

5

hodin

168 „OSMÁCI“ HULILI MARIHUANU

s městskou policií

U zimáku neprodávat!

Foto: Městská policie Prostějov

Předminulou sobotu 7. listopadu
řešili strážníci případ, kdy soukromý
pěstitel prodával brambory a jablka
na místě, kde je taková činnost zakázaná. Prodej zboží na veřejných prostranstvích je totiž regulován Tržním
řádem. V případě, kdy prodejce využije ke své činnosti silnici či místní
komunikaci, už je porušen zákon. To
se stalo muži, který umístil v prostorách poblíž Víceúčelové haly-zimního stadionu palety se zeleninou, což
jej stálo finanční hotovost v podobě
blíže neurčené pokuty.

V ohrožení života

Minulé úterý 10. listopadu při kontrole nájemníků sociálním pracovníkem na nespecifikovaném místě jeden z tamějších bydlících na zvonění
neotvíral a za dveřmi bylo slyšet hlasité dýchání. Strážníci se snažili s mužem přes dveře komunikovat. Bylo
zcela zřejmé, že potřebuje zdravotnickou pomoc a je nutné dostat se
k němu do bytu. Klíče byly zastrčeny
v zámku, tudíž hlídka rozhodla o otevření bytu. Na místo dorazili i hasiči
a přes balkon, po otevření okna skrz
nedovřenou ventilačku, vstoupili do
bytu. Čtyřiapadesátiletý muž ležel na
zemi, stěžoval si na bolest nohou, byl
dezorientovaný a nemohl se samostatně pohybovat. Sanitkou byl rychle převezen do nemocnice.

Brambory v kočárku

Pracovník ochranky supermarketu
přistihl předminulou sobotu 7. listopadu ženu, která vložila do úložného prostoru dětského kočárku
pytlík brambor o hmotnosti dvou
kilogramů, a bez zaplacení prošla
pokladní zónou. Přivolaným strážníkům dotyčná tvrdila, že brambory do košíku vložil její syn, který seděl v kočárku. Celá událost byla pro
podezření z přestupku proti majetku postoupena správnímu orgánu.

Štěňata na silnici

V průběhu ranní služby ve čtvrtek
12. listopadu skončili tři toulaví psíci
na služebně městské policie. Prvně
se jednalo o jorkšíra pobíhajícího po
České ulici, jehož hlídka odchytila.
Podle čipu byla vyrozuměna majitelka prostřednictvím zanechání vzkazu, neboť nebyla toho času doma
k zastižení. Za tři hodiny od této události, a to okolo půl jedné, oznámila
řidička na linku 156 odchycení dvou
štěňat, která se měla motat přímo
v silnici na Šmeralově ulici. Ženě se
je podařilo naložit do vozu. Po dohodě byli pejsci převezeni na služebnu
a poté umístěni do kotce.
Během pěti dnů odchytili strážníci
celkem sedm psů. Čtyři se vrátili ke
svým páníčkům, zbylé čekal útulek
v Čechách pod Kosířem.

NA CHODBĚ ŠKOLY V PLUMLOVĚ!
PLUMLOV, PROSTĚJOV Dnes už jen velmi naivní člověk věří, že
drogy se naší mládeži vyhýbají. Ale že i školou povinné děti budou mít tu drzost kouřit marihuanu přímo uvnitř školského zařízení, tak to je vám už na pováženou! Pedagog ze Základní školy
v Plumlově takto nachytal dva žáky osmé třídy. Ředitelka neváhala a velmi správně zavolala nejenom rodičům zadržených malých
„feťáků“, ale rovnou i Policii ČR!

Michal Kadlec
„Je tomu bohužel tak, dva naši žáci byli
přistiženi při kouření návykové látky
o přestávce. Situaci jsem se rozhodla
okamžitě řešit a dále už jsme v šetření
postupovali společně s policií za přítomnosti zákonných zástupců obou
chlapců. Ani jeden z nich nemá ještě
patnáct let, proto vám jejich identitu
nemohu prozradit,“ okomentovala neblahou událost pro Večerník Dagmar
Zapletalová, ředitelka ZŠ v Plumlově.
„Jsem hrozně zklamaná! Něco takového jsem vůbec nečekala, i když vím,
že s drogami už bohužel mají v dnešní době zkušenosti také děti,“ dodala
smutným hlasem ředitelka školy. Jak
nám ještě prozradila, škola nyní zvýší
mezi žáky osvětu nad škodlivostí návy-

kových látek. „Naše rada také písemně
požádala policii o těsnější spolupráci.
Co se týká obou zmíněných chlapců,
budou proti nim uplatněna výchovná
opatření v souladu se školním řádem,“
prozradila Dagmar Zapletalová.
Případem se tedy už zabývá Policie
ČR, chlapce však vzhledem k jejich
věku stíhat nemůže.
„Mohu potvrdit, že jsme začátkem tohoto měsíce obdrželi oznámení od zástupce plumlovské školy, podle kterého
pedagogové zajistili u svých žáků menší
množství usušené rostlinné hmoty
a mají podezření, že by se mohlo jednat
o zakázanou látku. Oznámení jsme přijali a věc šetříme. To je vše, co k uvedené
věci v současné době můžeme sdělit,“
zareagoval na přímý dotaz Večerníku
František Kořínek, tiskový mluvčí Po-

licie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Množství zveřejněných statistik
o tom, kolik dětí a mládeže okusilo
drogu, způsobuje, že podobná informace už šokuje málokoho. Přesto
někteří rodiče podléhají dojmu, že
jejich dítě něco takového potkat nemůže. Tento přístup je nejen naivní,
ale i zrádně nebezpečný.
„Namlouvat si, že ´nám se to nemůže
stát´ vede k tomu, že si rodiče důkaz

o opaku uvědomí později, než by bylo
třeba. Myslet si, že děti a mládež, které
mají sklon zkoušet drogy, případně si
na nich vypěstovat závislost, pocházejí
většinou ze sociálně slabých a rozvrácených rodin, je naivní. Naopak, je mnoho případů, kdy drogám podlehne potomek, který má všeho dost a takříkajíc
z nudy zkouší všechno možné,“ varuje
na svých webových stránkách psycholog Ivan Douda z nadace Drop In.

FALEŠNÝ PODNIKATEL v drápech kriminálky
Muž podvedl nábytkářskou firmu z Prostějova

PROSTĚJOV Hodně vykutáleného rádoby podnikatele mají
v drápech policisté hospodářské
kriminálky. Muž bez živnostenského listu obalamutil nábytkáře
z Prostějova a podvodem z něj vylákal peníze. Zároveň se dopustil
i daňového deliktu. Protože byl za
podobné činy již jednou trestán,
čeká ho teď zřejmě kriminál „natvrdo“!
„Z trestného činu podvodu podezírají policisté z prostějovského oddělení hospodářské kriminality dvaa-

třicetiletého muže z Olomoucka.
Činu se měl muž dopustit tím, že
v březnu letošního roku s nábytkářskou firmou z Prostějova uzavřel
smlouvu o dílo na zhotovení prvků pro servis hotelu v Olomouci.
Smlouvu uzavřel i přesto, že mu již
v dubnu předchozího roku zaniklo
živnostenské oprávnění. Po provedení prací firmě vystavil fakturu, ve
které uplatnil i daň z přidané hodnoty, přestože v té době již nebyl
registrovaným plátcem této daně.
Tím firmě vznikla škoda ve výši de-

vatenácti tisíc sto korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor v Prostějově.
Hospodářská kriminálka však prověřuje ještě další podvod zmíněného
podnikatele, nyní již bez živnostenského listu. „V květnu letošního roku
uvedený muž sjednal se stejnou firmou další obdobnou zakázku. Ještě
před započetím prací vystavil zálohovou fakturu na částku pětadvacet
tisíc korun, která mu byla následně
vyplacena. V tomto případě však po-

JSME JEDNA RODINA

dezřelý smluvené dílo ani nezapočal
a pro firmu se stal nekontaktním,“
popsal druhý čin podvodníka policejní tiskový mluvčí.
Svým jednáním tak povedený podnikatel způsobil škodu v celkové výši
44 100 korun. „Muž se tohoto jednání dopustil přesto, že byl rozhodnutím soudu z listopadu loňského roku
uznán vinným z obdobného přečinu. Proto mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na tři léta,“ dodal František Kořínek.
(mik)

www.facebook.com/vecernikpv

Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma Doporuč, sdílej a dej like na

Zmlátil babičku i vnuka!
PROSTĚJOV Na pětasedmdesátileté seniorce a jejím vnukovi
si vyléval vztek raubíř, který se do
bytu starší ženy proboural násilným
způsobem. Oba nájemníky fyzicky
napadl, přitom uvnitř neměl vůbec
co pohledávat. Teď mu u soudu hrozí až dva roky kriminálu.
„Z přečinu porušování domovní
svobody je podezřelý třiačtyřicetiletý muž z Prostějovska. Jednání mající znaky uvedeného přečinu se měl
dopustit tím, že šestadvacátého září
letošního roku ve společně obývaném bytovém domě neoprávněně
vnikl násilným způsobem do bytu
pětasedmdesátileté ženy poté, kdy
do vstupních dveří bytu udeřil tak

silně, až je poškodil. Když obyvatelé otevřeli, podezřelý bez povolení
vstoupil dovnitř, kde fyzicky napadl
majitelku i jejího čtyřiadvacetiletého vnuka, který se ženy zastal,“ popsal detailně řádění agresora František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Jen dílem náhody nedošlo při tomto incidentu k vážnějšímu poranění.
„Škoda na poškozených dveřích
byla vyčíslena na tři sta korun.
Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení a při prokázání viny
a odsouzení podezřelému muži
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta,“ prozradil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

OTRLÉ ZLODĚJKY udeřily v centru dvakrát
PROSTĚJOV Když se notorických zlodějek zeptáte, jak nejlépe nakupovat, jistě vám každá
z nich odpoví - bez peněz! Přesně
v tomto duchu si počínaly dvě ženy
v drogerii na prostějovském náměstí. Už po nich ale pase policie!
„Prodejnu drogerie v centru města
Prostějova si vyhlédly dvě dosud
neznámé ženy k tomu, aby si zde
vybraly a poté bez zaplacení odnesly
celkem pětadvacet kusů kosmetic-

Na plumlovské škole řeší malér. Během vyučování zde kouřili marihuanu dva
čtrnáctiletí pubescenti, další měli tuto návykovou látku u sebe. Koláž Večerníku

kého zboží různých značek. Stalo se
tak v úterý desátého listopadu kolem
půl páté odpoledne. Hodnota zboží,
které si takto neoprávněně přisvojily,
byla vyčíslena na 18 966 korun,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor v Prostějově.
Vzápětí ale podotkl, že obě otrlé zlodějky navštívily zmíněnou prodejnu
druhý den znovu! „Hned ve středu
jedenáctého listopadu půl hodiny

po poledni vešly do stejné prodejny
opět dvě dosud neznámé ženy, které odcizily celkem devatenáct kusů
kosmetického zboží různých značek v hodnotě 8 600 korun. Celkem
tímto jednáním majiteli prodejny
vznikla škoda ve výši 27 566 korun.
Pachatelky těchto skutků mohou být
v případě dopadení a odsouzení potrestány odnětím svobody až na dvě
léta,“ uvedl Kořínek. Teď už je zbývá
jenom chytit...
(mik)

Jak se dostat k přítelkyni?

Dlaždicí ROZBÍT okno!

ČERNÁ
KRONIKA
Vykradená škola!

Neznámý pachatel vnikl v průběhu
uplynulé soboty 14. listopadu do
neuzamčené šatny základní školy
a reálného gymnázia v Prostějově.
Z areálu ve Studentské ulici odcizil z odložené tašky peněženku
s finanční hotovostí minimálně 900
Kč, osobními doklady a platební
kartou. Z další tašky, která se zde nacházela, si vzal notebook. Celková
škoda byla vyčíslena na téměř sedm
tisíc korun. Případ je šetřen pro
trestné činy krádež a neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku s dvouletou
trestní sazbou odnětí svobody.

Srazil seniorku

Ve čtvrtek 12. listopadu krátce po
desáté hodině dopoledne se ze zatím přesně nezjištěných příčin srazil
na parkovišti u obchodního domu
v Plumlovské ulici osobní automobil značky Dacia se čtyřiaosmdesátiletou ženou jedoucí na jízdním
kole. Cyklistka při nehodě utrpěla
lehké zranění hlavy, se kterým byla
převezena k ošetření do nemocnice.
Hmotná škoda na osobním automobilu a jízdním kole byla předběžně vyčíslena na částku 3 500 korun.
Příčiny, okolnosti a míra zavinění
nehody jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování.

Zranila si hlavu

Minulý čtvrtek 12. listopadu o půl
šesté ráno jela šestatřicetiletá cyklistka po Vrahovické ulici v Prostějově a odbočovala doleva mimo
komunikaci, přičemž ze zatím
přesně nezjištěných příčin došlo
k její srážce s osobním vozidlem
značky Opel, které jelo ve stejném
směru k Vrahovicím. Při pádu si
cyklistka způsobila zranění hlavy.
Hmotná škoda na jízdním kole
a automobilu byla vyčíslena na jedenáct tisíc korun, míra zavinění
se šetří.

Řídil po pěti pivech

Rozbité sklo z okna a dlažební kostka na kuchyňském stole. A pak nevolejte policajty...
Foto: Městská policie Prostějov

PROSTĚJOV Kdyby zamilovaný
amant nezpůsobil takovou škodu, dalo by se tomuto případu
i zasmát. Mladá žena však pro
chování svého přítele neměla
pranic žádné pochopení a zavolala na něj policii...
Aby se chlapík dostal do bytu své
lásky, zvolil poněkud razantní způsob. „V sobotu sedmého listopadu
před třetí hodinou ranní vyjížděla
hlídka na oznámení o násilném
vniknutí do domu přítelem oznamovatelky. Na uvedené adrese
strážníci zjistili, že muž nemohl
nalézt klíče od domu. Po klepání

na dveře i okno jeho přítelkyně
nereagovala, tak prohodil dlažební
kostku oknem v kuchyni a vstoupil
dovnitř. Poté v místnosti usnul na
sedačce a probudila ho až přivolaná
hlídka,“ popsala celou událost Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Zatím není jasné, zda vystrašená
žena podá na svého milého trestní oznámení. „V tomto případě se
jedná o návrhový přestupek, kdy
oznamovatelka má možnost do tří
měsíců podat návrh u správního orgánu s vyčíslením škody,“ objasnila
Adámková.
(mik)

V tentýž den, tj. uplynulý čtvrtek
12. listopadu, o půl čtvrté odpoledne kontrolovali policisté v Norské ulici řidiče osobního automobilu značky Ford. Provedli u něj
dechovou zkoušku na přítomnost
alkoholu v dechu, při které zjistili hodnotu 3,14 promile. Řidič
s naměřenou hodnotou souhlasil
a uvedl, že krátce před jízdou vypil
pět půllitrů jedenáctistupňového piva a jednu odlivku slivovice.
Policisté na místě řidiči zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Muž je nyní podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok.

➢ ze strany 3

Hrozí svìdkovi
trestní stíhání?

Situace se totiž radikálně změnila.
Milivoj Žák nyní čelí obžalobě z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což mu hrozí až
pět let vězení i uhrazení způsobené
škody. Za Oděvní podnik totiž se
společností Oděvy Praha zastupovanou Danou Lauerovou podepsal
dvě smlouvy, které se ukázaly jako
krajně nevýhodné. Kvůli jedné ze
„zakázek“ podle státního zástupce
Jaroslava Miklendy přišel někdejší
prostějovský gigant o tři sta tisíc
korun, kvůli druhé dokonce o 4,4
milionu korun! Zatímco Milivoj
Žák sedí na lavici obžalovaných,
Roman Hanus v celé kauze figuruje „pouze“ jako svědek!

„Se společností Oděvy Praha jsem
žádným způsobem nespolupracoval.
Nemohu však úplně vyloučit možnost,
že se moje advokátní kancelář nějakým
způsobem nepodílela na jejím vzniku.
To si už přesně nevzpomínám... Danu
Lauerovou znám jako spolužačku ze
základní školy. Vím snad jen tolik, že
Oděvy Praha, které zastupovala, měly
prodávat zboží OP Prostějov. Proč za
práci udělanou v Oděvním podniku
inkasoval většinu peněz někdo jiný, to
nevím,“ řekl na úvod své svědecké výpovědi Roman Hanus. Pokud však doufal,
že tímto bude celá záležitost ukončena,
pak se mýlil...
Soudkyně Hana Greplová Hanusovi připomněla mimo jiné fakt, že

Obžalovaní: Výpovìï
obsahovala rozpory

Výpověď Romana Hanuse se nezdála
ani oběma obžalovaným. „Jeho podíl
na fungování společnosti Oděvy Praha
byl zcela dominantní. Založení měl zcela
na starosti jeho bratr Dalibor, který měl
i dispoziční právo k účtu společnosti,“
reagovala bývalá jednatelka firmy Dana
Lauerová. Ve stejném duchu mluvil
i Milivoj Žák. „Výpověď Romana Hanuse obsahovala četné rozpory. Nejprve
říkal, že s touto společností neměl nic
společného a pak se ukázalo, s kým vším
kvůli ní jednal,“ upozornil obžalovaný.
Otázkou zůstává, zda možnost, že založení i chod společnosti Oděvy Praha
režíroval někdo jiný, než ten, kdo byl
uveden v obchodním rejstříku, zbavuje
oba obžalované odpovědnosti. Právě
oni jsou totiž podepsáni pod oběma
nevýhodnými smlouvami, díky nimž
se z krachujícího Oděvního podniku
podařilo dostat miliony korun.
Rozsudek v této věci dosud nepadl,
jednání bude pokračovat 24. listopadu
(mls)
výslechem dalších svědků.

Jel pod vlivem drog
Řidiče pod vlivem návykových
látek zjistili policisté minulé úterý
10. listopadu krátce před půlnocí
v Olomoucké ulici. Dvacetiletý řidič
vozidla značky Škoda se při kontrole podrobil dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. Test
na přítomnost omamných a psychotropních látek byl však pozitivní
na látky amphetamin, methamphetamin a cannabis. Mladému
řidiči policisté další jízdu zakázali.
Je podezřelý z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, za který
mu ve správním řízení hrozí pokuta
až do výše dvaceti tisíc korun.

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM

Rozsáhlé požáry a vyproštění mrtvého řidiče...
PROSTĚJOV Desítky výjezdů k různým záchranářským zásahům mají za uplynulý měsíc na svém kontě prostějovští
požárníci. Jak Večerníku prozradil ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru
Prostějov Jozef Novák (na snímku), hasiči se tentokrát nejvíce zapotili při sedmi požárech a osmi vážných dopravních
nehodách. Co více prozradil další host našeho seriálu se šéfy
záchranných jednotek IZS?

Pomoc i z Boskovic
Zásah profesionálních a dobrovolných hasičů, včetně mezikrajské
výpomoci jihomoravských záchranářů z Boskovic, si v sobotu 16. října
vyžádal požár dílenského objektu
v Nivě. „Informaci o hořící střeše
budovy s nebezpečím rozhoření na
přilehlý domek převzala linka tísňové pomoci krátce po devatenácté
hodině. Operační středisko ihned
vyslalo z požární stanice v Prostějově osádky dvou cisternových vozidel posílené o dobrovolné jednotky
hasičů z Nivy, Drahan a Protivanova.
V době příjezdu prvních hasičských
jednotek ničivé plameny již z čás-

ti pohlcovaly střechu sousedního
domu, zcela pak zachvátily dílenské
prostory a přilehlé stodoly. Hasiči za
nasazení několika hasebních proudů
zhruba po hodině zabránili dalšímu
šíření a následující necelou hodinu
pokračovali v rozebírání a dohašování zbylých ohnisek,“ popsal velmi
náročný zásah u rozsáhlého požáru
Jozef Novák. Jak dodal, škoda byla
vyčíslena na čtvrt milionu korun,
příčina požáru je stále v šetření.

Tragédie u Èelèic
V úterý 3. listopadu zasahovali prostějovští hasiči u tragické dopravní nehody u Čelčic, o níž Večerník informoval již v minulém vydání. „Po příjezdu

na místo bylo zjištěno, že při nehodě
se střetla tři vozidla - osobní, nákladní
a dodávka. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření,
spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou a policií. Dále vyprostili z jednoho havarovaného vozidla osobu, která i přes veškerou snahu
záchranářů svým zraněním podlehla.
Při nehodě byla zraněna ještě jedna
osoba, kterou ošetřila zdravotnická
záchranná služba. Asi půl kilometru
od této nehody se ve stejný okamžik
odehrála další kolize dvou osobních
vozidel, která se naštěstí obešla bez
zranění,“ konstatoval šéf prostějovských hasičů.

Zahrádkáøi
shoøel altánek
K požáru zahradního altánku v Čechách pod Kosířem došlo předminulou neděli 8. listopadu ve večerních hodinách. Na místě zasahovali
profesionální hasiči z Prostějova i ti
dobrovolní z Kostelce na Hané a Náměště na Hané. „Hasiči po příjezdu

zjistili, že hoří zahradní altánek o
rozměrech asi třikrát tři a půl metru. Naštěstí byl dřevěný domeček v
dostatečné vzdálenosti od okolních
staveb, proto nehrozilo rozšíření plamenů. Požár jsme dostali pod kontrolu během několika minut po příjezdu, likvidaci hlásil velitel zásahu
asi za hodinu po oznámení. Nikdo
nebyl zraněn,“ informoval Večerník
Novák s tím, že výše hmotné škody
byla vyčíslena na dvacet tisíc korun a
po příčině požáru se zatím pátrá.

“

bil žádnou škodu, neodpustím si varování před touto činností. I zdánlivě
tak bezpečná práce, jakou je spalování shrabaných porostů, mívá mnohdy neblahé následky. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření
ohně mimo ohniště a zejména starší
lidé, kteří mají často omezené možnosti pohybu, mohou v takovýto
okamžik podlehnout panice nebo
ztrátě orientace. Vhodné je pálení
předem oznámit příslušnému operačnímu středisku hasičů, mít při-

Uplynulé v pondělí 9. listopadu se
vyjíždělo k hořící hromadě listí ve
Vrchoslavicích. „Vzplálo na ploše asi
čtyřikrát čtyři metry, a přestože se
požár nikam nerozšířil, ani nezpůso-

pravenou dostatečnou zásobu vody
a hořící ohniště nikdy neopouštět,“
apeluje na opatrnost Jozef Novák.
Na Prostějovsku vyjížděli profesionální hasiči za poslední měsíc celkem
k čtyřiatřiceti událostem, z nichž museli zlikvidovat sedm požárů. „Dále
jsme asistovali například u osmi

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
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 Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

TOMÁŠ URBAN

ANETA FLOROVÁ

se narodil 19. října 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 10. listopadu 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 34 do 35 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.

se narodila 6. března 1987 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
6. listopadu 2015. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 30 do 40 let a měří okolo 170 centimetrů. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

LUKÁŠ POKORNÝ

PETR NOVÁK

se narodil 18. ledna 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. října
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 25 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má hnědé vlasy a nosí dioptrické brýle.

se narodil 27. června 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
6. srpna 2012. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 38 do 40 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

KAREL ŠLECHTA
35267ħ-29
„Situaci ohledně dopravních problémů
nepovažuji nijak za lepší ani horší. Je to
tak, jak to je. (úsměv) Rondelů máme
v Prostějově hrozně moc a některé
jsou podle mě malé. Autem jezdím
po městě každý den a popravdě je mi
jedno, jestli stojím na semaforu nebo
počkám, než se to posune u rondelu...“

JAK KDE...

CNGRQFNGXwGJQ\F¾TQPFGNPGPÊLGFKPÚO
Foto: Michal Kadlec

covává celou situaci inženýr Novotný
z Ateliéru malých okružních křižovatek v Pardubicích. Sám jsem zvědav
na výsledek jeho práce,“ prozradil
Večerníku Michael Vafek.
Podle našeho dalšího zjištění by tak
místo rondelu mohlo dát město,
potažmo Olomoucký kraj přednost
jinému řešení. Do Vrahovic by vedla
jednosměrná cyklostezka v podobě
vyhrazeného pruhu po pravé straně
silniční komunikace, stejně tak by
tomu bylo na druhé straně. „Podobných návrhů na bezpečné cyklostezky do Vrahovic už tu byly mraky,
zatím jsme se ale nedokázali s Dopravním inspektorátem shodnout
ani na jediném...,“ tváří se skepticky
primátorka Alena Rašková.
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35267ħ-29
„To nejde úplně posoudit. Protože
i přes rondely jsou silnice v Prostějově
pořád ucpané. Situace v Kostelecké
ulici je asi o trochu lepší, ale podle mě
chybí rondel na Olomoucké u domu
služeb, tam je to pořád ucpané. Taky
by určitě měl být u Žeranovské ulice.
Jinak ale rondelů tady snad máme
nejvíc v České republice, ne?“ (smích)
ptala se: Aneta Křížová

žalobu proti společnosti Remostav o zaplacení smluvní pokuty
ve výši pěti milionů korun za prodlení s výstavbou multifunkčního
sportovně rehabilitačního areálu
na pozemku za nemocnicí. Magistrát navíc požaduje pozemek vrátit
zpět. Remostav se jak pokutě, tak
zpětnému prodeji plochy brání.
Soud nyní vyzývá obě strany sporu
k jednání, usmířit je má mediátor...
„Vzhledem k dlouhodobému sporu
účastníků soud při zvážení hospodárnosti řízení, jakož i v zájmu na smírném vyřešení sporu dospěl k závěru,
že v tomto případě jsou dány důvody
pro nařízení setkání s mediátorem,

vala z rozhodnutí soudu prostějovská
primátorka Alena Rašková.
Problém je ovšem v tom, že magistrát ani společnost Remostav se nedokázaly dohodnout na vhodném
mediátorovi. Toho musel nakonec
vybrat soud. Ten nařídil první setkání se zlínským mediátorem Michalem Březovjákem na pondělí 16.
listopadu. „Zúčastnit by se jej měly
osoby, které mohou za město i Remostav rozhodnout o řešení sporu.
V případě prostějovského magistrátu se předpokládá, že nebude možné, aby došlo k individuálnímu rozhodnutí. Bude proto vhodné, aby se
zúčastnila osoba, která dohodnuté

jiných zúčastní i primátorka Alena
Rašková,“ prozradil její náměstek
Jiří Pospíšil. Kromě první ženy pojede dnes do Zlína právnička Alexandra Klímková a právě náměstek
Pospíšil.
Večerník oslovil i zástupce společnosti Remostav, dočkal se však pouze stručné reakce. „Jedeme k jednání
s nadějí, že se domluvíme. Osobně
jsem rád, že přítomna bude primátorka Prostějova paní Rašková.
Více bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, uvidíme po samotném mediačním řízení,“ řekl Tomáš Ohlídal,
předseda dozorčí rady společnosti
Remostav.
(mik)

Autobus se srazil s Renaultem, dva lehce zranění

PROSTĚJOV Policisté i záchranáři
spěchali předminulou sobotu večer
k výjezdu na rychlostní komunikaci
Prostějov-sever. Podle hlášení zde
došlo ke střetu autobusu s osobním
vozidlem. Bouračku odnesli dva
spolujezdci z Renaultu lehkými zraněními.
„V sobotu sedmého listopadu těsně
před osmnáctou hodinou došlo na
rychlostní komunikaci v prostoru
sjezdu Prostějov-sever ve směru na
Olomouc ke střetu autobusu značky
Karosa s osobním automobilem Renault. Bus jel v levém jízdním pruhu,
osobní automobil v pravém, načež
z dosud přesně nezjištěných příčin došlo ke střetu pravé přední části autobusu a levé zadní části Renaultu, který se
dostal do smyku, levou částí najel do
středových svodidel a poté čelně do
svodidel po pravé straně komunikace,“
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popsal detailně havárii František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Nehoda se bohužel neobešla bez následků. „Došlo k lehkému zranění dvou
spolujezdců z vozidla Renault. Výše
způsobené hmotné škody byla předběž-

ně vyčíslena na sto jedenáct tisíc korun.
Přítomnost alkoholu u obou řidičů byla
na místě vyloučena provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti
a míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ uvedl František Kořínek. (mik)

Venku listí
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POTVRZENO! Seniory bude ››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹ II. díl
YR]LWWD[LVOXÿED]2VWUDY\ Co prohlásili a jaká byla realita...

I zdánlivě tak bezpečná práce,
jakou je spalování shrabaných porostů,
mívá mnohdy neblahé následky!

Neopatrnost „palièù“
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Krkavčí tatínek
Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý čtyřicetiletý
muž z Prostějova. Matce svých dvou
dětí v období od dubna letošního
roku do současnosti řádně neplatí
výživné, přestože mu tato povinnost
byla uložena rozhodnutím Okresního soudu Prostějov. K rukám matky tak dluží celkem 6 300 korun.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dvě léta.

KAUZA REMOSTAV: Urovná
spor soudem určený mediátor?

Foto: archív Večerníku
dopravních nehod a stejného počtu
technických pomocí,“ dodal na závěr
ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního
odboru Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV Večerník už tuto zprávu
přinesl jako první v minulém vydání,
ve středu 11. listopadu pak vše na tiskové konferenci definitivně potvrdili
prostějovští radní. Z výběrového řízení na provozování nové služby Senior
taxi vzešla jako vítěz ostravská společnost Komfort Logistik. Prostějovské
důchodce bude po městě vozit za pověstnou dvacetikorunu.
„Pro zadání zakázky jsme stanovili jako základní hodnoticí kritérium ekonomickou
výhodnost s dílčími kritérii. Jedním z nich
byla cena za jeden kilometr jízdy s váhou
osmdesát procent. Druhým pak kvalita
a přístupnost objednávkového systému

V posledním období se případy
dlužných alimentů množí jako
houby po dešti. Prostějovští
policisté aktuálně obvinili čtyřicetiletého muže z Prostějova
z trestného činu zanedbání povinné výživy. Matce svých dětí
dluží šest tisíc tři sta korun. Ve
srovnání s jinými případy, o kterých Večerník informoval, nejde
o zase až tak velký dluh…

6 300
Policie si v nedávné minulosti
došlápla už na mnohem nesvědomitější krkavčí tatínky,
výjimkou nebylo ani dlužné
výživné přes šedesát tisíc korun.
Takže, otcové - neplatiči, pozor,
kromě vězení vám hrozí i zabavení řidičského průkazu!

s váhou dvacet procent,“ objasnil Pavel
Smetana, nový náměstek primátorky
pro dopravu. Podle samotné Aleny Raškové rozhodla kromě ceny o novém
provozovateli i skutečnost, že disponuje
kvalitním zázemím. „Tato ostravská firma
provozuje Senior taxi už ve více městech
České republiky. Také v Prostějově bude
k tomuto účelu využívat více vozidel,“ podotkla první žena Prostějova.
Nová služba pro místní seniory, kterou jako první otestoval na jaře letošního roku po dobu čtyři měsíců Jan
Spáčil, by měla fungovat už od 1. prosince letošního roku. „Senior taxi bude
sloužit občanům s trvalým pobytem na

území města Prostějova, kteří dovršili
pětašedesát let a starších. Taxi bude jezdit
v rámci katastru města a v jeho městských
částech každý pracovní den od půl sedmé
ráno do půl třetí odpoledne po období
jednoho roku,“ prozradil Smetana.
Jak ještě Večerník zjistil, prostějovští senioři se budou moci nechat za poplatek
pouhých dvaceti korun zavézt na náměstí
T. G. Masaryka, do nemocnice, na polikliniku v Trávnické ulici, k obvodním, praktickým i odborným lékařům pro dospělé
v rámci Prostějova včetně městských
částí. „Dále pak na Českou poštu
a pochopitelně i na úřady na území města,“ dodal Smetana.
(mik)

PROSTĚJOV V průběhu letošního roku, konkrétně od čísla 4,
jsme vám na tomto místě, v rámci projektu MILUJEME VEČERNÍK,
pravidelně přinášeli exkluzivní rozhovory s prostějovskými zastupiteli. Na otázky k daným tématům nakonec odpovědělo všech
pětatřicet loni na podzim zvolených komunálních činitelů napříč
politickým spektrem. Některé citace byly smysluplné, jiné vtipné,
další zase ryze účelové. Večerník se poohlédl zpět a rozhodl se
některé výroky jak koaličních zastupitelů, tak i členů opozice
zveřejnit a krátce okomentovat. Dnes pokračujeme druhým dílem
a pochopitelně na tom, co řekli, nenecháme nit suchou...

ƔƔ Zdeněk Fišer (ČSSD): „Disponujeme čerstvým dendrologickým
posudkem technického stavu hlavní
budovy Jezdeckých kasáren. Čtvrtina
krovů, o kterých nás opoziční zastupitelé přesvědčují, že jsou naprosto v pořádku, je naopak v naprosto špatném
stavu, vyměnit je potřeba i celé opláštění střechy včetně krytiny. Navíc
v dřevěných stropech v jednotlivých
podlažích budovy zjistili odborníci
výskyt škodlivého tesaříka a tyto stropy je nutné celé asanovat. Je tady ale
i celá řada dalších technických závad,
kvůli kterým by se případná rekonstrukce prodražila. Té se zřekli dokonce i přísní památkáři!“
Klid, pane náměstku! Jeho emotivní
proslov k technickému stavu hlavní
budovy Jezdeckých kasáren ze začátku září tohoto roku je dnes už vlastně
zbytečný. Před dvěma týdny naštěstí
rozhodli zastupitelé o její demolici.
Ovšem, popravdě řečeno, ta stará barabizna měla padnout k zemi už
dávno... O její zbytečnosti se mluvilo
už před pěti lety.
ƔƔ Tomáš Blumenstein (ODS):
„Stále mi vadí, že jsou v radniční koalici komunisté! Především proto, že se
jedná o představitele režimu, který má
MILUJEM
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Minulou středu 11. listopadu v odpoledních hodinách tropila v blízkosti městských lázní opilá bezdomovkyně hluk. Při příjezdu hlídky
ležela na zemi a nebyla schopná
samostatného pohybu. Její společník byl z místa vykázán. I u něj byly
patrné známky požití alkoholu, ale
svůj stav dokázal zvládnout. Žena
byla pro svůj stav dopravena na záchytnou stanici do Olomouce. Pro
podezření z přestupku proti veřejnému pořádku byla věc postoupena správnímu
p
orgánu.

PROSTĚJOV Znají se přes dvacet let, byli dobří kamarádi
a necelé dva roky společně ovládali potápějící se Oděvní podnik Prostějov. Bývalý předseda představenstva Milivoj Žák
z Plumlova a někdejší významný akcionář Roman Hanus
z Prahy se minulé úterý opět sešli u prostějovského soudu.
A tentokrát šlo někdejší dlouholeté přátelství stranou...

za OP s nedávno založenou společností Oděvy Praha uzavřel smlouvu
o půjčce ve výši dva miliony korun.
Kde nakonec tyto peníze skončily,
o tom lze pouze spekulovat. Kromě
toho upozornila také na skutečnost,
že na adresu jeho advokátní kanceláře
chodily výpisy z účtu této společnosti,
která po Oděvním podniku převzala
hodně lukrativní zakázky na prodej vyrobených obleků. A dalším pádným argumentem byly i četné emaily mezi Hanusem a Danou Lauerovou, ve kterých
probírali ekonomiku uvedené firmy!
„Říkal jste, že s touto společností nemáte nic společného a nyní se ukazuje něco zcela jiného. Pane svědku,
ráda bych vám připomněla, že jsem
vás poučila o povinnosti mluvit
pravdu a nic podstatného nezamlčet,
jinak vám hrozí trestní stíhání. Jak je
tedy možné, že se ukazuje jako pravdivé něco jiného než to, co jste na začátku vypověděl?“ pustila se do Hanuse soudkyně Hana Greplová. „To
nedokážu v tuto chvíli vysvětlit..,“
reagoval stručně někdejší významný
akcionář OP Prostějov.
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PROSTĚJOV Na podzim loňské- které může vést k odstranění vzájem- řešení bude předkládat orgánům
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ho roku podali prostějovští radní ných rozporů mezi účastníky,“ cito- ke schválení. Jednání se tak mimo
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Nadýchala 3,14
promile!

OP VYPOVÍDAL KLÍČOVÝ SVĚDEK...

V KURZU!
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Slib nedodržel

Uplynulé pondělí 9. listopadu
zkonzumovala v baru dvojice
mužů jídlo a pití v hodnotě 1 248
korun. Jakmile mělo dojít na placení, jeden z provozovny odešel
a druhý neměl peníze. Strážníkům
tvrdil, že ztratil platební kartu, ale
jakmile banka otevře, vybere peníze z účtu a útratu zaplatí. K tomu
ale nedošlo. Tímto je neplatič podezřelý z přestupku proti majetku.
Celá věc byla předána správnímu
orgánu, který může udělit ve správním řízení pokutu do patnácti tisíc
korun.

V KAUZE OBŽALOVANÉHO MANAŽERA KRONIKA

ptali jsme se v ulicích
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s městskou policií

ČERNÁ

Anketaaneb

-60(-('1$52',1$

hodin
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

krimi
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na svědomí desítky milionů zavražděných lidí a čtyřicet let terorizoval celý
národ. Navíc jsou to ti samí lidé, kteří
v roce 1989 bránili v Prostějově nástupu demokracie. Navíc pro radního
Šlambora byl zřízen nový post radního
bez portfeje, který nás daňové poplatníky bude stát přes šest milionů korun!“
Těsně před výročím
srpnové okupace
naší země sovětskými vojáky si takto
postěžoval zastupitel, který komunisty nemůže ani vystát. Nikdo mu to
nezazlívá, v lidech je stále hodně zakořeněna nenávist k minulému režimu a komunistům, leckdy bezesporu
oprávněně. Byla to hrozná doba.
V současnosti přežila radniční koalice s účastí čtyř členů KSČM i krupobití po rezignaci primátora Pišťáka
a zatím se naštěstí ani nezdá, že by
pánové Šmíd a spol. připravovali
v Prostějově „Vítězný únor“. Ale buďme ve střehu i šestadvacet let po „Sametové revoluci“...
ƔƔ Ivana Copková (KSČM): „Že
jsme my komunisté v koalici? Myslím, že tato kritika je zejména proto, že
někteří zastupitelé z opozice se viděli
na různých postech, kterých nakonec
nedosáhli. Vše totiž rozhodli voliči,
kteří rozdali karty. Myslím, že jsme
MILUJEM
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v uplynulých čtyřech letech byli slušnou i konstruktivní opozicí, které šlo
především o blaho města a občanů,
což voliči dali najevo. Ti, co nás teď neustále kritizují, se tím snaží zakrýt svůj
neúspěch ve volbách a nejsou schopni
unést prohru či zmar svých osobních
ambicí!“
Tak určitě, paní zastupitelko! Zkušená
učitelka těmito výroky přišila hrubou
záplatu na hrubý pytel. Jak je ale patrné, prostějovští komunisté se velice
rychle přizpůsobili zcela opačné roli,
než na kterou byli pětadvacet let zvyklí. Teď mnohdy prosazují věci, které
jako opozice dříve kritizovali... Holt,
život přináší nejrůznější protipóly.
ƔƔ Marcela Župková (ANO 2011):
„Podle mého názoru je žen v politice málo v celé republice, nejenom
v prostějovském zastupitelstvu. I když
zrovna v hnutí ANO 2011 si na nedostatek zastoupení našeho pohlaví stěžovat nemůžeme. On je spíše problém
v tom, že politika je obecně u lidí vnímána dost negativně. Podívejte se na
účast u všech druhů voleb. Do politiky
se nechce lidem prostě moc vstupovat. Doufám, že se to časem změní
a žen bude v politice přibývat.“
Marcelu Župkovou
jsme vyzpovídali
těsně poté, co se svým stranickým kolegou Františkem Jurou vystoupila ze
zastupitelského klubu ANO 2011.
Důvodem tohoto kroku bylo destruktivní jednání jejích kolegů. Popravdě
řečeno, co dodnes předvádějí opoziční zastupitelé při jednáních tohoto
vrcholného orgánu města, tak ani
není divu, že ženám se do politiky
moc nechce...
Připravil: Michal Kadlec
MILUJEM
E
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Jedle ètyøiadvacátého
Prostějov (mik) - Jako první informoval Večerník už v minulém
vydání o tom, že Prostějov bude mít
během Vánoc poprvé v historii na
náměstí jedli! Aktuální novinkou
pak je zpráva, že nádherný jehličnan
přivezou z Klenovic na Hané do
Prostějova už začátkem příštího týdne. „Dohodli jsme se s dárci manžely
Holubovými, že jedli jim na zahradě
pokácíme v úterý čtyřiadvacátého
listopadu a speciálním nákladním
vozidlem strom převezeme na prostějovské náměstí. Ke slavnostnímu
rozsvícení za zpěvu Václava Neckáře
pak dojde o tři dny později, v pátek
sedmadvacátého,“ uvedla náměstkyně primátorky Statutárního města
Prostějova Ivana Hemerková.

Pøedseda zùstává!
Prostějov (mik) - Prostějovští radní odmítli rezignaci náměstka primátorky Pavla Smetany na funkci
předsedy Komise sportovní při radě
města, o čemž Večerník informoval
taktž v předchozím čísle. Odpadlo
tak jednání o jeho nástupci. Podle
našich informací ho měl na tomto
postu nahradit opoziční zastupitel za
hnutí ANO 2011 František Jura, který však „neprošel“ napříč politickým
spektrem. „O žádném kandidátovi
jsme nejednali, ve funkci zůstává Pavel Smetana,“ odmítla veškeré spekulace primátorka Alena Rašková.

9.RVWHOHFNÅVHXzPDN½
Prostějov (mik) - Oprava chodníků
a silniční komunikace ve vnitrobloku Kostelecká číslo 9 až 15 byla
zahájena. Stavbaři zde zůstanou do
poloviny prosince. „Stavební činnosti budou realizovány tak, aby
bylo omezení dopravy co nejmenší.
Úpravy budou obsahovat práce na
chodnících v okolí tamních nemovitostí,“ uvedl k průběhu rekonstrukce
Antonín Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic prostějovského
magistrátu. Jak dodal, lze očekávat,
že v průběhu prací bude muset být
omezen příjezd k jednotlivým domům. „Žádáme tímto o vstřícnost
při řešení problémů s přístupem
k budovám. Předpokládáme, že práce budou dokončeny do patnáctého
prosince tohoto roku,“ uvedl Antonín Zajíček.

$MHSRVPRJX
Prostějov (mik) - Odbor životního
prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Olomouckého kraje obdržel
zprávu Českého hydrometeorologického ústavu o ukončení smogové
situace v Prostějově. „Upozornění,
vyhlášené z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic
PM10 pro Olomoucký kraj, tedy
i pro Prostějov, byla odvolána,“ potvrdila Večerníku dobrou zprávu
Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky pro životní prostředí.

RONDEL
NA
NÁMĚSTÍ
PADLÝCH
HRDINŮ
UŽ
NENÍ
„Bezpečnějším řešením pro cyklisty jsou vyhrazené pruhy,“ míní Michael Vafek
PROSTĚJOV Pomalu ale jistě se stáváme centrem rondelů.
Tolik kruhových křižovatek jako Prostějov totiž nemá žádné jiné
město podobné velikosti v rámci celé republiky. Přesto nejnovější
rondel na Přikrylově náměstí není ani zdaleka tím posledním!
Vyprojektované jsou už další dva na Poděbradově náměstí, počítá
se rovněž s okružními křižovatkami u kostela Milosrdných bratří
a vzápětí i na styku Olomoucké ulice a Vápenice. A další? Jak
Večerník aktuálně zjistil, naopak rondel na náměstí Padlých hrdinů,
který před časem dostal absolutní prioritu, už zase není v kurzu...
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Řidiči se v Prostějově dělí na dva tábory. Jeden považuje rondely za velmi
prospěšné a vhodně řešící klasické
i kapacitně nevyhovující křižovatky,
druhý je zase přesvědčen, že ve městě je okružních křižovatek až příliš
a dopravu obecně naopak brzdí. „Také
já slýchávám, že některé kruhové křižovatky jsou v Prostějově nadbytečné, například v ulici Šárka směrem ke
Kauflandu. Vždycky je to věc názoru.
Jsem ale přesvědčen o tom, že rondely
jsou správná věc. Podívejte se například, jak přispěly k plynulosti dopravy v Kostelecké či Plumlovské ulici,
stejně tak i na vnitřním okruhu města.
Všude tam, kde byly ´kruháče´ potřeba, jsou už nyní vybudovány a svoji
funkci plní výborně,“ říká náměstek
primátorky Prostějova pro dopravu
Pavel Smetana.
Večerník se v uplynulých dnech
dozvěděl, že ačkoliv prostějovští
radní počítají s výstavbou dalších
rondelů ve městě, jejich realizace
nebude tak horká. Ještě na konci
letošních letních prázdnin se současná primátorka Alena Rašková Večer-

níku svěřila, že nejvyšší prioritu má
rondel na náměstí Padlých hrdinů.
Ten má vyřešit problém i s dlouho
odkládanou realizací cyklostezky do
Vrahovic tím, že právě z něho budou mít cyklisté bezpečnější přístup
k této stezce. Stavbou tohoto rondelu má být zároveň odložena realizace
dvou okružních křižovatek na Poděbradově náměstí.
Podle exkluzivních informací Večerníku ale Dopravní inspektorát
Policie ČR přichází s jiným návrhem řešení situace na náměstí Padlých hrdinů. Na základě nejnovější
vize už prý na tomto místě není
rondel až tak nutný!
„Oficiální jednání o změnách v projektu ještě sice neproběhlo, ale i já
jsem už slyšel o tom, že došlo k nějakému posunu názorů pana inženýra Vafka z dopravního inspektorátu.
Není tedy vyloučeno, že rondel v této
lokalitě skutečně nakonec nebude.
Navíc se jedná výhradně o investici
Olomouckého kraje a ten ji nezahrnul do krajského rozpočtu pro rok
2016,“ zareagoval na přímý dotaz Pavel Smetana. V rozpočtu Olomouckého kraje pro příští rok však není
ani výstavba dvou rondelů na Poděbradově náměstí! „Bohužel, je to
tak. Podle všeho se v roce 2016 nebude v Prostějově stavět žádná kruhová

křižovatka,“ potvrdila primátorka
Rašková, která je zároveň členkou
krajské rady.
Večerník samozřejmě oslovil i dopravního inženýra Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov Michaela Vafka. Hlavně nás zajímalo,
v čem změnil názor na řešení dopravní situace na náměstí Padlých hrdinů? „Dopravní inspektorát Prostějov
vydal kladné stanovisko k okružní
křižovatce na náměstí Padlých hrdinů. K další změně jsme se nevyjadřovali. Taktéž jsem slyšel o některých změnách, co se týká projektu
rondelu v této lokalitě, ale nic z toho
není vzneseno naším dopravním inspektorátem,“ tvrdí Michael Vafek.
Jeho další vyjádření přesto svědčí
o možnosti, že náměstí Padlých hrdinů by se mohlo obejít bez rondelu,
který má zvýšit bezpečnost cyklistů vjíždějící na plánovanou stezku.
„Původní návrh vytvářel spoustu
rizikových dopravních situací, které
by vedly k vážným dopravním nehodám. Byl to příklad cyklostezky, která
by namísto zlepšení naopak dopravní
situaci zhoršila. Je třeba konstatovat,
že na tuto cyklostezku byl zpracován
bezpečnostní audit, který naprosto
jednoznačně podpořil stanovisko
Dopravního inspektorátu Prostějov.
Shodně se kloníme k názoru, že bezpečnějším řešením je řádné vybudování vyhrazených pruhů pro cyklisty
než samostatná cyklostezka. Je třeba
konstatovat, že ve vyspělé Evropě se
v zastavěné části obcí odstupuje od
samostatných cyklostezek a budují se vyhrazené pruhy pro cyklisty
nebo i takzvané víceúčelové pruhy.
V současné době na základě zakázky
Magistrátu města Prostějova přepra-

PROSTĚJOV Minulé pondělí zasedaly v Prostějově společně Rada Olomouckého kraje a Rada statutárního
města Prostějova. Stěžejními tématy
byly výkupy pozemků pro takzvaný
severní obchvat, výstavba Národního
olympijského centra či řešení odpadové problematiky. O výstupech z jednání referovali na společné tiskové konferenci v Hotelu Tennis Club hejtman
Jiří Rozbořil a primátorka Alena Rašková. Večerník u toho nemohl chybět.
Jak na úvod připomněl hejtman, jedná se
o pravidelná výjezdní zasedání věnovaná

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

MARTIN ZAORAL
díla, kterými překonal vše, co bylo do té
doby vytvořeno, tak už zřejmě žádné z
nich nevyvolalo takové bezprostřední
nadšení tolika současníků jako jeho obr
ze sněhu.
A proč o tom všem píši? Právě tento
dávný příběh se mi vynořil z paměti
v souvislosti s kluzištěm, které bude
už brzy stát u prostějovského muzea
a jehož provoz odstartuje příští pátek
27. listopadu. Tento nápad se mi líbí
a doufám, že mezi lidmi v Prostějově
vzbudí stejné nadšení jako sněhový
obr mezi Florenťany. Vždyť zimy v
posledních letech jsou u nás snad ještě
mírnější než v Toskánsku za dob renesance. Drozdovický rybník třeba loni
zamrzl jen na několik málo dní a i z tohoto důvodu byl „zimák“ věčně přepl-

něný bruslaři. Přitom plánované třicet
metrů dlouhé a patnáct metrů široké
venkovní kluziště bude fungovat i při
teplotě nad deset stupňů. Prohánět se
navzdory teplé zimě na bruslích přímo
v historickém centru města, to mi zní
jako velmi lákavý nápad na strávení volného zimního času.
Na druhou stranu nic není zadarmo.
Jen za pronájem kluziště město zaplatí 1,32 milionu korun, na další peníze
přijde jeho provoz. Vím, že to v rámci
městského rozpočtu nejsou žádné
obrovské částky, ale přece jen, stejně

jako sníh, z něhož byl vytvořen Michelangelův obr, tak i led z prostějovského
kluziště jednou roztaje a nezůstane po
něm vůbec nic.
Kdyby tu mezi námi žil nějaký Michelangelo, dal bych ten více jak milion korun raději jemu. A ještě bych ho celou
dobu, co by pracoval na svém díle, živil.
Ať nám jen někdo vytvoří něco, čím se
skutečně město bude moci dlouhá staletí pyšnit. Myslím, že za stejnou částku,
na kterou přijde pronájem a provoz
kluziště, by se dal sehnat nejen kvalitní
mramor, ale autor by na své soše mohl
pracovat i docela dlouho. Jenže žádný
Michelangelo, který by dokázal přesáhnout naši dobu, v Prostějově a zřejmě
ani v České republice nežije. Pokusy s
dotováním dnešních umělců už tu byly
v podobě letního sochařského sympozia. Jeho dřevěné výsledky však byly
mírně řečeno rozpačité.
Než snít o věčnosti, asi bude skutečně
lepší, když se všichni prostě půjdeme
hromadně klouzat...

7

FEJETON
PETRY HEŽOVÉ

VÁNOCE NA TŘETÍ
Asi se vám bude zdát, že jste tuhle větu
až znepokojivě často slyšeli nebo četli.
Tak pro dobrý pocit ještě jednou: Vánoce jsou za dveřmi! Nevím, jak u vás,
ale u mě je pravidlem, že i když celý rok
šetřím jak zjednaná, těsně před svátky
mám v peněžence prázdno jako v poslanecké sněmovně, když se schvaluje
zvýšení důchodů a mezd.
Ale abych pořád nebrblala, ještě na
tom nejsem tak zle, abych si dárky
obstarávala někde v popelnici. Na
druhou stranu nevěřili byste, co všechno se dá najít u kontejnerů. Kromě
přebraných pytlů s odpadem, které si
vytahali zvědaví bezdomovci, smetí,
které odfoukl vítr, nebo vypadlo z prostoru mu určeném a už se nikdo neobtěžoval s tím, aby jej zvedl a hodil,
kam patří, jsou to i skutečné poklady.
Sada lyží, odhadem ze sedmdesátek
i s lyžáky nebo stará kuchyňská linka

a taky obnošené šatstvo i jídlo, vkusně naaranžované na vršku popelnice
tak, aby je naši spoluobčané bez domova zbytečně dlouho nehledali ve
změti odpadků.
Jdu si tak jednou vysypat koš a jak jsem
už zvyklá na kdejakého bezdomáče, co
se tu a tam vynoří z kontejneru, tak stojím a hledím a přede mnou - noha. Jen
tak, sama samotinká, růžová a zbytek
těla nikde. Mozek mi ve zlomku vteřiny
přehraje všechny horory a právě zhlédnutý díl Sběratelů kostí. Zuřivě zamrkám, abych se ubezpečila, že nemám
z těch kontejnerových výparů halucinace, ale bezvýsledně, noha je tam pořád. Při bližším ohledání ale s úlevou
zjišťuji, že jde o nohu velmi zdařilou
a naštěstí zcela umělou. Co ti lidi už nevyhodí, říkám si po cestě domů, ale jen
co mrknu z okna, noha je pryč! Asi se
někomu hodila...
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PROSTĚJOV Nezkušeností to zřejmě nebylo, přesto se šestapadesátiletá
šoférka kamionu netrefila do vjezdu
budovy uvnitř firmy v průmyslové
zóně v Prostějově. Policisté tak řešili
kuriózní nehodu, při níž došlo k poškození zdi...
„Ve středu jedenáctého listopadu krátce
před jedenáctou hodinou dopoledne došlo ve firemním areálu v Průmyslové ulici
k dopravní nehodě, kdy šestapadesátiletá
řidička nákladního automobilu značky
DAF s návěsem při vyjíždění z budovy
poškodila ostění zdi u vjezdu do budovy.
Ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda
na zdi byla předběžně vyčíslena na padesát
tisíc korun. Nákladní automobil poškozen
nebyl,“ informoval o kuriózní havárii František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odboru Prostějov.
Jak dodal, požití alkoholu před jízdou
policisté u řidičky vyloučili provede-

RWLVtFNRUXQ

PROSTĚJOV V letošním roce
přesáhla finanční ztráta za provoz
městské hromadné dopravy částku
devatenácti milionů korun. Co je
horší, že prostějovští radní budou
muset při úhradě této ztráty pro
rok 2016 sáhnout do městské kasy
ještě hlouběji! A to o bezmála čtyři
sta tisíc korun...
„Je to tak, už jsme navrhli zařadit do
návrhu rozpočtu města na příští rok
částku téměř 19,6 milionu korun jako
úhradu prokazatelné ztráty v městské
hromadné dopravě. Vše musí ještě
chválit zastupitelé. Oproti roku 2015
došlo k navýšení odhadu kompenzace
o třistaosmdesát tisíc korun,“ potvrdil
Večerníku Pavel Smetana, náměstek
primátorky pro dopravu v Prostějově.
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nou dechovou zkouškou. „Přestupek
řidičky kamionu byl na místě vyřešen
uložením blokové pokuty ve výši jednoho tisíce korun,“ uvedl Kořínek.
(mik)

Důvody navýšení ztráty jsou podle něho logické. „Model vychází
ze současného rozsahu jízdních řádů,
u nichž došlo během letošního roku
k úpravám vyvolaným potřebami občanů města. Týkaly se zejména linky
číslo 19 zajišťující dopravní obslužnost domů s pečovatelskou službou
v Hacarově ulici, dále linky číslo 5
jezdící častěji do Vrahovic a Čechůvek, a nakonec i linky číslo 9 zajišťující
obslužnost průmyslové zóny. Oproti
letošku tak dojde v roce příštím k navýšení o patnáct tisíc kilometrů,“ dodal na vysvětlenou Smetana.
Podle zjištění Večerníku budou moci
cestující ve všech autobusových linkách MHD mít možnost platit jízdné
pomocí platební karty.
(mik)

„Pozemky k severnímu obchvatu vykoupíme společně!“
Tomáš
KALÁB

publicistika

POJĎME SE VŠICHNI KLOUZAT!
Tentokrát začnu poněkud zeširoka.
V roce 1492 bylo italskému sochaři
Michelangelo Buonarrotimu teprve
sedmnáct let. Málokdo v té době ještě
tušil, jaký talent i zarputilost se v tomto
zachmuřeném mladém Florenťanovi
skrývá. A na konci stejného roku zcela
nečekaně v toskánské metropoli napadly tuny sněhu. Tehdejší vládce Florencie Pier Medicejský vyzval Michelangela, aby pro potěchu zdejšího lidu
ze sněhu vytvořil sochu obra. Michelangelo tuto zakázku přijal. Tvůrce, který se
později stal synonymem renesančního
génia, tak odstartoval svoji profesní kariéru. Úspěch sochy byl obrovský, lidé
z celého města se k ní s obdivem scházeli. A přestože Michelangelo později z
mramoru vytesal nádherná, nadčasová
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Původní zpravodajství
pro Večerník

Pondělí 16. listopadu 2015
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řešení problematiky daného regionu. Naposledy bylo vedení kraje v Jeseníku, nyní
tedy v Prostějově.
Prvním z plánovaných témat k řešení
byl obchvat centra Prostějova, na který
je vyčleněno 400 milionů korun, přičemž částka musí být zhodnocena do
konce roku 2018. Zásadním problémem je ovšem vyřešení majetkoprávních vztahů, protože na trase obchvatu
leží ještě 118 pozemků soukromých
vlastníků. Aby výkup a uzavírání smluv
o smlouvách budoucích s vlastníky probíhaly co nejefektivněji, zřídí kraj spolu
s městem kancelář, která napře úsilí tímto
směrem. „Chceme tím předejít možnému vyvlastňování pozemků, což je vždy
až poslední nouzový krok. Shodli jsme se
ale na tom, že řešení výkupů pozemků pro
severní obchvat Prostějova je prioritou jak

pro město, tak pro kraj,“ zdůraznil Jiří Rozbořil. „Výkupy, se kterými jsou největší problémy, budeme realizovat společně, aby se
předešlo zbytečným problémům. Někteří
majitelépozemkůanineodpovědělinanaši
nabídku, jiní požadují vyšší cenu, což je pro
nás nepřijatelné,“ podotkla prostějovská
primátorka Alena Rašková. „Problém také
je, že by dopravní stavba zasahovala jen do
části parcely. Majitelé však chtějí přistoupit
pouze na prodej celého svého pozemku,“
dodal krajský hejtman. Pokud se nepodaří
pozemky vykoupit včas, může projekt přijít o alokované peníze z evropských dotací.
Obchvat Prostějova je přitom důležitý pro
odklon dopravy z centra města. To patří
dlouhodobě k místům s nejhorším stavem
ovzduší v regionu.
V otázce vybudování Národního olympijského centra bylo v minulých dnech

nutné vyřešit personální otázku zástupce kraje v kontrolním výboru místo odstoupivšího Aloise Mačáka. Logicky se
jím stane náměstek hejtmana Radovan
Rašťák, který má v gesci sport. V rámci
přípravy olympijských center jde podle
ministerstva školství (MŠMT) o pilotní
a v případě Prostějova nejlépe připravený projekt. „Momentálně čekáme na
schválení státního rozpočtu pro příští rok,
kde by v kapitole ministerstva mělo být připraveno sto až sto padesát milionů korun.
Pak bude možné zabývat se také investiční
částí a financováním provozu. Bude ovšem
rozdíl, jsou-li prostředky určeny na investice či provoz centra,“ shrnul hejtman Rozbořil aktuální stav s tím, že do té doby jsou
v běhu veškeré přípravné práce.
Posledním bodem jednání byla příprava
na stav po roce 2024, kdy bude zakázá-
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no ukládání odpadů do země. Na území
kraje se plánuje výstavba sedmi odpadových center - pět prioritních bude stát
dvě stě miliónů korun, přičemž až osmdesát procent prostředků by mělo jít ze
státního rozpočtu.
Zmínka přišla i na chybějící zubní pohotovost v Prostějově. „Opravdu nebude. Jeden ze stomatologů má ordinační
dobu ve všední dny od sedmi do sedm-

nácti hodin, víkendy lokálně pokryty
nebudou,“ odpověděla na dotaz Alena
Rašková. Hejtman ještě vysvětlil, že
v případě Prostějova je naplněna legislativní podmínka, aby bylo možné
dosáhnout běžnými dopravními prostředky pohotovosti do šedesáti minut.
„DojetvtétodobědoFakultnínemocnice
v Olomouci je bezesporu možné,“ uzavřel Rozbořil.

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Hrboly a špína
Jsem pochopitelně rád, že Kostelecká
ulice je konečně průjezdná. První den
po jejím otevření jsem úsek sám několikrát projížděl, a nestačil se divit. Po rekonstrukci kanalizační sítě byl asfaltový
povrch nedostatečně opraven, jsou na
něm hrboly a navíc zbytky asfaltu a hlíny nebyly ze silnice zameteny.
František Dočkal, Prostějov

Zbyteènì to zdržuje
Rondel na Přikrylově náměstí sice
pomohl k větší plynulosti dopravy, ale
myslím si, že je zbytečně malý. Auta po
něm musí jezdit hodně pomalu, takže z
přilehlých ulic musí ostatní řidiči stejně
čekat delší dobu, než je zdrávo. Navíc
nepochopím, proč řidiče po výjezdu
na Vápenici neustále zastavuje semafor
s červenou! Petr Lindner, Prostějov

Opraví to nìkdo?
Nedávno jsem si přečetl ve Večerníku článek, ve kterém náměstek primátorky pan Pospíšil slibuje, že město bude dávat pozor na firmy, které rozkopou
silnici či chodník, aby tyto komunikace zase daly do pořádku a hlavně do původního stavu. Proč se tedy do původního stavu neuvedla Kostelecká ulice
po rekonstrukci kanalizace? Asfaltové záplaty jsou hrbolaté, některé zasypané díry se už propadají. Opraví to někdo v dohledné době?
Pavel Doseděl, Prostějov
Referendum být mìlo!
Už mám plné zuby nechutných tahanic
o tom, zda zbourat hlavní budovu kasáren nebo ne. Já osobně jsem pro její
zachování, ale když svůj názor přednesu
u nás v hospodě, jsem okamžitě bombardován zcela opačnými názory kamarádů. Podle mého zastupitelé měli na
toto téma schválit referendum, a byl by
klid. Bohužel, většina lidí by zřejmě byla
pro demolici, zvláště ti, kteří bydlí v okolí
této budovy. Referendum být opravdu
mělo, aspoň by se ukázala pravá vůle
lidu!
Jiří Ohnoutek, Prostějov

Parkují zde jiní
Před Základní školou Jana Železného
byly před časem vybudovány mimo
silnici dva parkovací „zálivy“ určené pro
motorizované rodiče, kteří vozí děti do
školy autem. To je bezesporu chvályhodné. Jak je ale možné, že tyto plochy
využívají řidiči k běžnému parkování
přes noc, přičemž ráno jsou často jejich
auty obsazené? Rodiče tak mnohdy
před zahájením vyučování zastavují přímo na silnici a dochází zde k nebezpečným situacím.
Petra Skládalová, Prostějov

LISTOPADOVÉ
HISTORICKÉ POHLEDY
Ať se nám to líbí, nebo ne, posunuli jsme se zase o krok blíže k
zimě. Na svých autech už máte mít zimní pneumatiky, vinaři a
kuchaři nám připravili velké pohoštění zdařilých oslav svatomartinských, a protože je tak nějak všeobecně více pošmourno, pojďme si raději zase zalistovat kronikami.

S

edmnáctý listopad 1955 byl velmi důležitý pro prostějovské maminky, jelikož v Plumlovské ulici byla
otevřena nová porodnice, a to z bývalé továrny bratří Oškrkaných. My
„středněvěkoví“ jsme se tam narodili,
dnes se zde již ovšem nerodí miminka, ale nová pracovní místa, neboť se
tady nachází pobočka úřadu práce.
Důležitým mezníkem byl tento listopad i pro prostějovské astronomy. Začala se totiž budovat hvězdárna v prostoru Kolářových sadů a my můžeme
konstatovat, že tu stojí dodnes a je
důstojným stánkem vědy, i když musí
třeba bojovat se světelným smogem,
který pravda ztěžuje pozorování. Ale
to je oběť moderní civilizaci.
istopad 1975 zaznamenal opět
zajímavou událost pro prostějovské maminky, kterým se otevřela nová
mateřská školka, a to v Rumunské ulici
s kapacitou čtyřiasedmdesáti dětí, jež
se mohly rozdělit do čtyř oddělení.

L

Velký úspěch zaznamenali prostějovští
parašutisté, kteří na svém domácím letišti získali šest medailí na mistrovství
armád Varšavské smlouvy. Startovalo
tehdy celkem devět týmů. Nesmíme
také zapomenout na otevření nové
budovy pro vládnoucí mocipány z OV
KSČ, ve které sídlila i redakce tehdejších jediných místních novin Stráže
lidu. Občané také pomohli při úpravách hlavního prostějovského náměstí, tehdy pod názvem 9. Května, a to
v rámci „Akce Z“ zadarmo.
istopad 1980 se nesl v kulturním
duchu, když v prostějovském
muzeu byla vystavena díla v únoru
zemřelého rodáka Aloise Fišárka, který v letech 1924 až 1929 studoval na
AVU hlavně u Otakara Nejedlého, též
Vratislava Nechleby. Od roku 1931 byl
členem SVU Mánes. V letech 1967 až
1975 vyučoval na AVU. Jeho malba se
vyznačuje uvolněností a smyslem pro
barvu. Zaměřoval se především na

L

krajinomalbu, zátiší, portrét i figurální
kompozici, často též s monumentálními náměty. Monumentální náměty
též využil pro zakázky na gobelíny
a mozaiky. Získal ocenění, včetně národního umělce v roce 1979. Jeho děti
se uplatnily u filmu. Syn Alois je střihač
a dcera Zuzana herečka, vnučka Iška se
stala módní návrhářkou.
alší výstavu přinesl listopad
1980, zde šlo o poctu akademickému malíři Vilému Krausovi,
který byl žákem profesorů O. Blažíčka,
C. Boudy a K. Pokorného na Ústavu
kreslení a malby Fakulty architektury
ČVUT v Praze, kde studoval i restaurátorství u F. Petra. Svůj tvůrčí život spojil s rodným městem. Po absolutoriu
získal praxi v prostějovské keramické
dílně sochaře Jana Třísky, poté působil jako pedagog na středních školách
a od roku 1954 jako svobodný výtvarný umělec. Zemřel v roce 1998.
istopad 1990 přinesl s revolučními
větry novinku v podobě křesťanské
mateřské školky, dále spolupráci Československého svazu tělesného výchovy
a obnovené Československé obce sokolské a pochopitelně i oslavy sametové
revoluce, na kterých vystoupil i tehdejší

D
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
ministr hospodářství Karel Dyba, jinak
vášnivý tenista, což tak nějak s Prostějovem úzce souviselo. Konaly se také
volby do padesátičlenného městského
zastupitelstva a nejvíc mandátů získalo
Občanské fórum, a to celkem 13, KSČ
9, Moravské hnutí 8 atd.
osledně jsem vám také slíbil výsledek listopadových senátních
voleb z roku 2000. Tak tedy vězte, že
vítězem se tehdy stal Robert Kolář,
který ve druhém kole porazil dosavadního senátora Jana Kavana. Už tehdy
se ukázalo, že senátní volby jsou stranou zájmu voličů, volilo ani ne čtyřicet
procent oprávněných občanů.
Takové to tedy bylo v listopadech.
Nevím jak vám, ale mně to svatomartinské letos moc chutnalo... Tak zase
příště.
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì
BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Petr HLOUŠEK
9. 11. 2015 52 cm 3,75 kg
Nezamyslice

Laura ŠŤASTNÁ
9. 11. 2015 50 cm 3,05 kg
Prostějov

Marie ZAPLETALOVÁ
10. 11. 2015 50 cm 3,00 kg
Prostějov

Dylen HUSÁR
10. 11. 2015 47 cm 2,50 kg
Tištín

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

Lucia VITÁSKOVÁ
11. 11. 2015 50 cm 3,45 kg

více na
straně
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AKCE zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny
LEVNĚJI
volejte 582 333 433
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www.vecernikpv.cz

Tomáš FRANTÍK
9. 11. 2015 52 cm 3,95 kg
Soběsuky

Eliška EICHLEROVÁ
9. 11. 2015 49 cm 2,70 kg
Víceměřice

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme,
ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

COLIN

roční pes plemene labrador je velkého vzrůstu. Jistě bude
skvělým parťákem v dobrém i zlém a oddaným přítelem.
Má vyrovnanou, klidnou a přátelskou povahu, miluje lidi i
kontakt s nimi. Je to veselý pejsek a vášnivý aportér. Snese
se bez problému s fenkou.

MINI

kříženec malého vzrůstu, starý ve věku cca jednoho roku.
Je to kouzelný psí chlapeček, který má velmi kontaktní, milou a bezproblémovou povahu. Je také velmi hravý, chodit
na vodítku se učí. Snese se jak s fenkou, tak i s pejskem,,
je vhodný k dětem.

PONGO

představitel plemene labrador, má zhruba tři roky. Je to pes
velkého vzrůstu s obrovským srdíčkem, miluje lidi a mazlení.
V povaze je to velmi vyrovnaný a klidný klučík, vhodný na
výcvik a psí sporty. Je také velmi učenlivý. S fenou se se bez
problému snese, na vodítku chodí pěkně.

JINA

krásná kříženka velkého vzrůstu ve věku cca osmi let.
Je to fenka přátelské a milé povahy, má obecně ráda lidi
a mazlení. Bude šťastná v domečku se zahrádkou, kde
bude moci volně běhat a hlídat. Na vodítku chodí pěkně,,
netahá.

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

„Na diskotéce mě jeden kretén i škrtil,“ říká nekonfliktní sympaťák Elly z JAR

PROSTĚJOV Eltonu „Elly“ Lodewykovi už došla trpělivost. Někteří lidé v Prostějově vůči němu
prý mají celou řadu předsudků.
A to jen kvůli tomu, že je černý.
Večerníku se v exkluzivní zpovědi
svěřil nejen s nepříjemnými pocity,
ale i jedním politováníhodným zážitkem, který je zvlášť v dnešní době
velkou výstrahou. Bují snad ve městě rasismus?

Martin ZAORAL
„Do Prostějova jsem se přestěhoval
před dvěma roky kvůli své přítelkyni.
Našel jsem zde spoustu skvělých přátel,
kteří vědí, jaký skutečně jsem. O to víc
mě trápí někteří s prominutím blbci,
kteří všelijak pokřikují a chtějí se rvát
se mnou přímo na ulici. A to jen kvůli tomu, že mám jinou barvu pleti...,“

v České republice jsem zcela legálně
na základě platného víza. Nikdy jsem
nebral drogy, ani jsem nebyl trestán,“
poznamenal Lodewyk, který se například ve Španělsku s rasismem setkával
jen velmi zřídka. „V Prostějově jsem
naopak potkal muže, který mi na rovinu řekl, že nemá rád černé lidi! Tohle
opravdu nejsem schopen pochopit. Mě
zajímá, jaký člověk ve skutečnosti je a ne
jakou má barvu pleti či sexuální orientaci,“ konstatoval posmutněle Elly, který je
naopak vděčný za velkou podporu celé
řady svých místních přátel.

„Umím se rvát
se životem
a ne s lidmi“
Elton „Elly“ Lodewyk je přitom příkladem člověka, který v životě nedostal
absolutně nic zadarmo. „Narodil jsem
se do chudé černošské rodiny. Když mi
bylo šest, tak jsem slyšel hrát staršího
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pustil se do politováníhodné zpovědi
jedenatřicetiletý Elton Lodewyk. Na
důkaz svého roztrpčení pak uvedl dokonce konkrétní událost. „Jeden takový
mě nedávno popadl zezadu a začal mě
škrtit na diskotéce DCM Morava. Neměl jsem proti němu žádnou šanci. Nic
vážného mi neudělal, ale raději jsem
kvůli němu odešel. I kdybych mohl,
stejně bych se s ním nepral. Nechci
mít s nikým konflikty. Ale podobných
situací stále přibývá a je čím dál těžší je
snášet,“ svěřil se Večerníku Elly, který
se v současnosti živí jako muzikant na
volné noze. Coby osoba samostatně
výdělečně činná odvádí státu daně
a platí si v České republice jak sociální, tak i zdravotní pojištění. „Hraji při
různých příležitostech, na večírcích či
v restauracích. Většinou jsou to převzaté
věci od ‚Abby‘ až po Stevie Wondera.
Kromě toho skládám také vlastní hudbu, vydal jsem například vlastní ´cédéčko´ Song in the silent. Každopádně

bratra na piano. Strašně mě lákalo věnovat se hudbě, ale v rodině jsme klavír
neměli a máma mi peníze na to, abych
mohl chodit někam na lekce, dát nemohla. Tak se stalo, že jsem se asi v jedenácti letech doslova vloupal do zavřené
školy. Nebylo to ale kvůli tomu, abych
v ní něco ukradl, jen jsem si prostě chtěl
zahrát na klavír. Načapala mě však při
tom učitelka...,“ vrátil se s Večerníkem
ke vzpomínkám z útlého mládí.
A co bylo dál? „Nejenže mě nepotrestala, ale naopak mi dovolila, abych do
školy mohl chodit hrávat pravidelně.
A dokonce mě začala sama učit! To
byl obrovský zlom v mém životě. Pak
už mi ani nevadilo, že jsem neměl dost
peněz na to koupit si vlastní klávesy. Ty
se mi nakonec podařilo vyhrát v jedné
hudební soutěži. Od té doby jen hraji
a hraji takřka bez přestání,“ povyprávěl
nám už s úsměvem Elly, který se z Jihoafrické republiky dostal díky castingu
jedné španělské společnosti.
Celý Pyrenejský poloostrov i přilehlé ostrovy pak procestoval se svojí
hudební skupinou a vlastní show.
Nakonec tuhle zemi opustil kvůli
lásce k Prostějovance Lucce, která
v té době na Mallorce pracovala.
Když se vracela zpátky do České republiky, rozhodl se odjet s ní. „Nikdy
jsem toho nelitoval! Mám rád českou
krajinu, kulturu i hudbu. Moc se mi líbí
například skupiny Kryštof či Chinaski.
Na mně samém mě trošku mrzí, že
jsem se stále ještě nenaučil dost dobře
česky. Ale opravdu se snažím. Třeba
dědečkovi od své přítelkyně jsem na narozeninách zazpíval pěkně po Hanácku
´Čí só hode´,“ zmínil se Elly, jehož snem
do budoucna je otevřít si vlastní nahrávací studium. „Snad se mi tohle velké
přání jednou splní. Mám takovou zkušenost, že pokud něco člověk opravdu
chce, tak to i dokáže,“ uzavřel s tím, že
doufá v co nejméně nárazů na podobné
lidi jako v prostějovském diskotékovém
klubu...

INFORMUJE

Prostějovská společnost
Švamberk.com,SE již popáté
obhájila značku CZECH MADE – služby

Prestižní ocenění v rámci programu ČESKÁ KVALITA značku
CZECH MADE - služby již popáté obhájil a převzal 10. listopadu na slavnostním Galavečeru
v Praze majitel společnosti, člen
OHK v Prostějově, JUDr. Bohuslav
Švamberk. Cenu obdržel z rukou
senátorky Parlamentu ČR Boženy
Sekaninové. „Jsme na našeho člena velmi hrdi a přejeme úspěchy i
v dalších letech,“ pronesla za OHK
v Prostějově ředitelka Helena Chalánková.

CO JE CZECH MADE?
Značka kvality CZECH MADE spotřebiteli poskytuje jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem
kvalitní výrobek nebo službu, logo
této značky je garancí kvality nakupovaného zboží.
Pravidla pro udělování:
Značka je propůjčována na 2 roky, po
tomto období lze prodloužit na další
dvouleté období.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

20. listopadu 2015
ROČNÍ
ZÚČTOVÁNÍ
MEZD – Ing. Milan Lošťák
24. listopadu 2015
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
- Bc. Taťána Sojková
26. listopadu 2015
DAŇ Z PŘÍJMU PO A FO –
Ing. Karel Kvítek

Předvánoční zámecké
kumštování
Rádi bychom vás pozvali na předvánoční zámecké kumštování Letokruhů a jejich hostů, které se
uskuteční 21. listopadu od 14:00
hodin v oranžerii zámku v Čechách pod Kosířem. Můžete se
těšit na ukázky práce hanáckých
řemeslníků s možností vyrobit si
vlastní dáreček. V 17:00 hodin se
u vánočních laskomin a punče budou zpívat nejen vánoční koledy.
VSTUP VOLNÝ.

15111311121

PIANISTU TRÁPÍ ZDEJŠÍ RASISMUS

9
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Foto: Policie ČR

ČERNÁ

zprávy z regionu

KRONIKA
Ženě sebral kabelku

aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Minulé pondělí 9. listopadu těsně před půl sedmou večer odcizil
dosud neznámý pachatel z nákupního vozíku v držovické prodejně v Konečné ulici dámskou
kabelku. Její pětapadesátiletá
majitelka tímto přišla o peněženku, své osobní doklady, platební
kartu, finanční hotovost 8 700
korun, doklady k vozidlu, tři razítka, tři svazky klíčů a mobilní
telefon značky Nokia. Odcizením
věcí tak ženě vznikla škoda ve
výši téměř patnácti tisíc korun.
Neznámý pachatel je pro tento
čin podezřelý z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu
v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

UKOLÉBAVKY
USPALY
VŠECHNU
DROBOTINU
Tradiční akce v Plumlově se letos přesunula od kostela na zámek
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
VÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PLUMLOV Nespavost a poruchy spánku trápí řadu z lidí. Vzhledem
k teplým zimám jimi trpí i někteří medvědi. Broučci z Plumlova a okolí se však něčeho takového rozhodně bát nemusí. Členové Spolku
Plumlovských nadšenců a děti z místní ZUŠ si pro ně v pátek na nádvoří plumlovského zámku připravili takovou kopu písniček, že se
jim až do jara bude spát jedna báseň. Večerník byl u toho!

Vloupání do hasičské
zbrojnice

Tradiční a oblíbené Uspávání broučků
se v Plumlově několik sezón konalo
u místního kostela. „Letos jsme se rozhodli uspořádat akci na zámku. Máme

Ve dnech 6. až 9. listopadu letošního roku se dosud neznámý
pachatel vloupal do budovy hasičské zbrojnice v obci na Němčicku, kdy nejprve násilím překonal vstupní dveře a následně
z garáže v objektu odcizil křovinořez, elektrické nůžky na živý
plot a motorovou pilu, vše značky Jonsered a motorovou pilu
značky Husqvarna. Majiteli, kterým je obec, svým činem pachatel způsobil škodu odcizením nářadí ve výši 54 200 korun a jeden
tisíc korun poškozením dveří.
V případě dopadení a odsouzení
pachateli za tento čin hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

F o too r epp o r t ážž
Fotoreportáž

sa

zde lepší pódium i technické zázemí.
Navíc ve zdejším Kamenném sále jsme
našli dobré prostory pro pořádání naší
podzimní dílny, ve které si děti mohou

BYLI JSME
U TOHO

vyrobit svůj vlastní lampión,“ vysvětlila
změnu dlouholetá organizátorka Gabriela Jančíková.
Na akci dorazilo skutečně velké množství dětí i s rodiči. Všichni společně
mohli sledovat dění na pódiu, na němž
se nejprve představili zpěváci z místní
Základní umělecké školy, kteří připomněli, že podzim je časem kaštanů,
z nichž se dají vyrobit krásná zvířátka.
Pak už pozornost publika patřila nejrůznější drobotině v podání místních děti,
členů Spolku Plumlovských nadšenců
a Čiperných babiček. Díky nim všichni
přítomní zjišťovali, jakým způsobem se
na zimu připravují neposední motýlci

jak a kdo vššecchnno šeel v pluumloověě spát....?

FOTOGALERIE

3x foto: Martin Zaoral

Do ‚Hajan‘ vyrazily i včelky a motýlci. Ještě Stonožka měla před přesunem do postýlky Než usnula, překontrolovala si beruška všechpředtím si uspořádali svůj poslední letošní rej. spoustu práce se zouváním padesáti párů bot. ny své tečky. Jednu z nich měla i na zadečku.

Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý jednašedesátiletý muž
z Němčicka. Tohoto činu se měl
muž dopustit v pondělí 9. listopadu krátce před sedmou hodinou ráno tím, že v Němčicích
nad Hanou v podnapilém stavu
řídil osobní motorové vozidlo
značky Škoda. V ulici Novosady se muž podrobil policejní
kontrole, při které mu policisté dechovou zkouškou změřili
hodnotu 1,27 promile alkoholu
v dechu. Podezřelý s naměřenou
hodnotou souhlasil a uvedl, že
předchozí den během odpoledne vypil tři půllitry piva i tři
odlivky vodky. Policisté muži na
místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní mu
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest, nebo
zákaz činnosti.

klikni na

www.vecernikpv.cz

a berušky, hbitá lasička, pracovití mravenci či stonožka, která má velké problémy s nákupem obuvi. Na úplný závěr
dorazilo asi patnáct broučků i s rozsvícenými lucerničkami. Bylo na nich přitom
jasně vidět, že už se jim v nastalé tmě
i chladu notně klíží víčka a ke spánku se
tak uloží s velkou chutí.
Když broučci konečně usnuli,
nahradily jejich světla lampiony

v rukou stovek dětí, které se s nimi
vydaly na průvod potemnělým
Plumlovem. „Akce si už získala svoji
pověst a spousta dětí se sem každoročně moc těší. Jsme rádi, že jsme je
ani letos nezklamali a vše se jim líbilo.
Mohu slíbit, že v této i podobných
akcích budeme i nadále pokračovat,“
shrnula pro Večerník děj pátečního
podvečera Gabriela Jančíková, která

Foto: Martin Zaoral

se už nyní i s dětmi z Mateřského centra Mateřídouška připravuje na příští
neděli 29. listopadu. Na tento termín
totiž připadne první adventní neděle,
kdy se v Plumlově slavnostně rozzáří
vánoční stromeček. Stejně jako loni
by u toho ani tentokrát neměl chybět
anděl, který se snese z nebe. Poté bude
k vidění i slyšení také samotná andělská pohádka a hudba...

„Důchodci se o obědy bát nemusí,“
dementuje určický místostarosta Kouřil
URČICE V Určicích stále nejasno.
Události posledních dnů, kdy položil funkci starosty Vlastimil Konšel,
kterého následovali i další členové
obecního zastupitelstva, okomentoval exkluzivně pro Večerník místostarosta Petr Kouřil, který momentálně zastává funkci prvního
muže určického. „V první řadě bych
rád dementoval informaci o tom,
že se má zrušit rozvážka obědů pro
seniory! Tato zpráva se vůbec nezakládá na pravdě. Vše bude pokračovat tak, jako tomu bylo doposud,“
ujišťuje Kouřil.
O tom, kdo převezme funkci po dlouholetém starostovi Konšelovi, nemají v Určicích stále jasno. Logickou
volbou se zdá právě Petr Kouřil, jenž
v posledních volbách dostal nejvíce
hlasů, ale své pozice se vzdal ve pro-

Řídil s marihuanou

Minulé úterý 10. listopadu krátce před desátou hodinou dopoledne kontrolovali policisté
v Pěnčíně sedmadvacetiletého
řidiče osobního vozidla z Olomouce. Dechová zkouška na alkohol byla u muže negativní. Při
testu na přítomnost omamných
a psychotropních látek policisté
u něho zjistili ovlivnění látkou
cannabis. S výsledkem testu řidič souhlasil a uvedl, že přibližně tři hodiny před jízdou vykouřil jednu skleněnku marihuany.
Policisté muži zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

spěch Konšela. „Ve středu proběhlo
zasedání obecní rady. Nejednalo se
o žádné mimořádné jednání, byla to
plánovaná schůze v pravidelném termínu. Všechny stávající problémy by
se měly řešit na příštím zasedání zastupitelstva, které je plánováno na polovinu prosince,“ vysvětluje současnou
situaci Petr Kouřil s tím, že dojít by
mělo i k očekávaným volbám starosty
a doplnění rady.
„Bude se vybírat podle toho, kdo koho
navrhne. Přestože pan Konšel několikrát avizoval, že ve funkci skončí, jeho
rezignace byla velkým překvapením.
Nikdo tak není vyloženě nachystaný.“
Že by se novým starostou mohl stát
právě Kouřil, osobně nevyloučil. „Ambice stát se starostou jsem neměl. Hned
po volbách jsem jasně deklaroval, že
chci být v uvozovkách pouze místosta-

rezignace
urèického
starosty
V. Konšela
rostou. Teď se ovšem situace změnila.
Uvidíme, jak se budou vyvíjet jednání,
otázkou je, pokud budu navržen. Každopádně mi ale současná situace není
lhostejná, pro Určice to není dobré.
Přiznám se tedy, že o možnosti být starostou přemýšlím. Rozhodnutý však
nejsem,“ přemýšlí Kouřil.
Večerník zkoušel kontaktovat i další
členy rady, kteří nám ovšem do uzávěrky své vyjádření neposkytli. Politická situace v jedné z největších obcí
na Prostějovsku je tak pořád hodně
nejasná, i nadále budeme vývoj bed(zv, tok)
livě monitorovat!

SRNA NEPŘEŽILA SRÁŽKU S AUTEM

15102111034

I za vrak se trestá

BRODEK PŘIPOMÍNÁ STALINGRAD Směrovka mu udělala díru!
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BRODEK U PROSTĚJOVA Jako ve
válečném filmu si už několik týdnů
musí připadat občané Brodku u Prostějova. Městys a zejména jeho centrum jsou už několik měsíců rozkopané. Ze tří směrů jej pak svírají uzavírky.
Naštěstí práce v těchto dnech už finišují. Definitivně skončit by měly příští
čtvrtek 26. listopadu.

Lucerničky všech broučků zasvítily uplynulý pátek v Plumlově letos naposledy.

Po flámu sedl do auta

Dosud neznámý pachatel ve
dnech od 30. srpna až do 9. listopadu letošního roku odcizil
v obci Bedihošť odstavené nepojízdné vozidlo značky Škoda.
Přestože bylo vozidlo určeno ke
zvrakování, jeho odcizením majitelce vznikla škoda ve výši čtyř
a půl tisíce korun. V případě
dopadení a odsouzení hrozí pachateli tohoto skutku za přečin
krádeže trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz

region

OTINOVES Je období, kdy střety řidičů motorových vozidel se zvěří na
silnicích celého Prostějovska nejsou
žádnou výjimkou. K další této nehodě došlo na komunikaci za Otinovsí,
kde řidička Toyoty usmrtila srnku.
„V neděli osmého listopadu o půl
páté odpoledne došlo na komunikaci ve směru z Otinovsi do obce Odrůvky ke střetu osobního automobilu s lesní zvěří. Pětapadesátiletá
žena řídila osobní automobil značky
Toyota, když jí do cesty náhle z levé
strany vběhla srna. Řidičce se srážce
již nepodařilo zabránit. Při střetu
na vozidle vznikla hmotná škoda v
předběžně odhadnuté výši pětapadesát tisíc korun,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie

Martin ZAORAL
Pokud řidiči chtějí jet přes Brodek do
Prostějova ve směru na Vyškov či z Brodku do Dobromilic a Otaslavic, tak mají
stále smůlu. A to i přesto, že původní harmonogram prací počítal s tím, že Brodek
u Prostějova bude od úterý 10. listopadu
prakticky průjezdný. Tak tomu však není.
„Jednalo se o odhad, který jsme dostali
při zahájení prací někdy v srpnu. Situace

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Hruška chystá
protipovodòová opatøení
Hruška (mls) - První etapa protierozních a protipovodňových opatření
v Hrušce získala stavební povolení.
Na katastru obce tak v dohledné době
vznikne suchá nádrž, protierozní mez
a tři svody odtékající povrchové vody.

V Kostelci plánují
opravit tìlocviènu
Kostelec na Hané (mls) - Malá tělocvična u budovy staré školy v Kostelci
na Hané by se v dohledné době měla
dočkat rekonstrukce. Shodli se na tom
místním zastupitelé, kteří její opravu zařadili do investičních akcí města. K nim
v tuto chvíli patří výstavba sběrného
dvoru, regenerace sídliště Sport, revitalizace Mlýnského náhonu, odstranění
staré čističky odpadních vod a opravy
chodníků v několika místních ulicích.

V Køemenci bude
lépe slyšet
Křemenec (mls) - Nový reproduktor
pro vysílání obecního rozhlasu dostanou
v Křemenci. Konická radnice na něj přispěla částkou 24 200 Kč.

Hasièi z Nìmèic
dostali dotaci
Němčice nad Hanou (mls) - Celkem
144 691 korun od Olomouckého
kraje obdržela Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Němčic nad Hanou.
Stalo se tak v rámci dotačního titulu
Program účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně.

o DVĚ
Po střetu s osobním vozidlem si mrtvou srnu převzali otinovští myslivci.
2x foto: Policie ČR
ČR pro Územní odbor Prostějov. nepřežila. Na místě si ji převzal předKe zranění osob nedošlo. Ovlivnění stavitel místního mysliveckého sdrualkoholem u řidičky vyloučila prove- žení,“ dodal mluvčí prostějovské poli(mik)
dená dechová zkouška. „Srna srážku cie.

zjistili jsme

V centru Brodku u Prostějova se pilně pracovalo i uplynulou sobotu odpoledne, kdy sem dorazil Večerník.
Foto: Martin Zaoral
se poněkud zkomplikovala a městys zů- tiční akce. Opravu komunikace financustává pro dopravu uzavřen. Byli bychom je Olomoucký kraj, městys zajišťuje obrurádi, pokud by nenadálou situaci řidiči by v jejím okolí. „Silnice už budou brzy
respektovali,“ řekl Večerníku na konci hotové, ale stále zbývá dodělat chodníky a
uplynulého týdne starosta Brodku u Pro- osadit dopravní značení. První automobil
stějova Radek Rozmánek, který zároveň by měl Brodkem zcela bez problémů proupozornil, že práce přece jen spějí ke své- jet ve čtvrtek šestadvacátého listopadu,“
mu konci. „V úterý sedmnáctého listopa- prozradil starosta, který si zároveň postesdu bude v ulici Císařská probíhat v úseku kl nad faktem, že průběh stavby kompliod mostu přes Brodečku směrem na kovali neukáznění řidiči. „Naší prioritou
Vyškov pokládka horní obrusné vrstvy. bylo udržet dopravní obslužnost v obci a
Z tohoto důvodu bude tato komunikace umožnit občanům, aby se dostali ke svým
zcela uzavřena,“ zdůraznil Rozmánek s domovům. Toho však zneužívali i jiní! A
tím, že úřad místní občany o aktuální situ- tak během uzavírky nám tu přes řadu
aci informuje mimo jiné prostřednictvím zákazů projížděly třeba i zahraniční kamiony. Způsobovaly tím nemalé škody a
místního rozhlasu.
V Brodku u Prostějova si tak v uplynu- komplikovaly práci stavebním dělníkům.
lých měsících užili s opravami oprav- Opakovaně jsem kvůli tomu musel volat
du už více než své. Ve stejném termínu na policii,“ vyjádřil se mírně podrážděně
se zde totiž sešly hned tři velké inves- Rozmánek.

PROSTĚJOVSKO Minulé pondělí 9. listopadu krátce před osmou
hodinou došlo na rychlostní komunikaci ve směru z Prostějova na
Vyškov k havárii osobního vozidla.
Šofér si totiž nevšiml, že je tady dopravním značením uzavřen jeden
jízdní pruh...
„Jednatřicetiletý řidič automobilu
značky Škoda se plně nevěnoval řízení
a v místě, kde je přechodná uzavírka

levého jízdního pruhu, narazil do směrových desek. Při havárii nebyl nikdo
zraněn. Hmotná škoda byla předběžně
vyčíslena na dvaadvacet tisíc korun.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Jak dodal, přestupek řidiče policisté
na místě vyřešili uložením blokové pokuty ve výši jednoho tisíc korun. (mik)

Korbou přetrhal
elektrické vedení!

NEZAMYSLICE Z řidiče nákladního auta rozhodně neměli radost obyvatelé Komenského ulice v Nezamyslicích. Ten při vysypávání nákladu
korbou zavadil o dráty elektrického
vedení a průšvih byl na světě!
„V pondělí devátého listopadu krátce po desáté hodině dopoledne došlo
k přetržení elektrického vedení korbou
návěsu nákladního automobilu. Osmačtyřicetiletý řidič vysypával náklad, když
z místa odjížděl s ještě neúplně sklopenou
korbou, čímž došlo k zachycení elektric-

kého vedení a následnému přetržení
kabelu. Při nehodě nedošlo ke zranění
osob ani ke hmotné škodě na nákladním
automobilu. Výše škody způsobené na
kabelu elektrického vedení nebyla dosud
vyčíslena,“ popsal velmi kuriózní nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Požití alkoholu před jízdou bylo u řidiče vyloučeno provedenou dechovou
zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního vyšetřování. (mik)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Starostka Prostějoviček Zdeňka Růžičková
„Zpočátku jsem chodila hlavou proti zdi!“
exkluzivní rozhovor
ozhovor
pro Večerník
k

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOVIČKY V době, kdy
vstupovala do komunální politiky, patřila k nejmladším čelním představitelům samospráv
prostějovského regionu. Pro
nyní devětatřicetiletou Zdeňku
Růžičkovou nebylo převzetí funkce starostky jednoduché dvojnásob, právě totiž měla za sebou
dlouhou mateřskou dovolenou.
Nakonec ale kývla a dnes nelituje.
Je absolventkou potravinářské
„průmyslovky“ v Pardubicích, byť
jako technolog ale nikdy ze zdravotních důvodů nepracovala.
„Spíše jsem kontrolovala provozy
jako asistentka na hygienické stanici,“ vzpomíná nyní na civilní zaměstnání starostka Prostějoviček
Zdeňka Růžičková, jenž s manželem vychovává dvě děti.
●● Ve funkci starostky jste nyní již třetí
volební období. Co považujete za největší úspěch?
„Za tu dobu si nejvíce cením rekonstrukce
sportoviště. Ještě před pěti lety nebylo v
naší obci žádné místo k aktivnímu vyžití, pro volejbal se tehdy nahrnoval písek,
takže jsme pak hráli spíš plážový volejbal...
(úsměv) A tak rámci Místní akční skupiny

Prostějov-venkov jsme připravili projekt
spolupráce tří obcí, z něhož vzešlo víceúčelové hřiště s dráhou pro petangue, umělým povrchem pro téměř veškeré sporty a
dětskými herními prvky. Hřiště navazuje
na kulturní areál ´Zahrádky´, což má své
výhody.“
●● Vraťme se na začátek. Bylo pro vás
překvapením být zvolena starostkou v
poměrně nízkém věku?
„Popravdě jsem vůbec neočekávala, že
budu zvolena starostkou, ale u zastupitelů
se stálým zaměstnáním nebyla příliš vůle
vzít funkci, která je na čtyřleté období. I
moje motivace přišla o něco později, v
průběhu prvního volebního období, a ani
v těch dalších, kdy se samozřejmě s opětovným zvolením nedalo dopředu počítat,
mě neopustila. Momentálně je to například zdárné dokončení výstavby započatého vodovodu. Změnila jsem se také jako
osobnost. Zpočátku jsem chodila hodně
hlavou proti zdi, za dobu starostování jsem
se snad naučila víc naslouchat.“ (úsměv)
●● Co bylo vaším prvním projektem ve
funkci?
„Poté, co jsem se rozkoukala nejen v nové
funkci, ale vůbec v pracovním procesu po
delší mateřské dovolené, jsem se snažila
pokračovat v plánech minulého zastupitelstva. Tím bylo například přestěhování
obecního úřadu z prvního patra staré budovy do přízemí budovy mateřské školy,
která byla z minulých let naddimenzovaná,
a pro třídu v přízemí už nebylo využití. V
bývalé budově obecního úřadu jsme zřídili
miniaturní Dům služeb.“
●● Na co se hodláte zaměřit v probíhajícím volebním období?

„Jak už jsem řekla, v první řadě konečně
onečně
vod, na
dotáhnout do finále obecní vodovod,
ujeme.
jehož projektu permanentně pracujeme.
vůli byOd prosince loňského roku se i kvůli
rokracii posouváme pomalu, dotační
dělství
prostředky z ministerstva zemědělství
ští rok.
jsme si prozíravě přesunuli na příští
strukce
Další letošní větší akcí je rekonstrukce
sálu nad místním pohostinstvím.. Prostějovičky s rozpočtem přes dva miliónyy
korun totiž vlastní pět budov, z čehož vyplývá permanentní potřeba investic. Sál je prostředím pro
naši stěžejní akci pro děti, Dušičkové putování, takže jsme už
poněkud nedůstojné podmínkyy
museli zlepšit.“
●● Zapojují se občané do života
ota
la?
obce tak, jak byste si představovala?

“

Foto: archiv Z. Růžičkové

Za dobu starostování jsem
se naučila víc naslouchat.

„U nás máme spolek SOPKA, což znamená Sdružení Občanů Prostějoviček Kulturně Aktivních. Kromě Hodových hrátek
organizují společně s SDH třeba drakiádu
nebo stále populárnější čtvrtmaraton Mezi
lesy, kterého se účastní asi stovka běžců.
Trať vede vojenským újezdem Březina,
kam se lidé běžně nedostanou.“
●● Jaký je život v blízkosti vojenského
újezdu?
„Oproti situaci před několika lety je teď
možné o víkendech vstupovat na povolenku do lesů celoročně. Celá obec spadá do
ochranného pásma, což znamená drob-

nou administrativní komplikaci při povolování staveb, k nimž se musí vyjádřit také
představitel újezdu, jde ale většinou jen o
formalitu.“
●● Mají Prostějovičky ve svých obyvatelích zajištěnou budoucnost?
„Řekla bych, že obyvatelům nabízí obec
veškeré důležité zázemí. Takže ti, co tady
vyrostli, mají tendenci zůstat. (úsměv)
Vyrostly nové rodinné domy, tudíž se k
nám přistěhovaly i mladé rodiny. Nejlepší
parcely jsou tak už pryč, další pozemky v
obecním vlastnictví sice máme, ale nejsou
zasíťované.“

Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433

více na straně 16
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„INSPIRACI KE SVÉ PROFESI JSEM NAŠEL VE VEČERNÍČKU“
Zámecké sklepy v Čechách pod Kosířem připomínají
kastelánovi Martinu Váňovi pohádku S čerty nejsou žerty

Martin

ZAORAL

●● Pocházíte z právnické rodiny. Váš
otec je bývalým předsedou Okresního soudu v Prostějově a nikdy se netajil svým obdivem k rakousko-uherské
monarchii. Zdědil jste po něm tuto
zálibu? Pokud ano, jak se projevuje?
„Zdědil jsem po něm spoustu věcí, mezi
které patří i láska k historii. Souhlasím
s ním, že za Rakouska-Uherska některé věci fungovaly lépe, ale nesmíme při
pohledu zpět zapomínat na paměťový
optimismus. Popravdě můj obdiv sahá
dál, až k Římské říši, která přes všechny
své chyby dokázala po několik set let udržet většinu tehdy známého světa v míru
a relativní prosperitě. To se žádné jiné
zemi dosud nepodařilo.“
●● Vystudoval jste latinu. K čemu
může tento kdysi tak rozšířený jazyk
být člověku dobrý v dnešní době?
„Latinský jazyk má v humanitně orientovaném studiu podobnou funkci jako
matematika ve studiu zaměřeném na
přírodní vědy. Tak jako s matematikou se
i s latinským jazykem setkáváme neustále, a to nejen v odborné terminologii, ale
i v jazycích, u kterých bychom to nečekali
- jako je angličtina či čeština. Pomáhá mi
při učení ostatních cizích jazyků, orientovat se v lékařské terminologii a - abych
nezapomněl - být za ´inteligentního podivína´. (úsměv) Latina má ve společnosti pověst něčeho tajemného. Například
i většina kouzel v Harry Potterovi byla
latinsky, byť gramaticky často chybně...“
●● Kdy jste se rozhodl, že byste mohl
být kastelán?

Stojíme nyní před dilematem park na
jednu stranu zatraktivnit, na stranu druhou uchovat jeho genius loci.“
●● Na zámku rovněž pobýval také
malíř Josef Mánes. Čím myslíte, že život a tvorba tohoto malíře může oslovit lidi jedenadvacátého století?
„Josef Mánes řešil stejné problémy, jako
řeší dnešní člověk - nešťastně (několikrát)
zamilovaný, finanční těžkosti i psychické
problémy. Inspirací pro nás může být
jeho odvaha, s jakou bojoval za svá přesvědčení i s vědomím, že na to doplatí.
Navíc byl velkým patriotem českého
národa.“
●● Na zámku nyní probíhá třetí etapa
rekonstrukce. I po ní však zůstanou
čtyři pětiny zámku stále neopravené.
Myslíte si, že se budovy někdy podaří
kompletně opravit?
„Věřím, že ano. Máme naplánované další
tři etapy, takže práce do budoucna je stále
dost.“

●● V současnosti připravujete prohlídkovou trasu, která by měla být
otevřena v dubnu příštího roku. Jakou část z interiérů návštěvníci zámku uvidí a jaká zůstane uzavřena?
„Návštěvníci během prohlídky projdou
celé druhé podlaží jižního křídla zámku.
V rámci druhé prohlídkové trasy plánujeme zpřístupnění také oranžérie či vyhlídkové věže. V západním křídle budou
další výstavní prostory, kde na všechny
bude čekat jedno příjemné překvapení.
Zcela uzavřené naopak bude prozatím
východní křídlo zámku.“
●● Co by mělo být leitmotivem celé
prohlídky?
„Při chystání expozice jsme se rozhodli
zaměřit se na osud zámku a jeho obyvatel z přelomu devatenáctého a dvacátého
století, kdy se míchala moderní doba
s konzervativním životem šlechty. Nejčastěji zmiňovanými jmény bude samo-

„Je to tak trochu detektivní práce,
kdy hledáme, kde všude se jednotlivé
kousky zámeckého vybavení zatoulaly.
Byli jsme však mile překvapeni, kolik
předmětů se nám podařilo dohledat.
Většina z nich musela být následně restaurována. Mezi poklady bych zmínil
kompletní knihovnu Silva-Tarouců
a četné originály Josefa Mánesa. Osobně největší radost jsem měl z obrázků,
které namalovaly děti Silva-Tarouců.
Ty nám pomohla najít paní Vybíralová
z prostějovského muzea.“
●● Magnetem při snaze dostat lidi na
zámek bývá pořádání nejrůznějších
akcí. Jaké konkrétní byste si v Čechách pod Kosířem představoval, pokud byste měl neomezený rozpočet?
„Na prvním místě chci zmínit, že naším
hlavním cílem bude ze zámeckého areálu udělat takové lákadlo, které povede
lidi k opakované návštěvě. Co se týče

„Partnerka se do nového bydlení m
oc těší.
Bude však postrádat zahrádku. Kd
yž jsem
jí ozn
námil, že bude mít kolem jednadv
acet
hektarů parku, odpověděla: to není
´ono´!“
zřejm malíř Josef Mánes a zámecký pán
zřejmě
Fran
František
Josef II. Silva-Tarouca, který
mim
mimochodem
prvně jmenovaného neměl vůbec rád...“
B
●● Budete
jako kastelán provádět návště
vštěvníky?
„An rád. Doufám, že bude přicházet
„Ano,
tolik návštěvníků, že ani nebudu mít na
výbě “ (úsměv)
výběr.
●● Připravíte i program speciálně
pro děti, který nebude zaměřený tolik
h
na historii,
ale například na hledání
pře
předmětů
a vyprávění pověstí vztahu
hujících
se k zámku?
„P
„Pokud
se na děti podívám zcela pragm
maticky
marketingově, je jasné, že poku se nám je podaří nalákat na zámek
kud
a do parku, nemusíme se o návštěvno bát. Nemohu sice hned od počátnost
ku slíbit, že u nás děti zabavíme po celý
den ale máme velké plány...“
den,
●●D
●●
Dokážete si představit, že by se na
zám točila nějaká pohádka. Jaká by
zámku
m
to mohla
být?
„To si dovedu představit docela dobře.
Hlav aby byla veselá! Například záHlavně
mec sklepy mi trochu připomínají
mecké
poh
pohádku
S čerty nejsou žerty...“ (úsměv)
●● V tuto chvíli vás nejvíce zaměstnává hledání a svoz zařízení, které by
měl zaplnit opravené interiéry zámmělo
J to probíhá? A jaké „poklady”
ku. Jak
sevá
se
vám už podařilo objevit?

Foto: Martin Zaoral

akcí, líbilo by se mi pořádání například
zámeckých plesů, ´open air´ divadelních představení nebo benátských nocí
na dřevěných pramicích zámeckých
rybníků za doprovodu filharmonie.
Četné akce budou zaměřeny také na ty
nejmenší.“
●● Zatím bydlíte v Olomouci. Naznačil jste, že příští rok byste mohl začít
žít na zámku ve služebním bytě. Co
na to říká vaše partnerka? Přestěhuje
se s vámi?

„Partnerka se do nového bydlení moc
těší. Bude však postrádat zahrádku. Když
jsem jí oznámil, že bude mít kolem sebe
jednadvacet hektarů parku, odpověděla,
že to prý není ´ono´...“ (smích)
●● Ve srovnání s Olomoucí jsou
Čechy pod Kosířem malou vesnicí.
Nebude vám zde chybět ruch univerzitního města?
„Nejsem člověkem, který by ke svému
životu potřeboval město. Navíc Čechy
pod Kosířem nejsou od Prostějova či
Olomouce tak daleko, že bych se musel vzdát výhod, které nabízí. Vesnice
má naopak přednosti, které mi město
dát nemůže. Blízkost přírody je asi ta
hlavní.“
●● Nebudete se na zámku sám či
sami bát? A má zámek v Čechách pod
Kosířem nějaké své vlastní strašidlo?
„Myslím si, že se bát nebudu, ale realita
může být jiná. (úsměv) Zeptejte se mě
příští rok...“
●● Jak byste si představoval, aby
zámek a turistický ruch na něm vypadal za deset let?
„Jednak si představuji kompletně
zrekonstruovaný zámek a udržovaný
park s vyčištěnými rybníky. Představuji si, že jednotlivci, dvojice
i rodiny budou chtít u nás strávit
celý den. Dopoledne přijedou podívat se na zámek, poté si u pokladny vyzvednou piknikový koš
s předem objednaným občerstvením
a s úkolníčkem pro děti. Posedí
v trávě, projdou si park při plnění
úkolů v pohádkovém lese, přičemž
jeden z nelehkých cílů bude jej najít.
Dále navštíví výběhy zvířat, pracovně
nazvané ´šmajchlzoo´, zalodičkují
si na Velkém rybníku a den uzavřou
posezením v kavárně, zatímco si
děti zaběhnou zpět do pokladny pro
odměnu.“ (úsměv)

vizitka

MARTIN VÁŇA
✓ narodil se 23. prosince 1981 v Olomouci
✓ prvního srpna 2015 nastoupil jako kastelán
na zámku v Čechách pod Kosířem
✓ je svobodný, s přítelkyní Danielou vychovává
tříletou Sáru
✓ do páté třídy chodil na základní školu na Palackého třídě v Prostějově, poté přestoupil na sedmileté Cyrilometodějské
gymnázium, kde v roce 2000 odmaturoval. Dále studoval na Univerzitě
Palackého v Olomouci obor historie-latina, který dokončil obhajobou
diplomové práce na téma Vojenské příčiny rozpadu Západořímské říše.
✓ od roku 2007 byl zaměstnaný na Gymnáziu Uničov jako učitel historie, latiny a později i zeměpisu
✓ mezi jeho záliby patří psi, tanec a cestování. Nejvíce ho na jeho toulkách zaujalo souostroví Orkneje nacházející se poblíž Skotska
zajímavost: i díky svému rodinnému zázemí navštěvoval historické
památky od raného dětství. První prohlídku absolvoval v jednom
a půl roce na Konopišti. Už tehdy byl nadšen zejména z krokodýla
a z loveckých trofejí.

15091010870

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

„Pokud mám být přesný, prvotní inspiraci jsem měl už ve Čtyřlístku a ve večerníčku O zvířátkách pana Krbce. V patnácti
letech, když jsem začal provázet na hradě
Bouzově, jsem svému snu začal dávat
přesnější kontury.“
●● Který zámek či hrad vás nejvíce
fascinoval a čím?
„Karlštejn - kaple sv. Kříže. Karel IV. si
přál vytvořit nebe na zemi, a podle mě se
mu to podařilo.“
●● Čím se zámek v Čechách pod Kosířem liší od podobných kulturních
památek? Jaké jsou jeho přednosti
a naopak nevýhody?
„Jeho hlavní výhodou je prostředí, ve
kterém se nachází. Překrásný park a vůbec příroda na Kosíři. Nevýhodou je,
že si teprve musí vybudovat své jméno
coby památka přístupná pro veřejnost
a místo pořádání různých akcí.“
●● Zmínil jste unikátní anglický park.
Jak probíhá péče o něj? Kolik máte
k dispozici zahradníků?
„Park v Čechách pod Kosířem je
opravdu unikátní. S láskou se o něj
aktivně staralo několik generací rodu
ouca. Jeden z nich dokonce
Silva-Tarouca.
napsal odbornou publikaci o pardle mě je to po Průnicích
cích. Podle
u Prahyy druhý nejkrásnější park
v u nás.... Nyní jej mají na starosti
hradníci. Jejich dobrá práčtyři zahradníci.
ce byla oceněna odbornou porouhým místem v soutěži
tou druhým
pe realizovanou úpravu
o nejlépe
ého parku v České rezámeckého
publice v roce 2014. Do
na bude park
budoucna
vat ještě
potřebovat
tlivé péče.
hodně citlivé

15012210019

ČECHY POD KOSÍŘEM Historicky prvním kastelánem na zámku
v Čechách pod Kosířem se nedávno
stal Martin Váňa. Vystudovaný latiník žije v Olomouci a na místní regionální památku prozatím dojíždí.
Výhledově ovšem skutečně okusí
pravý „život na zámku“. „Součástí
objektu bude i služební být kastelána. Nicméně k tomu je daleko, dříve
jak příští rok se určitě stěhovat nebudu,“ reagoval už dříve pro Večerník Martin Váňa. S ním jsme v obsáhlém interview povídali nejen
o minulém, současném a budoucím
životě na tomto zámku. Z exkluzivního rozhovoru se například dozvíte, že zámecký pán František Josef
II. Silva-Tarouca neměl malíře Josefa Mánese vůbec rád. Dotkli jsme se
však i osobnějších témat...
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PO STOPÁCH UPRCHLÍKU ... IV.
O

POMÁHAJÍ BĚŽENCŮM. JSOU TO „UŽITEČNÍ“ IDIOTI?
Motivem pro jízdu k hranicím nebyl jen altruismus, ale i tajemná
vůně dálek, touha po dobrodružství a obyčejná lidská zvědavost

EXKLUZIVNĚ

BERKASOVO BAPSKA Pomáhají potřebným v nouzi? Nebo jen přispívají k zániku evropské civilizace? Názory na dobrovolníky z českého týmu, který na hraničním přechodu mezi Srbskem
a Chorvatskem pomáhal uprchlíkům, rozhodně nejsou jednoznačné. Co je to za lidi, kteří
opustili na nějaký čas svá zaměstnání či školy a vydali se pomáhat do míst, kde by jim podle
všeobecného mínění mohlo hrozit reálné nebezpečí. A co přímo na místě dělali? A s čím se
vraceli domů?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl krizovou situaci uprchlíků vysledovat taktéž přímo
na místě, a proto poprvé ve své takřka dvacetileté historii vyslal svého reportéra za tuzemské hranice! Konkrétně pak na přechod Berkasovo-Bapska mezi Srbskem a Chorvatskem.
A vězte, že to nebyla zbytečná cesta! Ostatně její zajímavost můžete sami posoudit hned
v šesti vydáních. Právě přesně půltucet dílů totiž bude mít náš exkluzivní a ojedinělý seriál
„PO STOPÁCH UPRCHLÍKŮ...“. Budeme rádi, jestliže vás zaujme a napíšete nám své ohlasy,
ať už k samotnému tématu, či ryze k naší reportáži. A bereme ty kladné i méně pozitivní
názory, na všechny čekáme na e-mailu: vecernik@pv.cz!
Vše jsme započali v čísle 43, pokračovali druhým dílem o týden později, třetí korálek navázali v minulém vydání (kdo si čísla nestačil koupit, může tak učinit přímo v redakci), načež
již čtvrté pokračování našeho seriálu zaměřeného na událost, kterou sleduje celý svět,
nacházíte právě dnes...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
přímo z místa děníí

Martin
ZAORAL

Všeobecná představa o dobrovolníkovi pomáhajícím uprchlíkům
je, že se jedná o takzvaného sluníčkáře. To by měl být člověk, který si
žije velmi snadno, prosazuje multikulturní společnost a je odtržen
od reality. Vůbec nevylučujeme, že
takoví lidé v České republice žijí,
ale přímo na hranicích jsme se s někým, kdo by splňoval všechna tato
kritéria, nesetkali. Naopak tady byli
lidé s realitou konfrontování opravdu hodně napřímo...

!

Pomáhat
bylo komu

Čeští dobrovolníci přímo na hraničním přechodu Berkasovo-Bapska prakticky zadarmo a v dosti
náročných podmínkách odváděli
solidní kus práce. Zanechávali za sebou výraznou stopu, kterou oceňovali i zástupci profesionálních humanitárních organizací. Rozhodně
svůj čas netrávili mlácením prázdné slámy v bezúčelných debatách
o tom, jak jsou ti uprchlíci skvělí či
naopak špatní.
Dobrovolníci zkrátka pomáhali
lidem v nouzi. A bylo jim přitom
jedno, zda tito přicházejí ze Sýrie
z Afghánistánu či ze Somálska.
Ostatně pohled na velké množství

dětí, které se dostaly do skutečně
otřesných podmínek, jež byly zřejmě horší než ty, kvůli nimž opustily
své domovy, by zřejmě k nějakému
činu popohnal i hodně otrlé cyniky.
Může vám být naprosto jasné, že
uprchlíci pro Evropu představují vážný problém, avšak pokud
vidíte tu lidskou spoušť kolem
sebe, pak byste museli být opravdu hodně bezcitní, abyste se nepokusili sami nějak pomoci.
Obzvláště na pohřbech se u nás
často cituje Albert Einstein, který
prohlásil: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Pro
většinu z nás se něco takového stalo prázdnou frází, kterou si sice při
jistých příležitostech vyslechneme, ale ve svém životě už si to vše
zařídíme „po svém“. Pokud však
někdo skutečně vidí smysl života
v pomoci druhým a třeba i těm,
které vůbec nezná, pak měl (a určitě ještě má) právě na přechodu
Berkasovo-Bapska skutečně možnost se uplatnit.

„Přijel jsem, abych pomohl a udělal
si na věc svůj vlastní názor přímo na
místě.“ To byla asi nejčastější odpověď na otázku, proč sem kdo dorazil. S určitým světonázorem většina
lidí na místo už přijížděla. Ten by se
dal asi nejlépe vystihnout cimrmanovským souslovím „cizinec je našinec“. Často se také jednalo o lidi
levicově a ekologicky smýšlející,
kteří se netajili svými pochybnostmi o tom, že v rámci „konzumní
společnosti“ najdou pravé štěstí.
Snad si to někteří z dobrovolníků
původně představovali jako happening s hudbou, tancem a „vlídným
vítáním uprchlíků“. Ale na něco
takového opravdu nebyl nejen
prostor a čas, ale ani chuť. Davy běženců byly tak velké, že pouze díky přítomným zkušeným koordinátorům
vypadlo vše solidně organizováno
a každý měl svůj specifický úkol. Jen
tak mohli přinášet nějaký konkrétní
efekt. Předpokládat, že by tady jeden
člověk sám něco zmohl, bylo naprosto bláhové. Avšak tím, že na přechodu
působilo Čechů několik desítek, předHledali také
stavovali skutečnou sílu. Na hranicích
dobrodružství rozdávali občerstvení i oblečení, a dokud to šlo, tak doprovázeli skupiny lidí
Na druhou stranu bylo jasně patr- k hranicím do Chorvatska, odkud je
né, že pravých svatých Františků autobus odvážel do uprchlického táa matek Terez bylo mezi dobrovol- bora či na slovinské hranice.
níky opravdu jen velmi málo. Jejich
motivace pro cestu na hranice totiž
Silné zážitky
u řady z nich byla svým způsobem
i rozèarování
sobecká: často je hnala zvědavost
a touha osobně poznat uprchlíky, Asi každý z dobrovolníků, který se
o kterých se denně diskutuje v mé- ocitl tváří v tvář tisícům uprchlíků,
mluví v první řadě o „silných“ zádiích a na sociálních sítích.

!

!

Čeští dobrovolníci v reflexních vestách rozdávali na hranicích občerstvení a oblečení. Dokud to šlo, doprovázeli skupiny
lidí k hranicím do Chorvatska, odkud je autobus odvážel do uprchlického tábora.
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Krásných, ale těžce zkoušených dětských očí viděl člověk na hranicích během hodiny víc než dost...

žitcích. Zpětně asi většina z nich
pomine rozčarování, které je přímo
na místě doprovázelo. Pravdou je,
že se imigranti rozhodně nechovali
nijak agresivně a mnozí projevovali
vděčnost za teplý čaj i aktuální informace. Nicméně každý, kdo chtěl
například „pomáhat zuboženým
dětem“, mohl velmi rychle vyhořet, protože těch se našlo na místě tolik, že se jednotlivé vděčné
úsměvy velmi brzy z paměti vytrácely pod záplavou pohledů dětí
promrzlých a dezorientovaných...
Navíc někteří „dobrodruzi“ z řad
dobrovolníků vzhledem ke své lehkovážnosti, která se týkala například
oblečení, jídla, odpočinku či hygienyy už ppo několika málo dnech spíše

sami potřebovali pomoc, než aby ji
ostatním mohli efektivně poskytovat. „Přijela jsem, abych uprchlíky
mohla před ostatními v Česku hájit.
Abych všem řekla, že jsou to stejní
lidé jako my. Ale teď nejsem schopna za nimi vůbec jít. Zjistila jsem,
že v mnohém jsou skutečně stejní,
ale v něčem i dost odlišní. Většina
z nich je bezproblémová, ale potíž
je v tom, že jich je prostě strašně
moc. Už zkrátka nemůžu,“ svěřila
se Večerníku se svým prožitkem
jedna z původně nadšených dobrovolnic, která unaveně seděla na
okraji polní cesty. Byla v tu chvíli ráda, že je stranou celého toho
humbuku, který panoval v okolí
hranic.

deník martina zaorala

Foto: Martin Zaoral

Přes všechnu nezištnou pomoc
zůstával zásadní fakt stejný: dobrovolníci přijížděli a zase se vraceli
do svých teplých domovů i postelí.
Problém ovšem s jejich odjezdem
nezmizel, naopak narůstal a stále narůstá. A s tím se celá Evropa
a její obyvatelé budou vypořádávat
opravdu hodně dlouho i těžce....

Další díl našeho seriálu,
jež se bude zabývat otázkou, zda je něco,
co může uprchlickou
vlnu zastavit, přineseme
v příštím čísle, které vyjde
v pondělí 23. listopadu.

Jak jsem se vydal za uprchlíky...

4.
kapitola

SAMÁ VODA, SAMÁ VODA...
Na střechu auta bubnují kapky
deště. Přestože „doma“ jsem zvyklý hned po probuzení vyskočit
a začít fungovat, teď se mi vstávat vůbec nechce. Setřu rosu
z okenního skla a rozhlížím se
kolem. Okolní pole jsou plná bláta i uprchlíků, kteří rovněž právě
vstávají. Vyhrabávají se ze stanů,
které jim zajistily humanitární
organizace. Stojí doslova na vodě.
Přestože je jich několik desítek,
kapacita rozhodně nestačí. A tak
mnozí spali v dešti přímo v blátě
pouze pod promočenými dekami.
Všichni bez výjimky včetně úplně
malých dětí jsou zmoklí a prokřehlí. Je přitom jasně patrné, že se na
svou cestu vydali bez patřičného
vybavení a absolutně neodhadli,
co je může čekat...
Je pondělí 19. října. Nasnídám se
v autě a převléknu do nepromokavého oblečení. Co tu dnes vlastně budu celý den dělat? Tento
problém za mě velice brzy vyřeší
Richie, který mě přišel navštívit.
Je potřeba dovézt vodu, máš čas?
Jasně, že jo. A tak do kufru auta
naskládáme velké plastové barely
a společně vyrážíme do čtyř kilometrů vzdáleného města Šid. Richie cestu dobře zná, za nějaký čas
tak zastavujeme u domu, od něhož má dokonce klíče. Je to skromné stavení, které patří místnímu
faráři, s nímž čeští dobrovolníci
dlouhodobě spolupracují. Záchod

a koupelna jsou postavené v samostatné budově stojící za branou
na dvorku. Tam načerpáme vodu
a po krátkém zastavení v místním
supermarketu „Ideal“, kde kupujeme cukr a plastové kelímky,
se vracíme zpět do tábora. Tuhle
cestu během dne ještě několikrát
zopakujeme.
Desítky přivezených litrů vody
slouží pro vaření čaje, který tu čeští dobrovolníci rozdávají uprchlíkům. Je o něj velký zájem, v nastalé situaci představuje takový
kelímek snad jediný záchytný
bod připomínající teplo domova,
z něhož jsme tu všichni vytrženi.
Mnozí z běženců za čaj upřímně
děkují, jiní jej spíše přijímají jako
samozřejmost. Je patrné, že všichni mají v myslích jediné: dostat
se co nejrychleji do Chorvatska
a následně do Německa či Švédska.
Tomu odpovídá i situace přímo
u hraničního přechodu. Tísní se
tu mnohasethlavý dav uprchlíků,
proti kterým za provizorně postaveným plotem stojí asi padesátka
chorvatských těžkooděnců. Nikdo
víc. Dav je zpočátku celkem klidný, jen občas skanduje „Open!
Open!“ - tedy otevřete, otevřete.
Na chorvatské straně přijíždí dva
prázdné autobusy, těžkooděnci
otvírají plot, aby několik uprchlíků mohlo projít. Ale to chtějí
všichni! Rázem se atmosféra dramaticky mění. Připomíná to situ-

aci, kdy vám v koupelně praskne
voda. Tlak netrpělivého davu je
obrovský a Chorvaté už po chvilce
neví, jak jej zastavit... Snaží se plot
opět uzavřít, ale čelí skutečně obrovskému náporu. Volně prochází
i lidé, pro které nebude v autobuse místo. O nějakých kontrolách
nemůže být vůbec řeč! Za cenu
obrovského vypětí sil se Chorvatům nakonec daří plot přece jen
uzavřít. Ti z uprchlíků, kteří stále zůstali v Srbsku, remcají a po
chvilce se už znovu hodně nahlas
dožadují svého „Open! Open!“
Někteří z nich se hranice pokouší
obejít po poli. Pár kroků a topí se
ve všudypřítomném blátě. Vznikají absurdní situace, kdy dvojice
mužů táhne svoji asi padesátiletou maminkou upoutanou na
invalidní vozík blátem kamsi do
pole, kde po pár desítkách metrů
zjistí, že dál už to prostě nejde.
Náhle v té spoušti stojí zcela bezradní i opuštění a absolutně neví
kam dál. Nejde to tam ani zpět.
A na schoulenou a bezmocnou
stařenku dopadají studené kapky
deště.
Tento obraz mi z celého pobytu
mezi uprchlíky přijde jako nejpříznačnější: někdo se snad ze
zoufalství pokusil obejít zákon
a dostal se do ještě větší šlamastiky, než ve které původně byl...
A to jsem ještě netušil, kolika lidem
to už zítra bez problémů projde...

Pondělí 16. listopadu 2015
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nabídka realit a nemovitostí

Hledám rod. domek v Prostějově
a okolí. Děkuji. Tel.: 773 463 891
Koupíme byt 2+1. Spěchá.
Tel.: 774 405 644

PROVOZ REDAKCE

ˇ
UZAVREN

+

Večerníku
na rok 2016



Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

Připoj se k nám na

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

a pan Jaroslav LIMBERK
z Prostějova
výročí Zlaté svatby.
Mnoho zdraví, štěstí, pohody do
dalších společných let ze srdce
přeje celá rodina.
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V dnešním čísle nacházíte
hned osmnáct možností,
jak si sehnat bydlení.

* každé pondìlí noviny za zvýhodnìnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2016! Úspora
až 104 Kè
* doruèení do vaší schránky ZDARMA nejpozdìji do 7:30 hodin! Garance od Èeské pošty a.s.
* souèástí každého vydání je magazín TV POHODA
* VOLNÁ VSTUPENKA ZDARMA na vybraný sportovní zápas v Prostìjovì!
* øádkovou inzerci v hodnotì 300 Kè nebo sloupcovou prezentaci v hodnotì 400 Kè zcela ZDARMA!
* možnost zapojit se do soutìže o SLEVOVÝ KUPÓN do zlatnictví ve výši 500 KORUN
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštìvnost cca 13 000 týdnì) V HODNOTÌ 1 000 Kè
* to nejzajímavìjší aktuální zpravodajství z celého Prostìjovska od Nezamyslic po Dzbel
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ÈTENÍ NAVÍC! Roènì vydáváme minimálnì 15 vkládaných speciálù
ZDARMA
* malé vánoèní pøekvapení v podobì dárku...

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

15111371124

Prodám chatu na BĚLECKÉM
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
RK ne! Tel.: 737 344 163

v úterý
17. listopadu
bude

Dne 20. listopadu 2015
oslaví manželé
paní Marie LIMBERKOVÁ

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Buďtě v kontaktu se svými přáteli

Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu garáž v Prostějově u
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 kruhového objezdu Anenská ul.
Tel.: 732 215 683
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hledáme ke koupi dům se
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
zahradou
a sklepem. Advokáta
Prostějov
zaplatíme. Tel.: 774 414 525
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
BYT1+1,Svatoplukova 590.000Kč Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč 774101818
RD5+1,Určice
850.000Kč
RD2+6,BrodekuPV 1.890.000Kč Koupíme dům v PV. Telefon:
RD3+kk,1800m2,NOVOSTAVBA, 774858723
Brodek u Konice
2.700.000 Kč
Sháním ke koupi vlastní byt,
RD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč
i původní stav. 773 513 220
Pronájem obchodu 70m2
12.000/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818 Nabízíme k pronájmu skladovací
aktuálně NABÍZÍ:
prostor 230 m2 v Prostějově. VlastRD Otaslavice
960.000 Kč ní elektroměr, velký vjezd, hlídaný
RD Skřípov
990.000 Kč areal. Bližší info na tel.: 582 345 845
RD Držovice
1.575.000 Kč
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč Pronajmu cihl. byt 2+1 ul. Šlikova
Pozemek 1.417 m2 Kostelec n/H Pv, po rek., vl. kot. a měř., náj 5.500
Pozemek 9.518 m2 Brodek u PV + ink.(možná garáž).
Pronájem 1+1,
6.000,- měs Tel.: 604 820 358
Pronájem 4+kk 9.000,-Kč/měs
Sháním ke koupi rodinný dům
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
v okolí Prostějova. SMS Tel.:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
773 545 092
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
* Rodinné domy v PV a okolí
Pronajmu vyt. garáž, ul. Šlikova Pv.
* Chaty, zahrady a pozemky
Tel.: 604 820 358
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Prodám cihlový byt 1+1 v Pv, osobPronajmeme byt 1+1 (32m2, balkon, ní vlastnictví, tel.: 736 117 774
blízko centra, částečně zařízený).
Tel.: 721 456 005
Pronajmu garáž na Močidýlkách,
tel.: 728 567 556
Prodám pozemek pro stavbu rodinného domu v Prostějovičkách, výměra 800m2. Cena k jednání. Tel.:
731 106 622

GRATULACE

Buďte v kontaktu s #VECERNIKPV.CZ

SOUKROMÁ INZERCE

JSME JEDNA RODINA
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soukromá řádková inzerce a vzpomínky
SLUŽBY

KOUPÍM

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Ploty betonové, drátěné, průmysa poskytneme vám jednu půjčku. lové gabiony. Kvalitně za rozumné
Pracuji pro více věřitelů, volejte.: ceny. 723 522 369
777 551 492
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
www.stolarstvijancik.cz,
777 551 492
Tel.: 604 820 358
Osobní bankrot – oddlužení. KonČištění kanalizací a odpadů
zultace zdarma. OPTIMCREDIT
Odvoz fekálií
s.r.o. Volejte777 551 492
Tel.: 774 368 343
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žád- Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 demolice. 723 522 369

Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, J. Skácel.
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy,
zbraně, uniformy, vyznamenání,
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových trubek
i barevného umakartu, lustry, lampy,
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473

15012320038

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
= vaše výhoda, konzult. zdarma
739 066 462, 603 317 378
Chcete žít a spát bez dluhů a strachu?
Podejte mi ruku a přestaňte se bát!
Pomohu vám k prvnímu důležitému
kroku. Volejte 739 429 448
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
Provádíme dokonalé stroj. čištění a jinou veteš. Vykoupíme také celé
sed. souprav a koberců. M. Revay, pozůstalosti a zajišťujeme komplextel.: 604 439 302, 582 382 325, ní vyklízecí práce. Seriózní jednání
www. revay.cz
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848, Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17. - 20.
www.anteny.kvalitne.cz
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
Opravy oděvů
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty,
Obuvi a batohů
šperky a veškeré starožitnosti. ProsíOpravy deštníků
me pouze kvalitní a hodnotné předBroušení nůžky nože
měty, nejlépe celé sbírky či pozůstaVedle knihkupectví u radnice
losti. Info René Simon, tel.: 736 127
702 870 751
661, simonrene@seznam.cz
Provádíme také zcelování
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, Vyklízíte, uklízíte ozvěte se. Koupí721 344 771. Práce strojem UNC, me nábytek, byt. doplňky, lampy,
lustry, obrázky, hodinky a jiné i červýkopové, terénní práce.
votočivé nekompletní či poškozeFasády, rekonstrukce, zateplení, ná- né. Oprášíme i půdní veteš. Vše má
těry, nástřiky, ochrana před grafiti. svého kupce. Platíme ihned a dobře.
Volejte 723 522 369
Děkuji. Vetešník. Tel.: 602 953 842

Nabízíme kompletní pokládku zám- Koupím poštovní známky ČeskoJEŽÍŠKA NA SPLÁTKY? U NÁS kové dlažby, žulových kostek, NOVĚ slovenska od r. 1945 – 1943. Tel.:
ŽÁDNÝ PROBLÉM... VOLEJTE kamenné koberce a dalších, super 603 859 314
ceny, vysoká kvalita. Tel.: 723 522 369
739 429 448

Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj věčně vzpomínat.

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

Dne 15. listopadu 2015
jsme vzpomínali
nedožité 90. narozeniny
paní Františky ZAPLETALOVÉ
z Tvorovic.
S láskou vzpomínají vnučky Iveta
a Petra a pravnoučata Barborka,
Tomášek, Sárinka,
Tadeášek a Nikolka.

Dne 15. listopadu 2015
jsme si připomenuli
5. výročí od úmrtí
paní Drahomíry Juklové
ze Žešova.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dík za to, čím
jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 11. listopadu 2015
jsme vzpomínali
12 smutné výročí úmrtí
pana Stanislava ČERNÉHO.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Dnes, tj. 16. listopadu 2015
vzpomínáme 3. smutné výročí
úmrtí naší drahé manželky,
maminky, babičky a prababičky
paní Anny HOFMANOVÉ
z Čelechovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Jíří, synové a dcera
Jiřina s rodinou.

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

15012320037

AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500 Kč/prms.
PORADENSTVÍAZASTUPOVÁNÍ + 15% DPH. Doprava zajištěna.
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic.
Stavební řízení
Tel.: 582 388 101
Katastrální úřad
Dědické řízení
Prodám jablka různé druhy, 10Kč/
Řešení vlastnických vztahů
Vyhledávání a posouzení pozem- kg. Tel.: 606 248 007
ků pro stavbu a jiné
Prodám jehněčí maso v rouně
Kontakt: 731 106 622
i bourané, váha 15 až 25kg. V rouPotřebujete půjčku?
Nabízím domácí svatební vdolečky. ně 130Kč/kg. Stažené 150Kč/kg.
Stačí zavolat.
V jedné dávce je cca 250 ks svateb- Možnost rozdělení na menší části
5000 – 70 000 Kč
ních vdolečků plněné tvarohem 20Kč/ kg. Tel.: 731 519 641
- hotovost až do domu
a rozinkami. Do těsta je použito
- měsíční splátky
máslo, tvaroh a rum....žádné ná- Prodám pojízdná plechová vrata
736 772 043
hražky!! Po předchozí domluvě vel. 3,35+ 0,05/2x 2,68. Pojezd po
Pracuji pro jednoho věřitele
můžu i za poplatek dovést. Cena za vrchní kolejnici, v jedné půlce dve1 dávku 250 ks je 500 Kč.
ře na FAB. Nahoře průsvitná část
www.vecernikpv.cz Tel.: 728 267 753, e-mail: kolacky- z plexiskla. Cena: původní 33 500 Kč,
-vdolecky @seznam.cz, Prostějov.
nyní 15 000Kč. Možná i dohoda.
Kontakt 731 519 641.
Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.:
734 481 013

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

15110671108

SEZNÁMENÍ
Najdu příjemnou rozumnou
štíhlou ženu z vesnice s vlas. bytem. Řidičák vítán, auto mám. Kutil 71 r. výška 175 cm, Vánoce ve
dvou, dohoda. Tel.: 776 210 670

15101521000

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další èíslo
je v PÁTEK
20. listopadu
v 10.00 hodin

kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka
Jiřina BOSÁKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.

Dne 21. listopadu 2015
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní
VLASTA HRUBÁ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít….

Dnes,, tj.j 16. listopadu
p
2015
uplyne již 29 let,
kdy nás navždy opustil
pan Eduard KOSINA.
Z tichou vzpomínku děkuje
Za
manželka
m
ma
nželka s rodinou
u

Dnes, tj. 16. listopadu 2015
uplyne 1. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila
paní Marie BĚLEJOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel, synové a dcera
s rodinami.

Dne 19. listopadu 2015
si připomeneme nedožité
40. narozeniny
paní Ivety MIKOLÁŠOVÉ,
roz. Přikrylové
z Kralic na Hané
a dne 2. prosince 2015
uplyne 5 roků,
kdy nás navždy opustila.
Za tichou vzpomínku jménem
celé rodiny děkuje maminka.

v úterý 17. listopadu 2015
bude PROVOZ REDAKCE

ˇ
UZAVREN

Dne 20. listopadu 2015
uplyne 5. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Anna DOSEDĚLOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Jarmila, Helena
a Vladimíra s rodinami

smuteèní oznámení
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 do 15.00 hodin.
Tel.: 602 510 465

Dne 18. listopadu 2015
uplyne první smutné výročí,

Patříš mezi ty, kteří neodcházejí,
zůstaneš mezi námi ve všem a všude,
budeš mezi námi dokud my budeme.

PRODÁM

Další výzva DOTACE NZÚ byla
vyhlášena 22. 10. 2015. Poskytuji
poradenství v oblasti výstavby pasivních domů, rekonstrukcí, snížení energetické náročnosti budov.
Zpracuji projekt, podklady pro dotaci. Kontakt 731 418 060, 605 483
602, info@karon.cz
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Ladislav Sedlák 1930
Lutotín
Karel Dvořák 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Zacpalová 1932 Prostějov
Středa 18. listopadu 2015
Marie Mrtvá 1932
Plumlov
Ilona Šťastná 1958 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská č. 104
Milada Čelechovská 1928 Vrbátky
Čtvrtek 19. listopadu 2015
MarieŠnévajsová1936Pten.Dvorek11.00ObřadnísíňBrněnskáč.104
Pátek 20. listopadu 2015
Sobota 21. listopadu 2015
Jan Straka 1947 Pivín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Navrátil 1919 Bohuslavice
Božena Bavlnková 1933 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Mostkovice
11.00 kostel Slatinice Josef Kintr 1948 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská č. 104
Miluše Kotková 1934 Klenovice na Hané Marie Kopečná 1922 Smržice 14.00 kostel Smržice
13.00 kostel Klenovice na Hané Helena Řezníčková 1965 Čechy p/K 14.00 kostel Čechy p/K

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Marie Přidalová 1949 Prostějov Vladimír Müller 1939
Hvozd Lenka Vyhlídalová 1971 Prostějov
Marcela Šlézarová 1955 Prostějov Anežka Morávková 1924 Prostějov Jan Kvapil 1932 Brodek u Prostějova

Pohřební služba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Bohumil Machýček 1947 Vřesovice Pondělí 16. listopadu 2015
Milan Melka 1947
Krumsín Marie Dokoupilová 1921 Výšovice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Emílie Ferencová 1946 Prostějov Dušan Valachovič 1972 Kostelec na Hané 15.00 kostel Kostelec na Hané
Oldřich Baláš 1948
Čelčice
Anežka Theiberová 1934 Prostějov

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45l..
Tel.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu

Úklidová firma přijme brigádníky,
ranní i odpolední úvazek. Informace na tel. čísle 582 345 379 od 8 do
15 hodin.

Firma Gamsbart s. r. o. hledá šičky
kožené konfekce.Dobré platové
podmínky + stravenky. Kontakt na
tel.: 603 834 529

Přijmu kuchaře, kuchařku do restaurace Route 66 Konice. Hotovky,
minutky, pizza, hamburger, dobrý
kolektiv. Možnost ubytování. Tel.:
777 99 00 22

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme na brigádu muže
s řidičským průkazem na předvánoční a vánoční období na ostrahu v centru Prostějova. Informace na tel. čísle: 602 786 692

Hledám pracovníka na montáž a
zapravování oken s vlastním ŽL,
tel.: 775 986 439

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Základní škola Prostějov, Dr. Horáka
24 přijme do školní jídelny vyučenou
kuchařku na 0,8, od 1.1.2016 na plný
Kadeřnictví v centru města přijme ši- úvazek. Praxe v oboru nutná, nejlépe
kovné kadeřnice na ŽL, nájem 2 500 Kč, ve velkokapacitním provozu. Nárazovčetně energií. Info na tel.: 728 512 345 vě práce i o víkendech. Nástup ihned.
Info na tel.: 582 330 861, 731 115 456
Bezpečnostní a úklidová agentu- od 7.00-14.00 hodin.
ra přijme do pracovního poměru
muže na pracovní pozici vrátný. H&D,a. s., Olomoucká 37, ProstěMísto výkonu Prostějov, podmín- jov přijme na šicí dílnu:
kou je čistý trestní rejstřík a schop- - krejčové ve vyšším počtu
nost nočních služeb. Informace na - modelovou krejčí
tel. č.: 602 786 692
Pracovní doba od 6.00 – 14.30 hod.
Od 1. 10. 2015 zvýšená hodinová
Salon Beauty přijme kosmetičku sazba.
s ŽL. Tel.: 777 196 767
Kontakt: pí. Daněčková, tel.:582
305 603, e-mail:central@hdas.cz
Přijmeme pracovnici do pekařské nebo H&D, a.s., Olomoucká 37,
provozovny, 3 směny, plný případ- Prostějov.
ně zkrácený úvazek, nástup možný
ihned. Info.: 582 342 095
Zavedená restaurace v Prostějově
příjme KUCHAŘE na HPČ nebo
Na čerpací stanici Shell Prostějov DPP. Požadavky: minutková kuhledáme do stálého pracovního chyně, hotová jídla, praxe výhopoměru venkovního prodejce.
dou. Platové podmínky: 20.000
Požadujeme: komunikativní pří- Kč/měs. Více informací na tel.:
stup, určité technické znalosti. 777 655 257
Jedná se o dvousměnný nepřetržitý provoz. Kontakt shell8116@ Obchodní firma hledá prodavačku
csschell.net, tel.: 727 896 113 pří- na zkrácený úvazek do prodejny
mo na stanici.
brambor.
Info na tel.: 582 331 970
Strojírenská firma v Prostějově hledá zámečníka. Podmínkou je znalost výkresové dokumentace
UZÁVÌRKA
Tel.: 602 760 099

Přijmeme pracovníka na dozor na diskotéce (ochranka) v Pv. Noční provoz
PÁ a SO. Informace na tel.: 777 757 280
Přijmu kadeřnici na ŽL do nově otevřeného kadeřnictví. Info. na tel.:
722 591 377
Fa. PRO LEN s.r.o. nabízí volné
pracovní místo na pozici Operátor
/operátorka skladu pro pobočku
v Prostějově. Nástup listopad 2015.
Plat 12000 -14000 Kč/měsíc.
Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou, znalost práce na PC, pečlivost,
spolehlivost, odpovědnost, AJ, NJ
– výhodou. Kontakt pí. Burgetová,
tel.: 588 517 760, e-mail:kamila.
burgetova@prolen.cz

Kvalifikace

Dělníci v oděv. výrobě
Prodavač/- ka
Zámečníci, svářeči
Skladníci
Pracovník údržby areálu
Ved. provozu rest. a obchodu
Hl. účetní
Vedoucí expedice

11-14 000 Kč
11 400 Kč
95 Kč/hod.
13-18 000 Kč
15 000 Kč
15-17 000 Kč
14-15 000 Kč
16-20 000 Kč

jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný

zákl. + praktická
střední odborné
střední odborné
střed. odborné
střední odborné
úplné stř. všeobecné
úplné stř. odborné
úplné stř. odborné

Firma

VESPA Pv
HZ servis, Vranovice
Zámečnictví Bílý Pv
IVJ Pv
LINAPLAST Kralice
Obec Skalka
L. Lakomý, Otaslavice
BEXIM PALETTEN

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTÍ

Nová rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Dělníci výr. provozu
66 Kč/hod.
jednosměnný
zákl. + praktická
Mlékárna Otinoves
Řidič/-ka pro rozvoz obědů
65 Kč/hod.
jednosměnný
zákl. + praktická
AGRO Pv
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov,
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

ØÁDKOVÉ
INZERCE

Strojírenská firma v Prostějově hledá
pracovníka obchodního oddělení.
Požadavky:
- aktivní znalost NJ (mluvená i psaná)
- znalost čtení technické dokumentace (výkresy, kusovníky)
- řidičský průkaz B
- samostatnost, kreativní přístup,
Přijmu prodavačku do butiku v PV,
loajálnost
brigádně. Tel.: 720 750 511
Tel.: 721 456 005

pro další èíslo
je v PÁTEK
20. listopadu
v 10.00 hodin

15111361146

15100970984

Provoz

15111111113

Potřebujete si přivydělat na Vánoce?
Hledáme schopné lidi na pozici
AVON koordinátor pro oblast 345.
Vhodné jako přivýdělek 3 – 8
tisíc měsíčně-k mateřské, ke studiu, k zaměstnání. Časová náročnost 14 hodin týdně. Nejedná
se o podomní ani přímý prodej.
Kontaktní osoba: Oblastní manažer, tel.: 736 530 345, email.:
avon.oblastmorava@gmail.com

Plat (Kè)

HLEDÁTE BRIGÁDU?

15102921082

Oděvní firma Lorgit-Pv přijme
švadleny na jednosměnný provoz,
menší kolektiv, možnost zkr. prac.
doby, dobré platové podmínky. Tel.:
777 793 100, lorgit-pv@seznam.cz

15111011110

Bar – herna v Prostějově přijme
servírku na 12 hod. směny, vyučení není podmínkou, zaučíme. Min.
plat 14 tis. Bližší informace na čísle
732 325 803

Pozice

15103011089
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soutěže
soutěž

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 45/2015:

Také ve třetím vydání měsíce listopadu vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou podobu
oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku
toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 19. listopadu 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Beskydská 2
Lucie KUBÍNOVÁ, Šárka 6, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč,
který věnoval partner Hospoda u BOŽENKY.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

JJiří Rozbořil
Helena FILIPOVÁ, Pražská 23, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny ELEKTRA LL.

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

19RUMŮ Dáša KOCOURKOVÁ, Přemyslovka 781, Kostelec n. Hané
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konzumaci,
který věnovala kavárna AVATARKA.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

15111061112

KŘÍŽOVKA

Výherce získává POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na služby kosmetického salónu SOŠ Prostějov.

vyhrál/-a

5,7,1,7
Erika PÁLENÍKOVÁ, Tylova 26
Výherce získává: VSTUPENKU na koncert v hodnotě 400 Kč
od cestovní agentury CK JIGA.
správně:

vyhrál/-a

Předvánoční soutěž nejen o briliant začíná
Marie PŘIKRYLOVÁ, Ptení 24
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč od Zlatnictví Josef Kaláb.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15111161114

UŽ ZA DVANÁCT DNŮ PŘIJEDOU ...

15111061111

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Mít rád
Poušť
pouťovou
v Chile
atrakci

Motýl
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filozofie
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šílenství
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1. díl
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Setina
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Tu máš
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Opak
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Kujný
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Hluboký
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Místy

15111161114

Dva
cizinci

Rámus
Čápovitý
pták
Římsky
51

Prachové
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Sulfid nikelnatý vz.

Mně
patřící

Torze
Popravčí

Předešlý

Spojka

Daniel
domácky
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kytaristy
Turnera
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Ubrat
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Číslovka
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Placený
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Část
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Vůkol
Značka
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2. díl
tajenky

Starší
aviváž

Jeden
anglicky

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
seskupení, které se chystá do Prostějova...

Značka
telluru
Oslovovat „oni”

Jméno
herce
Sharifa

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč od Zlatnictví Josef Kaláb.
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(stupeň
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POD TOUTO TVÁŘÍ...
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BÁDEJTE, KDO SE
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ETK;
edil;

15110561098

-BoK-

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce
SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny FAGOŠ.

Výherce získá DVĚ VSTUPENKY
na koncert KOLLÁROVCI
v celkové hodnotě 500 Kč.

SILÁK, PRAXE, PAŘEZ, SALSA, KOLÁŽ, SRPEK, OCELE, PROSPĚCH, IDIOM,
KALICH, SKEČE, SPLACH, POPELKA, PTÁČE, VÝMOL, PODAT, ŘECKO,
SMOTEK, VÝSEČ, KAMEJ, SLAST, EMISE, POCEL, KAPIE, ŽIDLE

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce
POUKAZ v hodnotě 500 kč na ošetření pleti.
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Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIP Večerníku

Pozvánky na utkání WSM ligy

PŘIJEDE NEBE

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM

KDY: PÁTEK 20. LISTOPADU, 20:00 HODIN
KDE:APOLLO13,BARÁKOVA12,PROSTÌJOV

Prostějovský hudební klub Apollo 13 nabízí v poslední době skutečně velmi rozmanitý program. Od alternativních stylů,
undergroundu i folku, jazzu, rocku přes
ten nejtvrdší metal až k tanečním rytmům.
Tento pátek 20. listopadu to bude pro změnu indie-rock. Svou premiéru v Prostějově
odbude havířovské kapela NEBE.
Skupina Nebe vznikla v roce 2005, takže
letos slaví již desáté výročí své existence.
Po vydání demosnímku Legosvět si této
partičky před pěti lety všiml Richard Krajčo a rozhodl se, že skupině pomůže. V létě
2011 tak NEBE natočilo pod Richardovou produkcí ve studiu Soundevice Borise Carloffa desku Legosvět, která vychází
v březnu roku 2012. Téhož roku se dostal

pondělí 16.11. od 18:00 hodin

do rádií pilotní singl se stejným názvem,
v jehož klipu hraje Tereza Voříšková. Kapela natáčí při křtu desky v Havířově svůj
druhý oficiální videoklip.
Do povědomí posluchačů se kapela dostala
zejména hitem Vteřina či společným turné
právě s „Kryštofy“. Letos na jaře absolvovala také turné pro změnu se skupinou Jelen.
Jejich muzika v mnohém právě oblíbenou
kapelu Kryštof připomíná. Jsou v ní patrné
odkazy na brit pop, grunge, moderní elektronické kytarovky.
Hostem koncertu bude prostějovská formace Chilly Weather hrající folk-rock‘n‘roll.
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji jako
obvykle v prostějovské prodejně hudebnin
Zdeňka Tyla v Kramářské ulici.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ZUBR PŘEROV
sobota 21.11. od 17:00 hodin

Zimní stadion v Prostějově

KDE SE CO DÌJE?
Mediální partner prostějovského HOKEJE:

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042, VECERNIK@PV.CZ

TIP

k obrazovce

DISKOPŘÍBĚH

NEDĚLE
22.11.2015
16:30 HODIN

Film ČR (1987)

Režie: J. Soukup
Hrají: R. Hrušínský nejml., L. Potměšil, M. Slováková, R. Pikl,
A. Kraus, K. Vochoč
Jirka Horáček žije s otcem na plzeňském sídlišti a veškerý volný
čas tráví s partou kamarádů na diskotékách. Na jedné se seznámí s
atraktivní blondýnou Evou, která však patří ke staršímu frajírkovi
Cáfovi. Přestože se stejný večer seznámí také s Jitkou, zamiluje se
do sebevědomé Evy. A tak zatímco sympatické Jitce dává okatě
najevo nezájem, snaží se vetřít do Eviny přízně. Současně se začíná dostávat do stále větších problémů s otcem, který nemá nervy

na jeho pubertální vylomeniny. Přestože od Evy získá její telefonní číslo, kamarád Roman je k jeho nadějím velmi skeptický. Jeho
slova se brzy vyplní. ČR 1987, hudební komedie.

akce v regionu...
Setkání s Františkem Taufrem v Němčicích

Kumštování v Čechách p. K.
Předvánoční zámecké kumštování Letokruhů a jejich hostů se bude konat v sobotu 21. listopadu od 14:00 hodin v oranžerii zámku v Čechách pod
Kosířem. K vidění budou ukázky práce hanáckých řemeslníků
s možností vyrobit si drobný vánoční dárek. V 17:00 hodin
u vánočních laskomin a punče zazní nejen koledy.

BASKETBAL:
Pátek 20. listopadu:
19.30: TJ OP Prostějov - BK Strakonice
(9. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra Pv).
Sobota 21. listopadu:
14.00: TJ OP Prostějov - BA Sparta
Praha (8. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra Pv).

Odpoledne s písničkou v Konici
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 15:00 do 19:00 hodin se na zámku
v Konici bude konat odpoledne s písničkou. Po celé odpoledne
vás bude provázet skupina TREX z Brodku u Konice. Akce se
pořádá ve spolupráci s SPCCH Konice.

Městská knihovna Němčice nad Hanou vás srdečně zve na
akci konající se v rámci festivalu Den poezie. Druhá a poslední
akce se uskuteční ve středu 18. listopadu od 17:00 hodin. Půjde
o přednášku na téma němčického rodáka, nadaného básníka
a učitele Františka Taufra (1885-1915). Přednáška se bude
konat u příležitosti výročí 100 let od jeho smrti v první světové válce. Budou připomenuty jeho životní osudy i literární dílo
s důrazem na vliv prostředí, ve kterém vyrůstal a působil. Přednášku povede místní kronikář Josef Matoušek.

VEÈERNÍK ZA 15 Kè str. 16

HÁZENÁ:

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

Neděle 22. listopadu:
17.00: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
- TJ Sokol II Prostějov (8. kolo 2. ligy
mužů, SH v Kostelci na Hané).

OKÉNKO A VÝSTAVY

www.vecernikpv.cz

aneb, co se kde děje…

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
V pátek 20. listopadu od 16:00 do 17:00
hodin se koná benefiční akce na pomoc
zvířatům Uspáváme ježky.
Beseda o ježcích, jejich životě a zimním
spánku. Povídání bude doplněno ukázkou živých ježků – dozvíte se, jak ježek dělá
klubíčko, kolik má bodlinek, jestli má ocásek
a jaký má zrak. Společně zjistíme hmotnost
ježků, podíváme se do ježčího kalendáře
a dozvíme se, jestli by tito ježci v přírodě
přežili zimu. Besedou nás bude provázet vedoucí Stanice pro handicapované živočichy
v Němčicích nad Hanou.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Multikulturní klub rodičů a dětí pravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30 do
11:30 hodin
Setkání rodičů s malými dětmi (1-4 roky)
- děti se mohou těšit na „Cestu kolem
světa za 70 dní“, kdy se budou seznamovat
s jednotlivými kontinenty a jejich obyvateli. Rodiče se mohou aktivit účastnit
také, nebo si mohou odpočinout při šálku
čaje či kávy. Ve čtvrtek jsou navíc pro
rodiče v přednáškové místnosti v přízemí
připraveny přednášky, besedy, tvořivé dílny.
Ve čtvrtek 19. listopadu od 9:30 do 11:30
hodin se uskuteční přednáška Lenky Černochové První pomoc malým dětem.

MC Cipísek 2015
V pondělí 16. listopadu bude UZAVŘENÁ
odpolední herna. Ostatní programy
probíhají dle rozpisu. V úterý 17. listopadu
je státní svátek: Mateřské centrum Cipísek
je zavřeno.
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
zve všechny maminky, tatínky, rodiče,
kteří jsou doma s dětmi, ale i nezaměstnané rodiče na setkávání s dětmi.
Dále nabízí rodičovské inspirace, tvůrčí
a pohybové činnosti, přednášky, pravidelné programy, hernu pro děti, poradentství, přístup k internetu.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v roce 2015 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 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,
Mìstská knihovna Prostìjov
Ve čtvrtek 19. listopadu od 17:00 ho- 724 706 773
din proběhne v podkrovním sále křest
knihy Jarmily Pospíšilové - úspěšné Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
prostějovské autorky.
nevidomým a slabozrakým občanům na
V pátek 20. listopadu od 10:00 hodin adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
literární soutěž pro studenty NA STOPĚ
LITERATUŘE.
RÙZNÉ……..
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

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Úterý 17.11. 14:45 - 16:45
i pro školy a školky
Neděle 22.11. 09:00 - 10:00

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 16. listopadu
17:30 Otcové a dcery
americké film. drama
20:00 Otcové a dcery
úterý 17. listopadu
17:30 Otcové a dcery
20:00 Otcové a dcery
středa 18. listopadu
17:30 Projekce pásma
z XIII. Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů
20:00 Projekce pásma festivalových filmů
čtvrtek 19. listopadu
17:30 Projekce pásma festivalových filmů
20:00 Projekce pásma festivalových filmů
pátek 20. listopadu
15:30 Proč jsem nesnědl svého taťku
francouzský animovaný film
17:30 Hunger Games-Síla vzdoru II.
americké akční sci-fi
20:00 Hunger Games-Síla vzdoru II.
sobota 21. listopadu
15:30 Proč jsem nesnědl svého taťku
17:30 Hunger Games-Síla vzdoru II.
20:00 Hunger Games-Síla vzdoru II.
neděle 22. listopadu
15:30 Proč jsem nesnědl svého taťku
17:30 Hunger Games-Síla vzdoru II.
20:00 Hunger Games-Síla vzdoru II.

www.vecernikpv.cz

Kino klub

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Školní 4, Prostějov
sobota 21. listopadu
15:00 Vánoční pásmo pohádek
17:30 Sedmero krkavců
česká filmová pohádka
20:00 Pařba v Mexiku
americká komedie

Vojáčkovo nám.1, Prostějov
čtvrtek 19. listopadu
16:00 PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
pouť za legendární Edith Piaf, jejíž život
byl zahalen rouškou mýtů a dohadů
sobota 21. listopadu
NOC DIVADEL
17:30 E=mc2, LÁSKO MOJE
(P. Cauvin, A.Procházka - Divadlo Point)
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
19:00 TĚŽKÝ ŽIVOT
JEVIŠTNÍHO TECHNIKA
pohled do technického zákulisí
19:00 ŠMINKOVNA
herecké šatny tentokrát pro diváky
22:00 TESTOSTERON
(A. Saramonowicz - Divadlo Point)
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
23:30 SVĚTLA A STÍNY aneb TAKHLE
JSTE DIVADLO JEŠTĚ NEVIDĚLI
tajemná půlnoční procházka divedlem
neděle 22. listopadu
15:00 SNÍDANĚ S MICHALEM
hravé a veselé setkání s Michalem
Nesvadbou z Kouzelné školky

DUHA

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 6. prosince
Sedmdesátepáté výročí vzniku většiny
československých perutí v RAF
do 6. prosince
NEŽ ZBRANĚ UTICHLY...
Výstava převážně ze sbírky Jaromíra
Kouřila z Čelčic. Každou první neděli
v měsíci a 28. října 2015 - státní svátek
vstup zdarma

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
neděle 22. listopadu
14:00 První aukce výtvarného umění
a starožitností v Prostějově
do 22. listopadu
BLÍZKO K REALITĚ
výstava dvou umělců - Nizozemce
M. Welbergena a Češky Zuzany Albrechtové

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
do 24. listopadu
M. I. Hornová „Na Cestě“ On the Road

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

15052710549

®

Pondělí 16. li stopad u 2 0 1 5
Číslo 46•Ročník 19

PLEJÁDA HVĚZD HASIČI KROPILI
V ČELE S HANIČKOU

AŽ DO RÁNA!

Naleznete
uvnitř

SEVEŘANÉ
Z PROSTĚJOVA

●● Přestože žijí v Norsku, své děti nechali přivítat jako občánky Prostějova
strana 26

ZKRAT
ESKÁČKA

●● Fotbalisté Prostějova nezvládli
podzimní derniéru a mohou přijít
o pozici lídra
strana 29

VÍCE SE DOČTETE
V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ

3x foto: Pavla Vašková

➢

Mistři! Na společné fotografii zapózovaly exkluzivně pro Večerník vítězné týmy mužské a ženské kategorie Domamyslice
+ Soběsuky. Chybět u toho nemohla ani patronka Velké ceny senátorka Božena Sekaninová (vlevo dole). Foto: Zdeněk Vysloužil

strany

●● Antonín Honejsek se po nemoci a reprezentační pauze vrátil zpět
na extraligový led, radost z premiéry v dresu hradeckého Mountfieldu
mu ovšem zkazila porážka 2:5 od
Sparty.
●● Čtvrtá trefa Libora Žondry nasměrovala Znojma k výhře 3:1 nad
Opavou, na jejíž lavičce odseděl celé
utkání Tomáš Machálek, a pojištění první pozice; nevedlo se naopak
Třinci, který bez Pavla Hlocha prohrál
s posledním Varnsdorfem.

●● V redakci Večerníku sbíráme pro malého Davídka ze Ptení
nejen víčka, ale už i finanční dary
do zapečetěné kasičky pro oficiální
transparentní účet. Přidejte se!
●● Korfbalisté SK RG Prostějov
začali novou extraligovou sezonu vítězně, na domácí palubovce si po výsledku 20:14 poradili v prvním kole
s VKC Kolín a jsou jen o skóre druzí
za Českými Budějovicemi.

●● Prostějovský tenista vyfasoval pro
Turnaj mistrů v Londýně těžkou skupinu
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JE TU DERBY, házenkáři se utkají až v neděli večer
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Vrcholem první poloviny sezóny je z pohledu
regionálních házenkářů derby Prostějova s Kostelcem na Hané. Rozlosování před
startem jihomoravské skupiny druhé ligy určilo jako pořadatele prvního vzájemného duelu
právě městečko nedaleko od centrálního místa okresu.
>>> více čtěte na straně 39

ČERVENÉ BARETY

sbíraly

BYLI JSME
U TOHO
Prostory přednáškového sálu Národního domu byly důstojným zázemím 4. Sběratelského setkání.

Zveme na šlágr Večerníku – LEDNÍ HOKEJ

V sobotu dorazí Zubři

PROSTĚJOV Asi ten nejočekávanější hokejový souboj z pohledu regionálních fanoušků nastane již tento víkend. Poprvé v této
sezóně a znovu po devatenácti letech v první lize se totiž na ledě
Víceúčelové haly-zimním stadionu představí celek Přerova. Stádo
Zubrů se během soboty přesune západním směrem a od 17:00 hodin dojde na samotné střetnutí s Jestřáby.
Lepší výchozí pozici budou mít domácí a není to dáno pouze domácím prostředím a předpokládanou hlasitou podporou ze strany
publika, které by se mohlo pokusit vyprodat pětitisícový stánek.
Přes slabší návrat do bitev o body po nedávné přestávce zaujímají
Jestřábi lepší pozici v tabulce a také úvodní hanácké derby vyznělo
v jejich prospěch, když na půdě soupeře dokázali uspět po těsném
výsledku 3:2.
Nabízí se také několik minisoubojů. Na straně Přerova by měl proti svému bývalému kouči z dob HC Prostějov nastoupit Tomáš
Sýkora, v týmu nováčka soutěže působí rovněž bývalí Jestřábi Jiří
Polák, Jiří Slovák, Lubomír Kovařík, Michal Popelka, Roman Pšurný
a střídavě bývá k dispozici také miláček zdejšího publika Juraj
Šimboch. Naopak David Šebek už u toho nebude, neboť se přesunul do Šumperku.
(jim)

●● Pietní deska na Městském hřbitově už nestačí a proto bude prostějovský magistrát pořizovat novou.
Čtěte v příštím čísle!
●● Ani jeden z prostějovských rodáků již v Lize mistrů nepokračuje.
Spartu Petra Kumstáta zastavilo
finské Oulu, Liberci Ondřeje Vitáska se nepodařilo zvrátit sérii se
švýcarským Davosem a stejně tak
ani dopadl se švédskou Skellefteou
i berlínský Eisbären, kde hraje Petr
Pohl.

„BERĎA“
MÁ PECH

15111021109

JEDNOU
VĚTOU
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ČELECHOVICE NA HANÉ V duchu přátelství! Již pošesté se sešli dobrovolní hasiči zápolící ve Velké ceně Prostějovska v požárním útoku, aby zhodnotili právě skončenou sezónu.
Nacvakaný sál čelechovické sokolovny byl svědkem velké slávy. Hodnotnými cenami byly oceněny nejúspěšnější týmy mužské a ženské kategorie. Chlapům vládly favorizované
Domamyslice, ženám kraloval zkušený výběr Soběsuk.

Foto: Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Reprezentační prostory přednáškového sálu Národního domu v Prostějově se staly o nedělním
dopoledni místem už čtvrtého Sběratelského setkání, pořádaného občanským sdružením Červené barety. Za
symbolické vstupné se zájemci mohli pokochat a případně zakoupit širokou škálu zajímavých předmětů.
A co všechno bylo na setkání prezentováno? „K vidění byly starožitnosti, různé sběratelské obory od známek
přes mince, odznaky ke knížkám. Rád bych apeloval na občany, aby zbytečně nevyhazovali staré věci, protože
existuje okruh lidí, pro něž to mohou být zajímavé předměty, které přinesou radost někomu jinému a ještě dostanou nějakou tu korunu,“ obrátil se prostřednictvím Večerníku na potenciální vystavovatele Mucha. (tok)
Celý článek najdete na www.vecernikpv.cz

AKTUALITY Z LEDOVÉ PLOCHY HLEDEJTE
ROVNĚŽ NA STRANÁCH 34 A 35

➢
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výsledkový servis, sport

LIGA MISTRYŇ; skupina „C“ - 2. kolo
o

Sportovní sumáø
16. kolo - MSFL

SK Spartak
1.SK
Prostějov

Poločas: 1:0
Diváků: 145.

Branky: 36. Laciga, 68. Hrdlička. Rozhodčí: Hájek - Polák, Mayer. Žluté karty: 75.
Krhut - 68. Kroupa, 68. Sus, 85. Krejčíř. Střely na branku: 2:2. Mimo branku: 2:1.
Rohové kopy: 5:3. Nepřímé kopy: 6:4.
SESTAVA
ZLÍNA:

Chytil – Krhut, Vojtěšek, Číhal, Labuda (59. Kadlec) –
Šrom, Laciga, Dvořáček, Hrdlička (88. Postava) – Pospíšil,
Ondřejka.
Trenér: Jindřich Lehkoživ.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš – Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř – Koudelka, Fládr, Petržela
(58. Langer), Pančochář (46. Machálek) – Sečkář, Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Náš výkon je určitě zklamáním,
domácí vyhráli zaslouženě.“
trenér
trené
ér 1. SK Prostějov
Pro
ostějovv Fran
František
ntišek
k JURA
A
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DALŠÍ VÝSLEDKY 14. KOLA
1. HFK Olomouc – SK Uničov 0:2 (0:1). Branky: 19. Jeřábek, 46. Krč. Diváci: 135 *
FC Fastav Zlín B – SK HS Kroměříž 0:2 (0:0). Branky: 53. Haša, 73. Matoušek. Diváci: 114 * FC Hlučín – FC Viktoria Otrokovice 3:0 (1:0). Branky: 33. Kraut, 78.
Heinik, 87. Kraut. Diváci: 128 * SK Líšeň – FC Velké Meziříčí 0:3 (0:2). Branky: 25.
Simr, 45. Simr, 87. Dufek. Diváci: Neuvedeno * HFK Třebíč – 1.FC Slovácko B 1:0
(0:0). Branky: 58. Karásek. Diváci: 120 * MFK Vyškov – FK Mohelnice 3:2 (1:2).
Branky: 17. Lahodný, 56. Lahodný, 80. Trousil – 36. Hapal, 40. Fiala (pen.). Diváci:
293 * MFK Vítkovice - MSK Břeclav (odloženo na 17.11., 13:30)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI MSFL


Tým

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

1. SK Prostějov
MFK Vítkovice
SK Uničov
MFK Vyškov
FC Hlučín
FC Velké Meziříčí
SK HS Kroměříž
SK Spartak Hulín
FC Viktoria Otrokovice
FC FASTAV Zlín B
FK Mohelnice
1.FC Slovácko B
HFK Třebíč
SK Líšeň
1.HFK Olomouc
MSK Břeclav

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15

10
10
8
6
6
7
7
5
6
5
3
4
3
4
3
2

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

2
4
4
3
3
7
7
4
6
6
4
8
6
9
9
7

29:17
31:19
25:14
30:17
26:16
25:23
25:24
25:22
24:22
20:24
21:23
24:26
22:35
17:33
12:27
17:31

34
31
28
25
25
23
23
22
22
20
18
16
16
15
13
12

9
7
3
-1
-1
-2
1
0
0
0
-8
-5
-9
-10
-7
-9

TJ Sokol Lázně
Velké Losiny
FC
Kralice na Hané

SESTAVA
KRALIC:

Předehrávané 17. kolo: Litovel - Mohelnice B 4:3
(2:2), Velké Losiny - Kralice 0:1 (0:0), Šternberk Chválkovice 3:2 (2:0), Jeseník - Želatovice 4:2 (3:1),
Dolany - HFK Olomouc B 1:5 (0:1), Určice - Zábřeh
0:3 (0:1), Ústí - Medlov 2:2 (1:1), Kojetín - Hněvotín
2:2 (2:0).
1.Jeseník
17 13 3 1 50:19 42
2.Ústí
17 11 4 2 46:19 37
3.Šternberk
17 10 3 4 38:25 33
4.Medlov
17 10 2 5 32:24 32
5.Velké Losiny
17 9 4 4 38:17 31
6.1. HFK Olomouc 17 8 2 7 28:30 26
7.Kralice na Hané 17 7 2 8 18:35 23
8.Dolany
17 5 6 6 29:29 21
9.Sulko-Zábřeh
17 5 4 8 19:28 19
10.Želatovice
17 5 4 8 25:34 19
11.Chválkovice
17 5 3 9 27:37 18
12.Hněvotín
17 4 5 8 28:29 17
13.Mohelnice B
17 5 2 10 20:30 17
14.Určice
17 5 1 11 27:36 16
15.Kojetín - Koválovice 17 4 4 9 28:43 16
16.Litovel
17 4 3 10 22:40 15
I.A SK. „A“ MUŽI:

Předehrávané 15. kolo: Česká Ves - Maletín 2:2 (2:1),
Moravský Beroun - Hlubočky 3:0 (2:0), TJ Štěpánov Dubicko 5:1 (1:1), Černovír - Rapotín 1:1 (1:0), Troubelice
- Konice 1:6 (0:2), Bohuňovice - Bělkovice 1:1 (1:1), Loštice
- Haňovice 1:7 (1:1).
1.Rapotín
15 11 2 2 51:20 35
2.Bohuňovice
15 9 2 4 33:18 29
3.Haňovice
14 9 1 4 46:22 28
4.Konice
14 8 4 2 38:16 28
5.Maletín
15 8 2 5 38:38 26
6.Bělkovice-Lašťany 15 7 3 5 28:24 24
7.Hlubočky
15 7 2 6 36:37 23
8.SK Řetězárna
15 5 4 6 26:30 19
9.Troubelice
15 4 4 7 26:42 16
10.Štěpánov u Olomouce15 5 1 9 25:43 16
11.Moravský Beroun 15 4 3 8 28:33 15
12.Černovír
15 4 2 9 22:27 14
13.Loštice
15 4 1 10 29:51 13
14.FC Dubicko
15 3 1 11 23:48 10
I.A SK. „B“ MUŽI:

Předehrávané 15. kolo: Lipník n. B. - Opatovice
0:1, Klenovice - Plumlov 2:1 (1:1), Všechovice Beňov 2:1, Mostkovice - Slatinice 2:3 (0:2), Lutín
- Náměšť n. H. 6:0 (5:0), Bělotín - Čechovice 3:0

(1:0), Brodek u Přerova - SK Lipová 0:5 (0:1).
1.Lutín
15 12 1 2 49:9 37
2.Lipová
15 12 1 2 35:16 37
3.Bělotín
15 8 3 4 35:25 27
4.Beňov
15 6 5 4 34:27 23
5.Slatinice
15 6 2 7 22:32 20
6.Čechovice
15 6 2 7 22:32 20
7.Lipník nad Bečvou 15 6 1 8 31:29 19
8.Náměšť na Hané
15 6 1 8 25:35 19
9.Klenovice na Hané 15 6 1 8 19:35 19
10.Opatovice - Všechovice15 5 3 7 32:29 18
11.Všechovice
15 5 2 8 36:48 17
12.Plumlov
15 4 3 8 27:31 15
13.Mostkovice
15 3 5 7 22:32 14
14.Brodek u Přerova 15 3 4 8 21:30 13
I.B SK. „A“ MUŽI:

Předehrávané 15. kolo: Nezamyslice - Kostelec
1:3 (0:0), Dub n.Moravou - Horní Moštěnice 4:0 (3:0),
Újezdec - Přerov B 1:0 (1:0), FK Nemilany - Troubky
2:0 (1:0), Tovačov - Ústí B 2:0 (1:0), Pivín - Čekyně
8:1 (3:0), Kojetín B - Vrchoslavice 3:2 (2:2).
1. Kojetín - Koválovice B 15 11 2 2 41:19 35
2. Pivín
15 9 2 4 38:29 29
3. Tovačov
15 8 2 5 29:22 26
4. Nemilany
15 7 3 5 37:27 24
5. Dub nad Moravou 15 7 1 7 44:33 22
6. Viktorie Přerov B 15 7 1 7 21:21 22
7. Nezamyslice
15 6 4 5 23:24 22
8. Vrchoslavice 1946 15 6 3 6 31:32 21
9. Ústí B
15 5 4 6 32:35 19
10. Troubky
15 5 3 7 27:30 18
11. Kostelec na Hané 15 5 3 7 27:36 18
12. Čekyně
15 5 1 9 33:46 16
13. Újezdec
15 4 2 9 23:33 14
14. Horní Moštěnice 15 4 1 10 24:43 13
I.B SK. „B“ MUŽI:

Předehrávané 15. kolo: Paseka - Slavonín 3:1
(1:0), Leština - Libina 3:1 (1:0), Doloplazy - Postřelmov 2:6
(2:3), Hvozd - Zvole 3:1 (2:0), Otinoves - Velká Bystřice
2:0 (0:0), Babice - Nové Sady B 6:1 (3:0), Jesenec Protivanov 2:0 (2:0).
1.Velká Bystřice
15 11 3 1 47:23 36
2.Jesenec
15 10 3 2 36:21 33
3.Postřelmov
15 9 4 2 33:12 31
4.PASEKA
15 10 1 4 44:26 31
5.Slavonín
15 10 1 4 35:18 31
6.Otinoves
14 8 0 6 23:34 24

set
1. set:
2. set:
3. set:

skóre min.
21:25
26
23:25
30
22:25
28

Rozhodčí: Simonovska (Černá Hora) a Kovalchuk (Ukrajina).
Čas: 1:24 minut. Diváků: 1300.

Poločas: 0:0

Branka: 54. Kováč. Rozhodčí: Vrba – Podhajský, Lizna. ŽK: 15. Tejkl – 19. Škoda.
Diváků: 85.
Krejčí – Novotný, Škoda, Dočkal, Martinka – Císař,
Petržela, Hlačík (19. Ličman), Lexa (84. Miler) – Nečas,
Kováč.
Trenér: Ivo Gottwald.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Markevich, Steenbergen, Vargas, Matienzo, Borovinšek,
Weiss, libero Kovářová. Střídaly: Soares, Tinklová, Herelová.
Připraveny byly: Gambová, Adamčíková
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš

SESTAVA
ISTANBULU:

Larson-Burbach, Kreklow, Fürst, Ozsoy, Boskovic, Poljak,
libero Kuzubasioglu. Střídaly: Calderon, Demir Güler.
Připraveny byly: Arisan, Baladín.
Trenéři: Giovanni Caprara a Alper Hamurcu.

„Určitě jsme odehráli lepší utkání
„Vcelku se to nečekalo, navíc mi chyběli
než to první v Polsku...“
čtyři hráči základní sestavy, takže to bylo
kouč prostějovského týmu Miroslav ČADA
trochu překvapení i pro nás.“
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UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 7. kolo

VK AGEL
Prostějov

17. KOLO - PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

TJ Sokol
Určice
Sulko
Zábřeh

0
3

Poločas: 0:1

SESTAVA
URČIC:

3
0

TJ Sokol NIBE
Frýdek-Místek

set
1. set:
2. set:
3. set:

skóre min.
25:9
21
25:15
21
25:17
22

Rozhodčí: Kostka a Trumpeš. Čas: 1:04 hodiny
Diváků: 400.

Branky: 29. a 77. Puchr, 85. Lukas. Rozhodčí: Bartuněk - Sedláček, Kopecký. ŽK:
45. a 55. Lakomý, 58. Zabloudil, 66. Cetkovský - 52. Puchr, 60. Němec, 84. Rattay.
ČK: 55. po 2 ŽK Lakomý, 72. Kostelka (oba U). Diváků: 35.
Kostelka - Zelina, Lakomý, Bokůvka, Zacpal (89. Slezák) - Zabloudil
(85. Mohelník), Cetkovský (89. Hýbl), Hochman, Plajner (72. Števula)
- Halouzka, Zapletal.
Trenér: Evžen Kučera.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Tinklová, Topič, Herelová, Soares, Gambová, Steenbergen, libero Kovářová. Připraveny byly: Vargas, Weiss,
Markevich, Borovinšek, Matienzo.
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš

SESTAVA
FRÝDKU
- MÍSTKU:

Uhrová, Holišová, K. Vašinová, Kavková, I. Vašinová, Mitrega, libero Radivojevičová. Střídala: Bulinová. Připraveny
byly: Pavelková, Mukařovská, Štrbová
Trenéři: Leopold Tůma a Vojtěch Mukařovský.

"V první řadě mě překvapil Zábřeh, zvládl
zápas velmi kvalitně."
„Nastoupila druhá šestka, což se ale na
trenér U
Určic
rčic EV
EVŽEN
VŽEN
N KU
KUČERA
UČERA
A našem výkonu nijak negativně neprojevilo.“
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najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
7.Nové Sady B
15
8.Libina
15
9.Doloplazy
15
10.Protivanov
15
11.Zvole
13
12.Leština
15
13.Babice u Šternberka 14
14.Hvozd
15

7
6
5
4
4
3
3
1

1
0
1
3
2
2
1
2

7
9
9
8
7
10
10
12

44:39
35:36
41:33
19:31
16:29
24:39
26:54
15:43

22
18
16
15
14
11
10
5

KP DOROSTU U19

Předehrávané 15. kolo: Konice - Chválkovice 1:1
(0:1), Šternberk - Velké Losiny 3:1 (3:1), Mohelnice
- Určice 0:1 (0:0), Lipník n. B. - Černovír 1:0 (1:0),
FK Nemilany - Chomoutov 0:11 (0:2), Kostelec Opatovice 2:4 (2:0), Nové Sady - Velký Týnec 4:2 (3:1).
1. Chomoutov
15 9 4 254:16 31
2. Mohelnice
15 9 2 448:23 29
3. Černovír
15 9 2 449:27 29
4. Nové Sady
15 9 0 640:34 27
5. Nemilany
15 8 3 435:32 27
6. Velké Losiny
15 7 1 758:33 22
7. Určice
13 7 0 638:32 21
8. Lipník nad Bečvou 15 6 2 739:35 20
9. Šternberk
14 6 2 620:22 20
10. Opatovice - Všechovice15 5 4 638:55 19
11. Kostelec na Hané 14 4 3 732:45 15
12. Konice
15 4 2 928:59 14
13. Chválkovice
15 2 6 721:40 12
14. Velký Týnec
15 2 1 1225:72 7

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma
Doporuč, sdílej
a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv

strana 37

Casalmaggiore

urvalo bod
proti Chemiku

VÝSLEDKY A TABULKY KRAJSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTÌŽÍ
PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

0
1

0
3

Eczacibasi
Istanbul

17. KOLO - PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

2
0

Hulín

VK AGEL
Prostějov

* výsledky * statistiky * tabulky

Evropská Liga mistryň 2015/2016
pokračovala druhým kolem v základních skupinách. Jak známo,
prostějovské volejbalistky podlehly
na svém hřišti po velkém boji Eczacibasi Istanbul až krutě hladce 0:3.
Prostějovské fanoušky samozřejmě
nejvíc zajímá grupa C, v níž znovu zabodoval italský šampión a ambiciózní
nováček soutěže Pomi Casalmaggiore.
Po úvodní výhře 3:2 v Istanbulu totiž
mocně vzdoroval také dalšímu favoritovi, když Chemiku Police podlehl jen
těsně 2:3. Tím pádem získal do tabulky
celkem už tři body a Agelky za necelé
dva týdny přivítá ve vzájemném střetnutí z mnohem lepší výchozí pozice.
Dost pikantní bylo v áčku ázerbájdžánské derby mezi dvěma týmy z Baku,
v němž Lokomotiv udolal Azerrail 3:1.
Polské Sopoty se smělými cíly nestačily
na mega favorizovaný Vakifbank Istanbul 0:3, zatímco další turecký gigant Fenerbahce Istanbul musel otáčet téměř
ztracenou bitvu s Telekomem Baku, nástupcem Rabity. Nakonec soubor z turecké metropole uspěl 3:2. Za zmínku
stojí rovněž suverénní tažení Curychu,
který triumfoval v Cannes 3:0 a ještě
neztratil ani sadu.
Zajímavě na Hané promluvil o úrovni letošního ročníku elitního poháru
starého kontinentu hlavní trenér Eczacibasi. „Řekl bych, že se kvalita Champions League rok od roku neustále
zvyšuje. Navázat na celkové vítězství
z minulé sezóny tak pro nás bude nesmírně obtížné, vidím minimálně osm
až deset družstev schopných usilovat
o prvenství. Jsou zde pochopitelně
oba istanbulské kluby Vakifbank a
Fenerbahce, dále silní zástupci tradičních zemí Itálie a Ruska, ambiciózní
oddíly z Ázerbájdžánu či Polska v čele
s nesmírně kvalitním Chemikem Police. A zapomenout nesmím na Volero
Curych, kde dali dohromady opravdu
velmi dobrý tým,“ řekl v Prostějově Giovanni Caprara.
(son)

DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY
7. kolo: KP Brno - Ostrava 1:3 (-17,-22,23,-23). Nejvíce bodů: Měrková 23,
Hrazdírová 11, Keddyová 9 - Toufarová 15, Kojdová 15, Zedníková 11 * Olomouc
- SG Brno 3:0 (17,11,13). Nejvíce bodů: Neuvedeno * Přerov - Šternberk 3:1 (16,19,10,19). Nejvíce bodů: Gálíková 20, Tomášeková 11, Polášková 7 - Šenková 14,
Janečková 13, Jurčíková 9 .

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 7. KOLE


Tým

Z

V1

V2

P1

P0

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

TJ Ostrava
VK Agel Prostějov
VK UP Olomouc
PVK Olymp Praha
Volejbal Přerov Precheza
VK Královo Pole
TJ Sokol Šternberk
TJ Sokol NIBE Frýdek - Místek
VK SG Brno

6
6
6
6
6
5
7
6
6

5
5
5
4
2
1
1
1
0

1
0
0
0
0
1
1
0
0

0
1
0
0
1
0
0
0
1

0 18:5
0 17:4
1 15:5
2 12:7
3 9:13
3 8:12
5 10:17
5 5:16
5 3:18

Sety

Míče

553:469
500:368
465:368
433:388
454:462
437:450
513:621
397:507
373:492

Body

17
16
15
12
7
5
5
3
1

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...
Dohrávka 6. kola, čtvrtek 19. listopadu. 18:00: SG Brno - KP Brno.
8. kolo, úterý 17. listopadu, 17:00: Šternberk - Prostějov, SG Brno - Přerov, Ostrava - Olomouc, Olymp - Královo Pole Brno.
9. kolo, sobota 21. listopadu, 17:00: Olomouc - Olymp, Přerov - Ostrava (18:00),
Prostějov - SG Brno, Frýdek - Místek - Šternberk.

výsledkový servis
Champions League žen
- 2. kolo základní èásti
Skupina „A“: Allianz Stuttgart – Dynamo Kazaň 0:3 (-17, -20, -22), Lokomotiv Baku
– Azerrail Baku 3:1 (14, -22, 21, 21). Průběžné pořadí: 1. Kazaň 6 (6:1), 2. A. Baku 3
(4:3), 3. L. Baku 3 (4:4), 4. Stuttgart 0 (0:6).
Skupina „B“: Gorgonzola Novara – Calcit Lublaň 3:0 (21, 12, 19), Atom Sopoty –
Vakifbank Istanbul 0:3 (-17, -20, -18). Průběžné pořadí: 1. V. Istanbul 6 (6:1), 2. Novara 3 (4:3), 3. Sopoty 3 (3:3), 4. Lublaň 0 (0:6).
Skupina „C“: VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul 0:3 (-21, -23, -22), Pomi
Casalmaggiore – Chemik Police 2:3 (-16, -23, 23, 19, -12). Průběžné pořadí: 1. Police
5 (6:2), 2. E. Istanbul 4 (5:3), 3. Casalmaggiore 3 (5:5), 4. Prostějov 0 (0:6).
Skupina „D“: Uraločka Jekatěrinburg – Vizura Bělehrad 3:0 (14, 21, 19), RC Cannes
– Volero Curych 0:3 (-25, -17, -14). Průběžné pořadí: 1. Curych 6 (6:0), 2. Jekatěrinburg 3 (3:3), 3. Bělehrad 3 (3:3), 4. Cannes 0 (0:6).
Skupina „E“: Impel Wroclaw – SC Drážďany 2:3 (-17, 23, 24, -21, -13), Fenerbahce
Istanbul – Telekom Baku 3:2 (-21, -22, 22, 11, 6). Průběžné pořadí: 1. F. Istanbul 5
(6:3), 2. Wroclaw 4 (5:3), 3. Drážďany 2 (4:5), 4. T. Baku 1 (2:6).
Skupina F: Alba Blaj - Nordmeccanica Piacenza 0:3 (-24, -18, -23), Dynamo Moskva
- Rocheville Le Cannet 3:0 (20, 13, 17). Průběžné pořadí: 1. Piacenza 6 (6:1), 2.
Moskva 3 (4:3), 3. Blaj 3 (3:4), 4. Le Cannet 0 (1:6).

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis

WSM LIGA – 20. KOLO

HC Dukla
Jihlava

2

1

(0:1, 2:0, 0:0)

kooperativa nbl - 10. kolo

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 23. Melenovský (Zadražil), 36. Tomeček (Diviš, Štebih) – 19.
Kajaba (Dragoun). Rozhodčí: Kika – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:0. V
oslabení: 0:0. Střely na branku: 31:32. Diváků: 1 291.
SESTAVA
JIHLAVY:

Honzík – Šafář, Štebih, Šimek, Kaláb, Zadražil, Grebenyuk, Dobrovolný – Diviš, Seman, Tomeček – Flek, Skořepa,
Důras – Jícha, Melenovský, Prokš – Gríger, Březina.
Trenér: Petr Vlk.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Mojžíš, Špaček, Drtina, Vokurka, Protivný,
Husák, Kaluža – Illéš, Dragoun, Luňák – Staněk, Moskal,
Čuřík – Novák, Venkrbec, Šlahař – Kajaba, Krejčík.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

Ariete
Prostějovv

68

USK

55

Praha

Střelba 2b.: 42/21:37/16 Asistence:
Trojky:
6:5 Osobní chyby:
Trestné hody: 14/8:16/8 Získané míče:
Doskoky:
36:35 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

HÁZENÁ – 7. KOLO 2. LIGY MUŽŮ
skóre
13-15
13-9
24-17
18-14
26-24

Rozhodčí:
Paulík,
Baloun, Kapaňa
Diváci: 677.

11:12
24:20
9:6
12:19*

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Slezák Pavel 21, Roseboro Brett 11, Šteffel David 11,
Marko Roman 10, Tomanec Jan 6, Palyza Lukáš 5, Kouřil
Radovan 4, Choleva Adam 0, Sehnal Marek 0, Dokoupil Petr
0, Peterka Ondřej 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
PRAHY:

Šafarčík 12, Josipovič 9, Mareš 8, Bohačík 8, Alič 6,
Křivánek 6, Slavík 6, Mareš 0, Svoboda 0, Štěrba 0, Grunt 0,
Ropek 0.
Trenér: Mirsad Alilović

„Ve druhé části byli domácí lepší a za to si
body zasloužili. My jsme hráli příliš pasivně.“ „Tento nestřelecký zápas otevřel Slezák“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
trenér Orlů Zbyněk CHOLEVA
strana 35
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WSM LIGA – 21. KOLO

LHK Jestřábi
Prostějov

1

4

(0:1, 1:1, 0:2)

kooperativa nbl - 11. kolo

HC AZ
H
Havířov 2010

Branky a nahrávky: 29. Krejčík (Venkrbec, Novák) – 9. Štumpf (Meidl), 28. Sztefek
(Štumpf, Pechanec), 44. Okál (Mazanec, Meidl), 48. Korím (Kalus). Rozhodčí: Trombík –
Ganger, Wesley. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 40:35.
Diváků: 1740.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Mojžíš, Kaluža, Špaček, Protivný, Vokurka,
Drtina, Rudl – Illéš, Krejčík, Luňák – Kajaba, Moskal,
Staněk – Novák, Venkrbec, Šlahař – Volek, Kuncek.
Trenér: Kamil Přecechtěl.
Matoušek – Lenďák, Mazanec, Krisl, Graca, Bahounek,
Peslar, Korým – Kanko, Pechanec, Kalis, Sztefek, Rimmel,
Štumpf, Okál, Tomi, Gřeš, Meidl, Matějek, Hudeček.
Trenér: Štefan Mikeš.

SESTAVA
HAVÍŘOVA:

Mmcité

77

Brno

Ariete
Prostějov

100

Střelba 2b.: 56/30:39/21 Asistence:
Trojky:
2:13 Osobní chyby:
Trestné hody: 14/11:20/19 Získané míče:
Doskoky:
35:35 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
18-29
18-27
22-29
19-15
36-56

Rozhodčí:
Hošek,
Kučerová, Holubek
Diváci: 183.

17:19
20:21
5:12
14:11

SESTAVA
BRNA:

Egwuonwu 16, Cumberbatch 16, Zachrla 8, Pumprla 6, Prachař
6, Líčeník 6, Nehoda 6, Hrabovský 4, Vyroubal 4, Šmíd 3, Jedovnický 2, Prášil 0.
Trenér: Tomáš Pětivlas

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Tomanec Jan 21, Slezák Pavel 19, Marko Roman 16, Dokoupil Petr 13, Palyza Lukáš 7, Roseboro Brett 6, Šteffel David
6, Sehnal Marek 5, Kouřil Radovan 5, Peterka Ondřej 2.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Předvedli jsme špatný výkon. “
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL „Dařilo se nám střelecky a zápas se líbil.“
strana 35
kouč Prostějova Zbyněk CHOLEVA
strana 38
WSM LIGA – 22. KOLO
HC Stadion
L
Litoměřice

5

2

(2:1, 0:1, 3:0)

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 8. Berger (Michal Procházka, Mikliš), 15. Kopta (Troliga, Vantuch), 51. Martin Procházka (Vantuch, Pavlas), 59. Troliga, 60. Valášek (Vašíček.) – 9.
Volek, 37. Illéš (Mojžíš). Rozhodčí: Jílek – Krátký, Toman. Vyloučení: 5:9. Využití:
1:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 39:27. Diváků: 1080.
SESTAVA
LITOMĚŘIC:

Pavelka – Krstev, Pavlas, Šulc, Piegl, Vašíček, Jank, Mikliš
– Kalla, Martin Procházka, Valášek – Ondráček, Nedvídek,
Beránek – Kopta, Vantuch, Troliga – Racek, Berger, Michal
Procházka.
Trenér: Miloš Říha mladší.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Drtina, Vokurka, Mojžíš, Sova, Husák, Protivný,
Rudl, Špaček – Volek, Illéš, Luňák – Staněk, Moskal, Krejčík
– Novák, Venkrbec, Šlahař – Kajaba, Kuncek.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Z dnešního zápasu mám poměrně rozpačitý
pocit. Měli jsme šanci uhrát nějaký ten bod.“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
strana 35

DALŠÍ VÝSLEDKY
10. kolo: Ostrava - Opava 61:56 (11:18, 28:33, 44:44). Nejvíce bodů: P. Bohačík 15, Číž 13, Hooker 11, Kerr
10 - Kramný 13, Gniadek 11, Šiřina 10 * Kolín - Brno 75:65 (15:12, 34:38, 55:50). Nejvíce bodů: Horák 16,
Skinner a Vocetka po 15, Allen 11 - Cumberbatch 31, D. Nehoda 12, Zachrla 6 * Pardubice - Děčín 65:67 (15:13,
34:30, 53:47). Nejvíce bodů: Pandula 14, Wall a Švrdlík po 13 - Vyoral 18, J. Houška 12, Stria 10 * Ústí nad Labem
- Jindřichův Hradec 95:84 (23:21, 42:39, 69:62). Nejvíce bodů: Jiřiček 22, Barham 19, Votroubek a Pecka po
18 - Lamar 31, Zuzák 20, Nofflet 10.
11. kolo: USK Praha - Ostrava 70:50 (17:9, 30:28, 44:39). Nejvíce bodů: J. Bohačík 16, Mareš a Josipovič
po 15, Alič 13 - Kerr 17, Hooker a Číž po 12 * Děčín - Svitavy 68:63 (17:16, 30:27, 51:43). Nejvíce bodů:
Vyoral 19, Šiška 14, Bosák 10 - Barker 18, Doaks 16, Jones 11 * Opava - Ústí nad Labem 84:73 (34:13, 48:37,
69:55). Nejvíce bodů: Gniadek 23, Šiřina 13, Jurečka 11, Blažek a Zbránek po 10 - Čarnecký 16, Abercrombie,
Pecka a Votroubek po 12, Barham 10.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 11. KOLE


Tým

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

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

Z

V1

V2

P1

P0

10
10
10
3
11
10
10
9
9
10
10
10

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

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

757:654
793:711
760:693
280:238
846:796
761:777
696:747
590:599
684:738
700:720
749:846
708:805

90.0
70.0
70.0
66.7
63.6
50.0
50.0
44.4
33.3
30.0
20.0
20.0

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...

KAM PŘÍŠTĚ...

23. kolo, pondělí 16. listopadu, 17:30: Benátky - Šumperk, Most - České Budějovice, Třebíč Jihlava, Kadaň - Havířov (18:00), Kladno - Přerov (18:00), Prostějov - Ústí nad Labem (18:00),
Slavia Praha - Litoměřice.
24. kolo, středa 18. listopadu, 17:30: Benátky - Přerov (17.11., 17:30), České Budějovice - Kladno, Jihlava - Most, Havířov - Třebíč (18:00), Litoměřice - Kadaň (18:00), Šumperk - Prostějov
(18:00), Ústí nad Labem - Slavia Praha (18:00).
25. kolo, sobota 21. listopadu, 17:00: Benátky - Přerov (15:00), Slavia Praha - Šumperk, Benátky - Kladno, Kadaň - Ústí nad Labem, Prostějov - Přerov, Jihlava - České Budějovice (17:30),
Most - Havířov (17:30), Třebíč - Litoměřice (17:30)

Dohrávka 11. kola, 16. listopadu, 18:00: J. Hradec - Pardubice
12. kolo, 18. listopadu, 18:00: Prostějov - NH Ostrava, USK Praha - Ústí nad Labem, Opava - Pardubice, SvitavyJ. Hradec, Děčín - Kolín.
13. kolo, 21. listopadu, 17:00: Brno - Děčín (18:30), Kolín - J. Hradec (17:45), Svitavy - Opava (20.11., 20:10),
Pardubice - USK Praha, Ústí nad Labem - NH Ostrava (22.11.,17:00).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 22. KOLE


Tým

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

Rytíři Kladno
HC Dukla Jihlava
ČEZ Motor České Budějovice
HC Slavia Praha
Horácká Slavia Třebíč
SK Kadaň
HC Slovan Ústí nad Labem
HC Stadion Litoměřice
AZ Havířov
LHK Jestřábi Prostějov
HC ZUBR Přerov
HC Benátky nad Jizerou
HC Most
Salith Šumperk

Z

V

VP

PP

P

Skóre

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

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

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

4
1
1
3
2
2
3
2
1
3
1
2
4
2

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

78:50
75:53
71:57
74:48
60:56
71:60
78:85
74:84
62:68
50:62
58:66
60:62
65:86
53:92

Bodů

45
44
39
38
38
37
33
33
32
31
30
28
19
15

23

30
20

Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice

poločas: 15:7

Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Kozlovský 6,
Burget, Jurík, Bokůvka 1, Jurečka 2, Bečička 3, Münster 2, Procházka 2,
Šestořád 2, Mikulka, Raška, Kosina 12.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

Rozhodčí: Kuča
– Pelech. ŽK: 2:4.
Vyloučení: 7:5. ČK: Kozlovský (P). Sedmičky:
5:3. Diváků: 80.

„Celý zápas jsme plnili roli favorita, zlomilo se to
po šňůře šesti gólů v polovině první půle.“
prostějovský kouč SVATOPLUK ORDELT

strana 39
HÁZENÁ - 7. KOLO 2. LIGY MUŽŮ

Sokol Kostelec n.H. - HK
HK Ivančice

25
18

poločas: 15:7

Rozhodčí: DRozhodčí:
Koleček - Krejčí. ŽK: 3:2.
P. Navrátil - Přikryl 2, Smékal 6, J. Prášil 1, Diviš 2, Popel- Vyloučení: 2:3. ČK: Smékal
ka, Grulich, Ševčík, Dostál 7, Varhalík 5, Švec 2, V. Prášil, (K). Sedmičky: 3/2:4/3.
Oščádal.
Trenér: Jiří Grepl. Diváků: 65.

„Jsem hrozně rád, že nám utkání vyšlo, jak vyšlo.“
kostelecký trenér JIŘÍ GREPL

strana 39
DALŠÍ VÝSLEDKY 7. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Bohunice - Sokol V.Meziříčí 28:24, Napajedla - Juliánov 28:34, Hustopeče - Maloměřice
nehlášeno, Házená Tišnov - SK Kuřim nehlášeno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 7. KOLE

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

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

Juliánov
Bohunice
Sokol II.Prostějov
Ivančice
Sokol V. Meziříčí
Sokol Kostelec na Hané
Hustopeče
Telnice
Maloměřice
Napajedla
Házená Tišnov
SK Kuřim

8
7
7
7
8
7
6
7
6
7
6
6

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

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

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

258 : 223
175 : 154
202 : 186
183 : 172
222 : 218
171 : 161
167 : 158
196 : 210
138 : 157
164 : 181
171 : 192
151 : 186

13
12
10
9
8
7
7
5
5
3
2
1

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
Sobota 21.11., 17:00: Maloměřice - Házená Tišnov (11:00), SK Kuřim - Bohunice (16:30),
Juliánov - Hustopeče, Telnice - Napajedla (22.11, 17:00), Ivančice - Sokol V. Meziříčí (22.11.,
17:00), Sokol Kostelec na Hané - Sokol II.Prostějov (22.11., 17:00).

ŠACHOVÉ PARTIE
KRAJSKÝ PØEBOR – 3. KOLO:

OKRESNÍ PØEBOR – 3. KOLO:

TJ Sokol Šumperk – ROŠÁDA Prostějov
4,5:3,5 (Valenta – Závůrka 0:1, Sohr – Dvořák 0,5:0,5, Doležel – Pavel 1:0, Růžička –
Vaculka 1:0, Bém – T. Gorba 0,5:0,5, Pavlů
– Snášel 0:1, Reichmann – M. Gorba 1:0,
Švécar – Hanák 0,5:0,5), ŠK Jeseník – TJ
Sokol Skalička 5:3, AŠK DA Olomouc – TJ
Sokol Přemyslovice 3:5 (Neoral – Matoušek
0,5:0,5, Zbořil – Zapletal 0,5:0,5, Gerych –
Kašparovský 0:1, Peřina – Hájek 0,5:0,5,
Přenosil – Vejmola 0,5:0,5, Houžva – štaffa
0,5:0,5, Molnár – Prucek 0,5:0,5, Zdražil – Ošťádal 0:1), ŠK Šternberk – AŠK DA
Olomouc „B“ 6,5:1,5, TJ Zlaté Hory – Sigmia
Olomouc 8:0, TJ Sokol Velké Losiny „B“ – TJ
ŠK DUE POP Uničov 4,5:3,5.

SK Prostějov „E“ – SK Prostějov „C“ 0:5 (Skládal
– Š. Londin 0:1, Kubina – Hradský 0:1, Grbin –
Urbanová 0:1, Táborský – Piskovký 0:1, Šustr
– Urban 0:1), SK Prostějov „D“ – SK ROŠÁDA
Prostějov „C“ 3,5:1,5 (Král – Navrátil 0,5:0,5,
Tesař – Vysloužil 0:1, Strejček – Krejsa 1:0, M.
Londin – Navrátil 1:0, Virgler – Jodl 1:0).

Tabulka:

1. TJ Sokol Přemyslovice
2. ŠK Šternberk
3. TJ Sokol Velké Losiny „B“
4. AŠK DA Olomouc
5. ŠK Jeseník
6. TJ Zlaté Hory
7. TJ ŠK DUE POP Uničov
8. ŠK ROŠÁDA Prostějov
9. TJ Sokol Šumperk
10. TJ Sokol Skalička
11. AŠK DA Olomouc „B“
12. Sigmia Olomouc

3 009 16.0
2 016 15.0
2 016 14.0
2 016 14.0
2 016 12.0
1 114 14.0
1 114 13.0
1 114 12.0
1 114 11.5
0 212 11.0
0 030 6.5
0 030 5.0

9
9
10
8
8
13
7
8
5
7
2
1

Tabulka:

1. SK Prostějov „C“
3 009 12,5
2. SK Prostějov „D“
1 023 7,0
3. SK ROŠÁDA Prostějov „C“ 1 023 5,5
4. SK Prostějov „E“
1 023 5,0

11
5
3
3

Poznámka: Za názvem následuje počet
výher, remíz a proher, body, skóre a partie.

teen
enis
niiss v číslec
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ITF; challenger - Bratislava, muži
1. kolo: Rosol (1) – Brands (Něm.)
7:6, 6:3, Pavlásek – Rubjlev (Rus.)
4:6, skreč. 2. kolo: Rosol – Gerasimov (Běl) 3:6, 6:7.

DALŠÍ VÝSLEDKY 20., 21. a 22. KOLA WSM LIGY
20. kolo: Č. Budějovice – Šumperk 7:0
(3:0, 3:0, 1:0). Branky: 1. Straka (Suchánek,
Marek), 7. Straka (TS), 12. Švihálek (Žálčík),
25. Mucha (Pajič, Mikyska), 29. Švihálek
(Žálčík, Chovan), 34. Straka (Heřman), 46.
Rob (Straka, Heřman). Diváci: 4745 * Most
– Slavia Praha 6:7 s.n. (1:1, 2:2, 3:3 - 0:0).
Branky: 9. Havlíček (Kubinčák, Strejček), 24.
Alinč (Slavíček, Tauš), 40. Přeučil (Kubinčák,
Havlíček), 44. Přeučil (Vaněk, Kubinčák),
57. Alinč (Havlíček, Zeman), 59. Slavíček
(Alinč, Tauš) – 3. Micka (Růžička), 25. Pavlin
(Markovič, Robinson), 36. Knot (Robinson,
Pavlin), 49. Bahenský, 55. Knot (Pavlin), 59.
Čermák (Kašpařík), rozh. náj. Čermák. Diváci:
1119 * Třebíč – Kadaň 4:3 (4:1, 0:1, 0:1).
Branky: 2. Pekr (Čejka), 6. Dočekal (Raška,
Šik), 8. Pekr (Raška), 14. Šik (Pekr, Polodna)
– 16. Rohan (Račuk, Zadražil), 40. Kverka
(Drobný, Drtina), 60. Rohan (Charousek,
Drobný). Diváci: 1310 * Ústí n/L – Přerov
3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Branky: 15. Smetana
(Roubík, Holomek), 46. Andres (M. Vágner,
Dalecký), 58. Kloz (Andres) – 19. Sedlák

(Sýkora). Diváci: 1010 * Litoměřice – Kladno
2:1 s.n. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0). Branky: 30. Kalla
(TS), rozh. náj. Nedvídek – 14. V. Bílek (Stach).
Diváci: 1460 * Havířov – Benátky n/J 3:2 s.n.
(1:0, 0:2, 1:0 - 0:0). Branky: 8. Kalus (Okál,
Meidl), 57. Krisl (Štumpf), rozh. náj. Meidl
– 24. Hrníčko (Havlín), 34. Dlouhý (Etchedgery). Diváci: 1563.
21. kolo: Třebíč – Č. Budějovice 2:3 s.n.
(0:2, 2:0, 0:0 - 0:0). Branky: 27. Holec
(Dolníček, Erat), 38. Erat (Bartoň, Holec) – 4.
Marek (Suchánek, Straka), 16. Švihálek (Babka, Mikyska), rozh. náj. Pajič. Diváci: 1740 *
Benátky n/J – Litoměřice 2:3 s.n. (0:2, 2:0,
0:0 - 0:0). Branky: 21. Etchegary (Špaček), 27.
Ordoš (Huňa) – 6. Švagrovský (Nedvídek), 11.
Kopta (Vašíček, Troliga), rozh. náj. Ondráček.
Diváci: 247 * Kadaň – Most 8:2 (1:1, 2:1,
5:0). Branky: 7. Chlouba, 27. Drtina (Račuk),
40. Hejcman, 42. Jaromír Kverka (Szatmáry),
45. Zadražil (Hejcman), 49. Rohan (Kverka,
Trefný), 60. Šťovíček (Vaněk, Blaha), 60. Tomáš
Rohan (Kverka) – 15. Hanzl (Strejček), 26.
Strejček (Kubinčák, Havlíček). Diváci: 525

* Slavia Praha – Jihlava 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).
Branky: 58. Micka (Bahenský, Pavlin) – 4.
Seman (Tomeček, Šimek), 18. Melenovský
(Prokš, Flek). Diváci: 1422 * Kladno – Ústí
n/L 6:2 (2:0, 1:2, 3:0). Branky: 5. Bílek (Nash,
Skuhravý), 20. Bílek (Kindl, Stach), 35. Stach
(Kindl, Růžička), 41. Rudovský (Repe, Mensator), 44. Dvořáček (Nash), 48. Redlich – 26.
Roubík (Tůma), 30. Andres (Kloz, Brož). Diváci: 2047 * Šumperk – Přerov 2:3 (0:1, 1:2,
1:0). Branky: 22. Roupec (Šebek, Půhoný), 50.
Fořt (Vrdlovec, Zdráhal) – 10. Goiš (Popelka,
Sedlák J.), 21. Šťastný (Pšurný, Dostálek), 32.
Sikora (Sýkora, Ferenc). Diváci: 1048.
22. kolo: Č. Budějovice – Přerov 1:2 (1:1, 0:1,
0:0). Branky: 7. Pajič (Chovan, Mikyska) – 14.
Dostálek (Šnajnar, Pšurný), 25. Dostálek (Grof,
Šťastný). Diváci: 5669 * Šumperk – Kladno 1:6
(0:1, 1:2, 0:3). Branky: 38. Vrdlovec (Fořt) – 3.
Dvořáček (Gutwald, Pitule), 40. Bílek (Pitule,
Kehar), 40. Skuhravý (Ptáček, Gutwald), 44.
Redlich (Lukáč, Nash), 44. Repe (Rudovský,
Skuhravý), 53. Bílek (Stach, Kehar). Diváci: 931
* Ústí n/L – Benátky n/J 6:3 (2:1, 1:0, 3:2).

Branky: 2. Sobotka (Andres, Tenkrát), 18. Melka
(Pohl, Kuchler), 32. Roubík (Tůma, Sobotka),
41. Roubík (Vágner, Kloz), 51. Melka (Dalecký),
54. Dalecký (Pohl, Vágner) – 9. Hrníčko, 44. Etchegary (Ordoš), 58. Matějček (Huňa). Diváci:
1150 * Havířov – Slavia Praha 5:3 (2:1, 1:0,
2:2). Branky: 3. Kalus (Gřeš, Maliník), 11. Krisl,
37. Tomi (Lenďák), 50. Tomi (Matoušek), 60.
Sztefek (Štumpf) – 14. Šafránek (Jiránek, Knot),
54. Mikulík, 57. Bahenský (Mikulík, Hruška).
Diváci: 3087 * Jihlava – Kadaň 7:5 (3:2, 2:0,
2:3). Branky: 7. Seman, 7. Důras (Anděl, Grebenyuk), 9. Březina (Gríger, Malec), 29. Seman
(Diviš, Štebih), 38. Prokš (Diviš, Honzík), 48.
Březina (Seman), 59. Flek (Diviš, Kaláb) – 14.
D. Kaše (Drtina, Račuk), 19. Šťovíček (Sloboda,
Rohan), 43. Šťovíček (Hlava, Chrpa), 45. D. Kaše
(Račuk, Chlouba), 54. Chlouba (D. Kaše). Diváci: 1651 * Most – Třebíč 2:6 (0:1, 1:4, 1:1).
Branky: 22. Kubinčák (Havlíček), 45. Smolka
(Havlíček) – 17. Polodna (Pekr), 25. Kusko
(Pekr, Polodna), 31. Erat (Dolníček, Holec), 37.
Erat (Holec, Dolníček), 40. Čejka, 48. Holec
(Polodna, Čejka). Diváci: 223.
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HANIČKA S PETREM ROZJELI
V „KASKU“ VELKOU SHOW
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Hana Zagorová a Petr Rezek: hvězdy
osmdesátých let a dodnes oblíbení interpreti populární tuzemské hudební
scény. Velmi lákavé spojení a zároveň
jasná záruka plného sálu. V České republice snad není nikdo starší zhruba
čtyřiceti let, kdo by neznal jejich slavné
duety Duhová víla či Ta pusa je tvá.
Užít si tyto songy a spoustu dalších hitů
přišla do „Kaska“ téměř tisícovka návštěvníků. A podle jejich nadšených reakcí bylo jasné, že koncert splnil všechna očekávání. Velkou měrou k tomu
přispěla i jedna z nejlepších hudebních

BYLI JSME
U TOHO
)272*$/(5,(

PROSTĚJOV Hvězdu první velikosti přivítal minulé úterý takřka
klikni na
www.vecernikpv.cz
vyprodaný Společenský dům. Milovaná zpěvačka a devítinásobná „Zlatá Slavice“ Hana Zagorová přijela do Prostějova zazpívat
po dlouhých třech letech. Na pódiu dělal této legendě společ- *CPC<CIQTQX¾U2GVTGO4G\MGOLCMQ\CUVCTÚEJéCUč (QVQ2CXNC8CwMQX¾
nost neméně oblíbený zpěvák a kytarista Petr Rezek, o hudební
doprovod se pak postarala vynikající kapela Boom ! Band Jiřího narozeniny, to velmi slušelo. Během více Jiřího Březíka, který byl součástí kapely.
Dvořáka. A Večerník byl tomu všemu pěkně nablízku.
než hodinového prostoru vystřídala dvě Na pódium se také několikrát vrátil i Petr
skupin, která doprovází největší hvězdy
českého šoubyznysu.
Úderem devatenácté hodiny na pódium
doslova přiběhl Petr Rezek, ze kterého
navzdory patrnému pokročilému věku
od první chvíle čišela spousta energie a
dobrá nálada. Okamžitě rozjel své samostatné vystoupení. V některých písních
se doprovázel na kytaru, jindy zase zpíval jen tak s mikrofonem v ruce. Během
koncertu pak neustále živě komunikoval
s návštěvníky, procházel se v hledišti a
vtipkoval s kapelou. Zazněly všechny
jeho známé písně, jako Prší krásně, Přátelství nebo Píseň lesů, vod a strání. Pub-

likum tudíž příjemně naladil a vysloužil si
i potlesk vestoje. Vtipným způsobem pak
uvedl přestávku: „Teď si dáme krátkou
pětiminutovou pauzu, která bude trvat
deset minut, a za patnáct minut se tady po
dvaceti minutách sejdeme...“
Diváci se tak sice s chutí zasmáli, ovšem
byli evidentně zmatení, jak dlouhá tedy
vlastně bude. Většina jich proto raději
zůstala sedět v sále. Ovšem ti, kteří zvolili
tu nejdelší - dvacetiminutovou variantu
- pro změnu houfně přicházeli ve chvíli,
kdy už na pódiu zpívala hlavní hvězda večera Hanička Zagorová. Elegantní dámě,
která příští rok oslaví již své sedmdesáté

večerní róby a ani v nejmenším na svůj
věk nevypadala.
Vzhledem k tomu, že za svůj život nazpívala více než osm set písní, do vymezeného času se nemohlo vejít vše, co by si
publikum přálo slyšet. Ovšem všechny
stěžejní hity zazněly. A aby si přece přišlo
na své co nejvíc diváků, byla do programu
zařazena také série asi patnácti písní, ze
kterých kapela zahrála vždy jen polovinu.
Nechyběly tak například songy Maluj
zase obrázky, Nápad, Rybičko zlatá, přeju
si, Málokdo ví a samozřejmě i velká hitovka Je naprosto nezbytné, před kterou
mohla zpěvačka představit i jejího autora

Rezek, aby si s Hankou zazpíval všechny
jejich společné písně. Na závěr si publikum vytleskalo ještě několik přídavků a
ti nejvěrnější fanoušci si počkali i na autogramiádu.
„ Paní Zagorová je velmi příjemná dáma
a opravdová česká hvězda. Jsme rádi,
že se podařilo její koncert uskutečnit. A
pokud jí to pokročilý věk a hlavně zdraví
dovolí, určitě ji zde rádi přivítáme. Tak
jako zřejmě všude, i v Prostějově má velké
množství příznivců, což tento koncert jen
dokázal,“ neskrýval po skončení spokojenost Tomáš Grepl z pořádající Mamut
Agency.

Pavla VAŠKOVÁ
Když manželé Peterkovi, sami folkoví
muzikanti, před pár lety začínali od
nuly s malou televizní stanicí zaměřenou na „pěknou písničku“, možná ani
netušili, jaké jejich vysílání nabere obrátky. Nebo možná tušili a správně vycítili, kde je takzvaná „díra na trhu“. Vždyť
hlavní cílovou skupinou tohoto kanálu
jsou bezesporu důchodci. A zřejmě
tady trefili do černého. Média nás totiž
už od revoluce hrnou stále nové mladé,
především zahraniční hvězdy. A čím víc
bizarní hudební produkci předvádějí,
tím lépe. Jenomže tohle je mířeno především na mladé publikum. A kde zůstává muzika pro starší? Na ty se zřejmě
před lety už jakoby nějak zapomnělo...
Nově se rodící český fenomén „šlágr“
je v podstatě něco na způsob lidové
písničky v modernějším provedení.
Vychází vlastně z české tradice, ovšem

HARLEJ OSLAVIL „DVACÍTKU“

DARUJTE
k Vánocům umění

DIVOKÝM MEJDANEM
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PROSTĚJOV Rocková pětka Harlej
letos ve velkém stylu oslavuje dvě desítky let na scéně. V rámci velkého turné
zavítala poprvé ve své historii i do Prostějova. A pátek 13. listopadu ve Společenském domě rozhodně nedostál své
pověsti smolného dne. Právě naopak!
Velký večírek s profesionálním koncertem plným světelných efektů a oblíbených hitů si užili jak samotní muzikanti,
tak i návštěvníci, kteří dorazili v hojném
počtu. Večerník mezi nimi pochopitelně nechyběl...

)272*$/(5,(

klikni na

www.vecernikpv.cz

Pavla VAŠKOVÁ
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PROSTĚJOV Večerník jako mediální
partner a Galerie umění zastupovaná
Jindřichem Skácelem vás zve na jedinečnou kulturní akci, která se koná už
tuto neděli 22. Listopadu. Právě v tento
den se uskuteční dlouho avizovaná 1.
AUKCE UMĚNÍ. V hlavní budově muzea na náměstí T. G. Masaryka budete
mít možnost si vybrat z osmi desítek
uměleckých předmětů a třeba tak pořídit svým blízkým krásný i hodnotný
vánoční dárek.
Velmi pestrá nabídka dražených předmětů je už druhý měsíc k vidění na internetových stránkách www.gupv.cz a denně v
muzeu, kde ji můžete shlédnout i během
svátků a víkendů. Nechybí zde velká jména současné výtvarné scény. „V nabídce
jsou například dvě krásné bronzové plastiky od akademického sochaře Olbrama
Zoubka. Zejména Čekající Eva s výškou 75
cm je krásným příkladem ženských křivek
v podání tohoto mistra. Za mimořádný
obraz galerijní hodnoty také považuji olej
na dřevě od akademického malíře Borise
Jirků. Tato rozměrná kompozice ( 120na
70cm) je typickou prací vrcholného tvůrčího období autora kolem roku 2000,“ láká
na skutečné skvosty v nabídce aukce galerista Jindřich Skácel. Současně nabízí i díla
významných prostějovských malířů, jako je
například Viktor Hohaus, Dušan Janošek či
sochař Jan Tříska.
Aukce bude probíhat v neděli 22. listopadu od 14:00 hodin. Připraven bude bohatý raut a vstupné se neplatí. A chybět u
toho nebude ani mediální partner PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(pav)

PROSTĚJOV Sobotní večer 14.
listopadu opět dokázal, že hudební
televize pro dříve narozené se staly
českým fenoménem. Společenský
dům byl toho nejlepším důkazem.
Při koncertu oblíbených seskupení,
známých z TV Šlágr, byl sál „Kaska“
zcela plný. A to zde Duo Jamaha i
Duo Adamis vystoupily již potřetí během dvanácti kalendářních
měsíců. I tentokrát znovu všechny
přítomné nejen rozezpívaly, ale i
roztančily. „Tentokrát byla stolová
úprava, lidi tančili o to více a šlo vidět, ze vystoupení je tak mnohem
zábavnější, jako když je klasický
koncert,“ usmíval se spokojeně Martin Tichopádek z pořádající agentury MUSIC MEDEA.

Když se před prostějovským „Kaskem“
začali kolem osmé hodiny večerní srocovat
„máničky“ v kožených bundách a rozervaných riflích, bylo všem kolemjdoucím
jasné, že se zřejmě nebude jednat o koncert
dechové hudby. A měli pravdu. Poprvé
v historii se v Prostějově objevila kapela
Harlej. A rovnou ve velkém stylu při oslavě
významného výročí. V rámci turné skupina zahraje celkem na patnácti místech celé
republiky a na Mikuláše nebude chybět ani
pražská Lucerna. Koncert v Prostějově byl
třetí v pořadí.
Zatímco pivo teklo proudem, nadšení
fanoušci se pískáním a skandováním
dožadovali oblíbené kapely. Ta je ovšem
nechala pořádně nažhavit. O to větší bylo
přivítání, když se úderem jedenadvacáté
hodiny rozsvítila světla na pódiu, načež pětice muzikantů z Prahy a z Mostu v čele se
zpěvákem Tomášem Hrbáčkem spustila
hudební smršť. A začali pořádně od podlahy. Silná aparatura, která by nejspíš stačila i
na ozvučení zmíněné Lucerny, dostala pořádný „záhul“. Ostatně jak se sluší na výroční koncert. Posluchači dostali nálož všech
největších hitů Harleje, od těch „drsných“,
až po romantické, včetně písní Zfetovanej,

PROSTĚJOV Sympatickým způsobem se VK AGEL Prostějov rozloučil
se svou volejbalistkou, která odchází
na mateřskou dovolenou. Vedení hanáckého oddílu se dokázalo povznést
nad zklamání, že nečekaně přišlo o
jednu z největších hráčských opor,
a kubánské univerzálce Liannes Simon připravilo sice krátkou, ale tím
příjemnější rozlučku na nejzářivější
možné scéně.
Konkrétně šlo o předání krásné květiny
a oficiální poděkování za více než roční působení v prostějovských službách
těsně před začátkem úterního duelu
evropské Ligy mistryň s Eczacibasi
Istanbul. Devětadvacetileté plejerce tak

mohla aplaudovat více než tisícovka
fanoušků v hledišti haly Sportcentra
DDM, přičemž za samotný klub potřásli rodačce z Guantanama pravicí
hlavní trenér Miroslav Čada i sportovní manažer Peter Goga. Nechyběla
samozřejmě ani vřelá obětí s dosavadními parťačkami z kolektivu.
„Těhotenství klíčové tahounky a hráčky, která v minulé sezóně útočně táhla
celý tým, nás pochopitelně zaskočilo.
Něco podobného jsme vůbec nečekali,
ale po lidské stránce pochopitelně celou situaci chápeme a Simon přejeme
další spokojený život i mateřské štěstí,“ zopakoval předseda správní rady
VK AGEL Petr Chytil.

„Chtělo to získat

Melissa Vargas: „Život doma a zde se hodně liší“

alespoň set...“
PROSTĚJOV Je to k naštvání, když
celý zápas hrajete výborný volejbal a
přesto nakonec podlehnete bez jediného získaného setu. Prostějovským
ženám se přesně tohle stalo ve druhém
střetnutí letošní Champions League
proti Eczacibasi Istanbul. Trenér Miroslav Čada tudíž musel hodnotit zdánlivě hladkou porážku nula tři.
ƔƔ Vzdor na první pohled špatnému
výsledku jste však předvedli kvalitní výkon. Souhlasíte?
„Když to porovnám se začátkem sezóny, byla
naše hra tentokrát naprosto vynikající. Oproti
nedávným zápasům jsme se posunuli až neskutečně, družstvo jde každým dnem nahoru.Zavýkonmůžuholkyjediněpochválit.“
ƔƔCo říkáte na hru Melissy Vargas?
„Jestliže proti takovým hvězdám na druhé
straně sítě s padesátkrát větším platem dokáže během tří setů udělat dvaatřicet bodů,
tak to svědčí o jejím obrovském potenciálu.“
ƔƔ Tým už opustila Liannes Simon.
Bude citelně chybět?
„Pokud by měla takovou formu jako loni,
tak pochopitelně ano. Počítali jsme s ní dál na
univerzál,kvůličemužVargaszpočátkunastupovala na smeči, aby mohly být obě v základní sestavě. Přesunem na svůj obvyklý post
však Melissa získala na údernosti, protože jí
účko víc vyhovuje, tudíž tohle místo máme
i po odchodu Simon vyřešené. A na smeč se
snažíme co nejdříve přivést kvalitní hráčku ze
zahraničí. Možná se to povede už pro příští
utkání Ligy mistryň vItálii.“
ƔƔ Jak zní celkové resumé po druhém vystoupení v Champions League
2015/16?
„Na jednu stranu můžeme mít dobrý pocit
z výborného výkonu, na stranu druhou je
škoda výsledku 0:3. Nelze se spokojit pouze
s herní kvalitou bez aspoň nějakého získaného setu, což potřebujeme i jako určitou motivaci do další práce. Takže budeme pořád
makat a věřit, že to přijde příště.“
(son)
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Malá nevěrná holka, Proč pocit mám a pochopitelně věhlasný SVAŘÁK. A nutno
dodat, že „rockeři a tvrďáci“ byli chvílemi
až nostalgičtí. Vzpomínali na staré časy, několikrát také divákům poděkovali za přízeň
a zdůrazňovali, že právě oni, fanoušci, jsou
tím, co kapelu motivuje a „nabíjí“.
Zlatým hřebem večera byla však
chvíle, kdy se na pódiu objevil bývalý
frontman a jeden ze zakladatelů Harleje Vláďa Šafránek. Když spustil svůj
hlas ostrý jako motorová pila, diváci
se mohli utleskat. Do svého pěveckého
výkonu vložil úplně všechno. Silný příliv
energie vnímalo i nadšené publikum a postupně se to v něm začalo ´vařit´... „ Jak už
kluci říkali, Harlej není jen o té kapele, ale
především o vás, fanoušcích. A pro mě byla
doba strávená v Harleji největší mejdan v
životě,“ vysekl i on pochvalu směrem k přítomným příznivcům. A ti skupině vynaloženou energii jako bumerang zase vraceli,
zpívali, tleskali a skandovali, tak jak to má
na správném rockovém koncertě být.

Samotná Liannes byla viditelně dojatá. „Strašně si vážím a cením toho,
jak všichni z prostějovského klubu
dokázali vzít tuhle novou situaci. Samozřejmě jsem nic takového neplánovala a chápu, že jsem tím oslabila
družstvo, které se mnou počítalo. Za
to se omlouvám a mrzí mě to. Tím víc
mě potěšilo, že mi nikdo nic nevyčítal
a oddíl se se mnou tak hezky rozloučil.
Teď se nedá přesně odhadnout, co přijde dál, ale kdyby někdy v budoucnu
existovala možnost se do Prostějova
volejbalově vrátit, byla bych za to
hrozně ráda. Opravdu moc se mi tady
totiž líbí,“ svěřila Simon své pocity
před odletem zpět na Kubu. (son)

PROSTĚJOV Pálila do vynikající istanbulské obrany, jak jen to
šlo. Drtivými smečemi, bombami ze servisu, chytrými úlivkami.
Teprve šestnáctiletá univerzálka Melissa Vargas zasypávala favorizované Eczacibasi jako nefalšovaný volejbalový kanón, jenže ani její enormní bodový příspěvek nestačil Prostějovu na zisk
byť jediné sady. Po krásném, leč pro domácí i smutném duelu
svěřil Večerníku plachý klenot z Kuby své pocity jak ze strhujícího mače, tak i z dosavadního pobytu na Hané.

pro Večerník

původní rozhovor

Marek SONNEVEND
ƔƔ Co říkáte na právě skončené střetnutí?
„Měly jsme proti sobě hodně silného
soupeře, který v minulém ročníku celou
Ligu mistryň vyhrál. Také náš tým je sice
silný a snažily jsme se na maximum, jenže to nakonec nestačilo. Všechny tři sety
jsme přitom ztratily těsně, což je škoda.
Celkově byla naše hra určitě dobrá a
protivníkova ještě trochu lepší, což rozhodlo.“
ƔƔ Jak se v Prostějově cítíte a vyrovnáváte se s novým prostředím?
„Cítím se tady výborně. Do týmu mě
holky přijaly velice vřele, také ostatní v
čele s panem trenérem mi moc pomáhají a všechno je tak zatím super. I když
život doma a v České republice se logic-

ky dost liší, na něco si musím pomalu
zvykat. Ale to je asi normální.“
ƔƔ Pomáhá ti, že zde máš parťačku z
kubánské reprezentace Sulian Matienzo?
„Určitě ano. Se Suli se dobře známe z
národního týmu, můžeme si spolu popovídat. A necítím se vůbec sama i díky
tomu, že je tady se mnou maminka, což
samozřejmě znamená velkou pomoc.“
ƔƔ Jak těžké je v pouhých šestnácti letech táhnout celé družstvo v
Champions League, nejlepší klubové soutěži světa?
„Na začátku každého utkání cítím
trochu nervozitu ze zodpovědnosti,
o které pochopitelně vím. Prvními
absolvovanými balóny se to ale vždy

Český pohár odstartoval čtvrtfinále

PROSTĚJOV Zatímco volejbalistky VK AGEL sehrají oba čtvrtfinálové duely Českého poháru žen
2015/2016 proti TJ Sokol Šternberk
až začátkem prosince (1. 12. doma
a 3. 12. venku shodně od 17:00 hodin), všechny tři další dvojice tohoto
dějství soutěže se již utkaly v úvodních vzájemných střetnutích. Jak klání dopadla?
Celek VK UP Olomouc smetl výběr TJ
Sokol Frýdek-Místek 3:0 (15, 14, 12) a
zde je tak už před odvetou v podstatě rozhodnuto o postupujícím.

Velkou bitvu svedly Volejbal Přerov Precheza a Královo Pole Brno, než hostující
družstvo po více než dvou hodinách odvezlo cenný výsledek 2:3 (-14, -16, 20, 19,
-9). Soudě dle průběhu mače však mohlo
zvítězit i jednoznačněji, tudíž těsná porážka je nakonec nadějným rezultátem též
pro Hanačky, které se dokázaly zvednout
ze dvou hladce ztracených prvních setů.
Podobný boj jako v Přerově byl k vidění
rovněž mezi TJ Ostrava a PVK Olymp
Praha, leč v tomto případě urval nejtěsnější úspěch 3:2 (-18, 15, 20, -16, 14)
domácí mančaft.
(son)

Přijede outsider SG Brno, kterého VK hostí
hned dvakrát za sebou. V PÁTEK I SOBOTU!

PROSTĚJOV Zatímco úvod UNIQA
extraligy měly volejbalistky VK AGEL
těžší proti papírově silnějším celkům
soutěže, v závěru první poloviny základní části nastupují proti předpokládaným outsiderům. Ten úplně největší
je čeká koncem tohoto týdne v zajímavém zápasovém dvojboji na vlastní palubovce haly Sportcentra DDM. Prostějovské ženy totiž přivítají SG Brno jak
v pátek 20. listopadu od 17:50 hodin,
tak o den později v 17.00!
Kde se takový nečekaný sled utkání se
stejným soupeřem obvyklý jen z vyřazovacího play off vůbec vzal? Druhý z
obou duelů byl normálně plánován a je
součástí 9. kola elitní české soutěže. Naopak první mač je mimořádný tím, že
jde o původní souboj 18. extraligového
dějství, pro který se hanácký klub s tím
jihomoravským domluvil na změně

termínu i místu konání. Pořadatelství
převzalo „vékáčko“ a místo konce ledna
se předehrává již nyní. V každém případě favorizované Agelky bodově ztratily
jen na výše zmíněném začátku sezóny
vinou senzační porážky 2:3 v Ostravě.
Od té chvíle kráčejí aktuálním ročníkem nejvyšší národní soutěže vcelku
suverénně, pouze v Přerově přišly o
jeden další set a všechny ostatní duely
ovládly jasným poměrem 3:0.
Mládežnický výběr České republiky
nastupující pod hlavičkou sportovního
gymnázia brněnské metropole to má s
výsledkovou bilancí přesně opačně. Bodovat totiž dokázal jedině ve startovací
předehrávce proti Šternberku díky těsné
prohře 2:3, aby jednu další sadu urval
hned v následujícím utkání s Frýdkem-Místkem a veškeré ostatní mače projel
jednoznačně 0:3.

Zajímavostí přitom je, že za de facto
juniorskou reprezentaci ČR pravidelně nastupují dvě mladé Agelky: Sarah
Cruz na různých postech a Tereza
Slavíková na liberu. Pokud je kouč
Aleš Novák využije i v nadcházejícím
dvojsouboji, tak si obě vyzkouší zápasovou konfrontaci proti svým starším oddílovým kolegyním, s nimiž
během léta často trénovaly.
„Každopádně platí, že v obou střetnutích
jsme stoprocentním favoritem a tuhle
roli samozřejmě musíme naplnit. Povinností by přitom mělo být, nepustit SG
na zbytečně moc bodů v žádném setu, a
předvést kvalitní volejbal bez ohledu na
hru soupeře. Zároveň lze dát prostor i těm
členkám kádru, které jinak tolik nehrávají.
Můžeme protočit úplně celou soupisku,“
odhalil plány hlavní lodivod ženského kolektivu VK Miroslav Čada.
(son)

rychle lepší a pak už prostě jen hraju.“
(úsměv)
ƔƔ Věříte, že v nesmírně těžké základní skupině Ligy mistryň dokážete získat aspoň nějaké body?
„Určitě. Pokud budeme hrát tak dobře
jako proti Istanbulu nebo ještě lépe, aspoň jednoho z našich tří silných soupeřů bychom mohly porazit.“ (do
rozhovoru s úsměvem krátce
vstupuje kouč VK AGEL
Miroslav Čada: „Ona Meli
není moc hovorná, tolik
toho z ní nedostanete.“)
ƔƔCo rozhodlo, že jste
se rozhodla jít právě do
Prostějova?
„Dostala jsem od místního
klubu nabídku, která byla
dobrá. Jelikož na Kubě mi
dovolili přestoupit, jsem tady.
Chtěla jsem si zkusit angažmá v
Evropě zkusit, pro mě jde o zajímavou příležitost posunout se ve
volejbalové kariéře o kus dál.“

“
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Odìváøky dál bodují
Prostějov (son) - Výborným obdobím
procházejí volejbalistky TJ OP Prostějov. V „C“ skupině druhé ligy žen bodovaly už čtyřikrát za sebou a díky této
šňůře vydařených utkání se v tabulce
soutěže dotáhly na nesestupové příčky.
O uplynulém víkendu „oděvářky“
hostily v záchranářsky důležitých soubojích TJ Sokol Brno-Juliánov. Úvodní
vzájemný duel jim proti šestému celku
průběžného pořadí vyšel náramně, když
kromě třetího setu měly neustále navrch
a nakonec zvítězily 3:1 (21, 9, -22, 21).
O něco horší byla následná odveta, v
níž Hanačky polevily, a soupeř naopak
přidal. Z toho vzešla dlouhá, vyrovnaná a
dramatická bitva, která po více než dvou
hodinách zápasového času skončila výsledkem 2:3 (-23, 23, -22, 25, -11). Svěřenkyně kouče Ladislava Sypka tak sice
po delší době podlehly, ovšem v součtu
obou duelů s Juliánovem získaly cenné
čtyři body, díky nimž mají na osmé pozici stejný zisk jako sedmý Vsetín a jen dva
bodíky ztrácejí právě na svého sobotního
soka. Nyní má soutěž týdenní pauzu a
pro děvčata TJ OP pokračuje až 28. listopadu na hřišti posledních Svitav.
Pořadí 2. ligy žen, skupiny „C“
2015/2016 po 12. kole: 1. Nový Jičín
28, 2. Ostrava B 25, 3. Šlapanice 23, 4.
Kylešovice 23, 5. Bílovec 23, 6. Juliánov
17, 7. Vsetín 15, 8. OP Prostějov 15, 9.
Opava 7, 10. Svitavy 4

3URJUHVz½N\Î9.
v první lize kadetek

Na začátku každého zápasu
cítím nervozitu, ale pak rychle
opadne a já prostě už jen hraju...

Ostrava zůstává pořád první
PROSTĚJOV Není zvykem, aby volejbalistky VK AGEL nefigurovaly ani
po sedmi kolech UNIQA extraligy ČR v čele průběžné tabulky. Aktuální
ročník nejvyšší národní soutěže žen však takový pohled nabízí, neboť tým
Ostravy po úvodním skolení prostějovských mistryň dál drží jak svou neporazitelnost, tak vedoucí příčku s jednobodovým náskokem před obhájkyněmi titulu.
více na www.vecernikpv.cz

Prostějov (son) - Herní zlepšování starších žákyň VK AGEL Prostějov v první
lize kadetek pokračuje. Mladé volejbalistky sice zůstávají v základní skupině „D“
této soutěže mezi věkově staršími soupeřkami na posledním šestém místě, leč
dva protivníky už mají na dosah a příliš
daleko není ani třetí post tabulky. Klíčové
z tohoto hlediska bylo dvojutkání v Kroměříži, ze kterého výběr trenérské dvojice Pavlína Částková - Solange Soares
vytěžil hodnotné čtyři body za výsledky
3:2 pro domácí (-11, 19, -24, 20, 14)
a 0:3 ve svůj prospěch (-16, -19, -19).
Uplynulý víkend sice přinesl dvě jasné
porážky na půdě silné Olomouce 3:0
(19, 23, 19) a 3:0 (11, 16, 19), nicméně
v prvním střetnutí Agelky opět naznačily
slibný potenciál a není vyloučen jejich
boj o postup do finálové grupy. Tím by
se nečekaně s předstihem vyhnuly sestupovým starostem.
Pořadí 1. ligy kadetek, skupiny „D“
2015/2016 po 12. kole: 1. Frýdek-Místek 36, 2. Olomouc 27, 3. Nový
Jičín 16, 4. Kroměříž 11, 5. Uherské
Hradiště 9, 6. VK Prostějov „B“ 9

NA FRÝDEK-MÍSTEK STAČILY NÁHRADNICE
VK PV
S FR-M

3:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 1:1, 9:1,
14:2, 16:3, 18:6, 21:6, 23:9, 25:9.
Druhý set: 2:0, 4:1, 5:4, 8:4, 10:5,
15:6, 18:7, 21:11, 23:11, 23:14, 25:15.
Třetí set: 2:0, 3:2, 5:2, 8:3, 11:7, 13:7,
15:8, 16:10, 18:10, 18:13, 21:14,
22:16, 24:16, 25:17.
PROSTĚJOV Suverénním způsobem zvládly prostějovské volejbalistky utkání 7. kola UNIQA extraligy proti Frýdku-Místku. Téměř
všechny tradiční opory nechal kouč
Čada v sobotním duelu odpočívat, přesto Agelky nedaly papírově
slabšímu sokovi ze severu Moravy
žádnou šanci. Zrodilo se předpokládané vysoké vítězství favorizovaného družstva, které v tomto souboji
dokumentovalo kvalitativní šířku
svého letošního kádru.
Domácí trenér poslal do základu všechny hráčky, které obvykle začínají na lavičce, a navrch přidal čerstvou posilu Topič.
I v tomto kombinovaném složení vstoupily Agelky do střetnutí skvěle. Vůbec

nekazily, naopak soustavným tlakem
nutily soupeře k chybám a rychle zvyšovaly svůj náskok. Vynikající byla hlavně
prostějovská obrana v poli, kvůli čemuž
hostující celek absolutně nedokázal bodovat útokem. Za stavu 16:3 tak ze tří
vítězných míčů Frýdku-Místku dva pocházely z vyhozených servisů vékáčka,
teprve poté se průběh alespoň trošku
vyrovnal. Přesto úvodní sada dospěla k
jednocifernému výsledku - 25:9 a 1:0.
Nicméně Sokolky se částečně chytily
a zkraje druhé části dokázaly favoritovi
do jisté míry vzdorovat. Dominance
úřadujících mistryň republiky již nedosahovala tak enormních rozměrů, což
ale platilo jen do skóre 5:4. Pak Agelky
znovu přidaly, když velice dobře hrály
všechny a zřejmě nejlépe Tinklová s
Topič. Při většinovém herním trápení
na druhé straně sítě se tedy nešlo divit
tomu, že manko děvčat TJ opět bleskově narostlo (18:7), byť tentokrát se
živější koncovkou vyhnula až takovému
debaklu - 25:15 a 2:0.
Podobně se vyvíjelo třetí dějství, ve kterém Čadovy svěřenky zase neponechaly
nic náhodě. V první polovině setu sice
několika vlastními chybami především
na podání nechaly protivníka více žít
(11:7), jenže vzápětí znovu zvýšily tlak a
soustředěnou volejbalovou kvalitou do-
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Lubomír PETRÁŠ - asistent
trenéra VK AGEL Prostìjov

„Nastoupila druhá šestka, což se ale
na našem výkonu nijak negativně neprojevilo. Holky k zápasu přistoupily
zodpovědně a většinu času hrály velice
dobře, jen škoda dílčího výpadku ve
třetí sadě s osmi chybami na servisu. To
bylo zbytečné, jinak ovšem nelze týmu
nic dalšího vyčíst. Obvyklé náhradnice odvedly kvalitní práci a výborně se
uvedla nová posila Mira Topič.“
Leopold TÙMA - trenér TJ
6RNRO1,%()UÙGHN0ÉVWHN

„Přijeli jsme v nekompletním složení
a oslabená sestava se do našeho výkonu promítla, zvlášť na hřišti velkého
favorita. Například nahrávačku jsme
poslali na účko a domácí nás logicky
přehráli jasným rozdílem. Aspoň, že
naše hra měla vzestupnou tendenci,
po slabé úvodní sadě jsme postupem
času dělali méně vlastních chyb.“
vedly mač k bezproblémovému rozuzlení. Věrné fanoušky, jež duel VK upřednostnili před sledováním tenisového
Fed Cupu, tak odměnily špičkovým
výkonem i očekávaně jasným triumfem
- 25:17 a 3:0.
(son)

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

volejbal

VEČERNÍKU
MELISSA VARGAS
Do třetice v řadě za sebou oceňujeme stejnou hráčku,
což není zrovna obvyklé, ale naprosto zasloužené. Za sobotní duel české extraligy s Frýdkem-Místkem by sice šlo vyzdvihnout hned několik
jiných plejerek Prostějova, neboť všechny odvedly
kvalitní výkony. Jenže mnohem větší důležitost
logicky měla úterní bitva evropské Champions
League proti Eczacibasi Istanbul – a v té doslova
excelovala právě šestnáctiletá Kubánka. Nastřílet
dvaatřicet vítězných bodů během pouhých tří setů
a navíc v konfrontaci s tak špičkovým soupeřem, je
vskutku bezprecedentní počin. Vargas tím mimochodem zaznamenala přesně polovinu všech dosažených bodů svého týmu v tomto střetnutí! Útočila přitom s vysokou úspěšností čtyřiapadesáti procent, nasázela
čtyři esa a její celková užitečnost +26 je jako z vesmíru!! Jen tak dál, Melisso!

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„Hlavní pozornost byla samozřejmě upřena na úterní bitvu v Champions League. A můžu říct, že proti Eczacibasi jsme zahrály opravdu výborně. V porovnání
se zápasy v úvodu sezóny jsme během poměrně krátké doby udělaly skutečně
velký výkonnostní pokrok, takže diváci si určitě užili hezký volejbal. Jenže Istanbul je úplně jiný level a takhle těžké souboje rozhodují detaily. My jsme na rozdíl
od soupeře udělaly v klíčových koncovkách nějaké chyby, proto nám všechny tři
sady těsně utekly. Rozhodně jsme si však dokázaly, že při dalším zlepšování máme
na to v Lize mistryň opět získat nějaké sety nebo dokonce zvítězit.
Co se týká sobotního utkání české extraligy s Frýdkem-Místkem, měly jsme jej
pod kontrolou, když hlavní bylo dělat co nejméně zbytečných chyb. To se nám
dva sety dařilo, až ve třetím jsme jich vyrobily více a ukázalo se, že udržet plnou
koncentraci v tak jednoznačném souboji není lehké. Celkově však měl náš výkon
dobrou úroveň a nepřipustily jsme žádné větší potíže, což byl základní cíl. Zároveň je pozitivní, že se do hry dostaly všechny členky kádru, které díky tomu můžou nabrat zápasový rytmus. A výborně se uvedla nová posila Mira Topič, což je
kvalitní volejbalistka, jež mezi nás bez jakýchkoliv problémů zapadla.“
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

JSME JEDNA RODINA

PROSTĚJOV Volejbalistky VK
AGEL a jejich slabší výkonnost
v úvodu nové sezóny 20152016, to bylo jedno z hlavních
témat prostějovského sportu
zkraje aktuálního soutěžního
ročníku. Teď už ale není.
Kdo by si pustil záznam z utkání žen
„vékáčka“ hraného ještě před čtrnácti dny a vzápětí zhlédl jejich zápas v
uplynulém týdnu, jako by sledoval dva
úplně jiné týmy. Tak obrovský herní
pokrok během krátké doby hanácký
soubor udělal, a to po všech možných
stránkách.
Naprosto stěžejní však byla radikální
změna kvality na postu univerzálky.
Dokud se tam vyloženě trápila Liannes
Simon (z objektivních i subjektivních
důvodů, jež vyšly najevo), sráželo to
celé družstvo fatálně dolů. Pokud totiž
od největší útočné tahounky z loňska
očekáváte podobně špičkovou produkci též letos a ona je místo toho doslova
mizerná, není prostě kde brát.
S bídnými výkony kubánské (ex)ranařky se logicky svezl celý kolektiv, byť
zdaleka ne veškeré Agelky si v prvních
střetnutích vedly špatně. Například nahrávačka Kathleen Weiss jede naplno
hned od návratu z Mistrovství Evropy,
dost slušně na tom celou dobu jsou
třeba i Tatsiana Markevich s Quintou
Steenbergen. Jenže když chyběla aspoň elementární údernost z univerzálu
coby naprosto klíčového prostoru moderního volejbalu, tak celkový projev
mančaftu Prostějova výrazně trpěl.
Pak se na místo těhotné Simon
přesunula její mladičká krajanka
Melissa Vargas - a najednou to šlo.
Z rychlosti nula a kodrcavého neutrálu totiž byla rázem zařazena minimálně pětka a mančaft VK se ně-

ANALÝZA
MARKA

SONNEVENDA

jakými dvě stě kilometry za hodinu
doslova rozletěl vstříc navázání na
skvělé výkony z minulé, tolik úspěšné sezóny. Ukázalo se, že teprve šestnáctiletá gazela z Karibiku je navzdory
tak nízkému věku i dvouměsíční pauze kvůli bolavému rameni schopná až
magických ofenzivních kousků.
Když kouč Miroslav Čada v létě říkal,
že Vargas je v útoku ještě lepší než Simon ve své nejlepší formě, těžko se
tomu věřilo. Jenže pak dívka školou povinná nemilosrdně zničila Olomouc,
famózně potrápila Eczacibasi a slova
zkušeného trenéra se brzy potvrdila. S
takovou oporou v zádech pak logicky
roste jistota ostatních plejerek, které navíc den co den tvrdě makají v přípravě
na zlepšování individuálním i kolektivním. Proto AGEL dokázal nechat ještě
nedávné trápení záhy za sebou a možná
až překvapivě brzy hraje jako z partesu.
Přesto nedokázal Istanbulu vzít ani set,
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Foto: Josef Popelka.

což vzhledem k vynikajícímu předvedenému volejbalu zamrzelo. Jenže na
tak vysoké úrovni - z mezinárodního
hlediska té absolutně top - nelze chtít
hned zázraky. Výstižně to řekla prostějovská kapitánka Solange Soares,
že v duelech proti těm úplně nejlepším rozhodují detaily. A právě tahle
nejvyšší nadstavba ještě scházela,
aby úřadující vítězky Champions
League byly nejen potrápeny, ale
třeba i zaskočeny. Na druhou stranu
je viditelně zřejmé, že letošní „vékáčko“ takový potenciál rozhodně má.
A záleží pouze na tom, zda jej dokáže v
dalších bitvách evropské Ligy mistryň
(jakkoliv náročných) úspěšně prodat.

Oproti předchozímu ročníku navíc
Agelky mají dva trumfy navrch. Za
prvé již zmíněnou Melissu Vargas, pro
jejíž schopnosti je stropem snad jen
nebe. Za druhé mohou české suverénky těžit z kvalitativně mnohem širšího hráčského kádru, v němž panuje
oproti loňskému roku o poznání větší
zastupitelnost na všech postech. Důkazem budiž zatím poslední střetnutí
s Frýdkem-Místkem, který doslova
smetly za optimálních okolností obvyklé náhradnice.
Když tedy bude Čadova parta tvrdě
makat dál, můžeme se od ní znovu
dočkat velkých věcí. Tak holky pojďte do toho!

1DEJQFPÊOGFK¾NPÊRCTVPGąK8-#)'.2TQUV÷LQX

www.facebook.com/vecernikpv

klikni na

www.vecernikpv.cz
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SKUPINU KOLLÁROVCI

pochvaluje si Čada novou posilu
pelu se rozhodla počkat na nové nabídky až po šampionátu, nakonec tedy
zamířila k nám. A my máme radost, že
PROSTĚJOV Nová posila prostě- oslabení družstva po odchodu Simon
jovských volejbalistek, chorvatská na mateřskou dovolenou jsme dokásmečařka Maria Topič má dvaa- zali natolik rychle vyřešit příchodem
třicet roků, měří 184 centimetrů jiné kvalitní volejbalistky,“ pronesl na
a během své pestré kariéry prošla adresu nové hráčky Miroslav Čada,
kluby z deseti různých zemí. Česká kouč Agelek.
republika je tak už jedenáctým stá- Čerstvá zahraniční akvizice trénuje
tem, jenž rodačka ze Splitu ve svém v Prostějově již od pondělí 9. listopaživotě okusí! Vystudovala přitom du, ale do úterního duelu Champions
americkou univerzitu v Austinu a League proti Eczacibasi nemohla zapůsobila mimo jiné v týmu úter- sáhnout, neboť ještě nebyly vyřízeny
ního soupeře vékáčka Eczacibasi všechny potřebné formality. Zápasojak se utkání vyvíjelo...
Istanbul, v německém Schwerinu či vou premiéru za svůj nový kolektiv Bodový vývoj - první set: 2:0, 3:1,
naposledy v polské Wroclawi, kam tudíž absolvovala teprve v sobotním 3:5, 5:5, 7:8, 9:8, 11:9, 11:12, 12:14,
právě z Hané v létě odešla Andrea extraligovém souboji s Frýdkem- 15:16, 15:18, 17:19, 17:21, 18:24,
Kossányiová.
-Místkem. A byla pořádně vydařená! 21:25. Druhý set: 1:1, 1:3, 3:5, 7:5,
„Mira má opravdu spoustu zkušenos- Topič byla nejlepší hráčkou Agelek, 9:7, 9:9, 12:11, 12:13, 14:14, 14:16,
tí, zároveň však pořád zůstává výbor- což dokazuje šestnáct dosažených 17:16, 20:19, 20:21, 23:23, 23:25.
nou hráčkou se špičkovou výkonností bodů při vynikající úspěšnosti útoku Třetí set: 1:1, 1:3, 5:7, 7:7, 9:8, 11:9,
zejména na přihrávce. Během ne- 84 procent a neméně dobré přihráv- 12:10, 12:13, 15:16, 17:16, 19:17,
dávného mistrovství Evropy patřila ce 71 procent. Tyto statistiky, jejíž 21:18, 21:20, 22:25.
k hlavním tahounkám reprezentace sumář najdete na www.vecernikpv. PROSTĚJOV Výkonnostní vzestup
Chorvatska a potvrdila svou vysokou cz, stojí za pozornost, byť soupeř byl prostějovských volejbalistek potřídu. Po minulé sezóně a konci v Im- pochopitelně o dost slabší.
(son) kračoval i ve druhém kole základní
skupiny „C“ letošní CEV DenizBank
Champions League Women. Proti
obhájci trofeje Eczacibasi Istanbul
to však navzdory rovnocenné bitvě
+UiÿVNiNDULpUDOK Kaštela (Chorvatsko, do 2001), vysokých mezinárodních parametrů
8QLYHUVLW\ RI 7H[DV DW $XVWLQ 86$  Då   nestačilo ani na zisk jedné sady, neboť
(F]DFLEDVL ,VWDQEXO 7XUHFNR   0DUNR
zkušenější soupeř lépe zvládl všechSRXOR ěHFNR   5DSLG %XNXUHãĢ 5XPXQVNR
 7HFQRPHF)RUOL ,WiOLHDå &$9 ny tři koncovky. Včetně nejtěsnější
0XUFLD âSDQČOVNR 7RPLV&RQVWDQWD 5X ve druhé části i pro něj nejtěžší v té
PXQVNR 6&6FKZHULQ 1ČPHFNRDå poslední, kdy dokázal otočit tříbodo 9.7MXPHĖ 5XVNRDå ,PSHO:UR vé vedení Agelek. Výsledku je proto
velká škoda, ovšem za celkový projev
FODZ 3ROVNR
3RVWVPHþDĜND
5HSUH]HQWDFHþOHQNDQiURGQtKRWêPXåHQ&KRUYDWVND na palubovce zaslouží ženy „vékáčka“
1DUR]HQD 1HM]DMtPDYčMät~VSčFK\GYDNUiWYtWČ]NDQČPHFNpOLJ\ uznání.
Split
 YtWČ]NDãSDQČOVNpOLJ\  YtWČ]NDUX „Agelky“ v očekávaném základním slo9ëäNDFHQWLPHWUĤ PXQVNpOLJ\  YtWČ]NDQČPHFNpKRSRKiUX   žení začaly v úterním střetnutí skvěle a
9iKDNLORJUDPĤ
YtWČ]NDãSDQČOVNpKRSRKiUX 
okamžitě šly do těsného vedení, které
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však záhy ztratily po čtyřbodové šňůře
soupeře (z 3:1 na 3:5). Jinak ale byla zahajovací sada naprosto vyrovnaná, když
domácí útok táhla vynikající Vargas a
oboustranně dominovala ofenziva nad
obranou. Díky třem vítězným blokům
vékáčko otočilo ze 7:8 na 11:9, vzápětí
však oplatil Istanbul podobnou mincí a
bylo to 11:12. V téhle fázi se nabušený
obhájce trofeje dostával svou komplexností mírně dopředu, neboť potrestal
několik prostějovských nepřesností či
chyb - 15:18. A vybírat opakovaná zakončení jeho hvězd v čele s Boskovic
nebo Larson-Burbach vysoko nad bloky
se logicky moc nedalo. Jakmile k tomu
favorit přidal ještě vlastní zlepšenou defenzivu, svůj náskok postupně zvyšoval
až k bezpečnému zisku úvodního dějství
navzdory dvěma esům Vargas v úplném
závěru - 21:25 a 0:1.
Hráčkám Prostějova se až na výjimky
dařilo dobře přihrávat kvalitní servis protivníka, jenže samy jej nedokázaly příliš
často dostávat právě svým podáním do
úzkých. Když se to zkraje druhé části povedlo Matienzo, hned se zrodila série čtyř
bodů z 3:5 na 7:5 a hostitelky tím slibně
nabraly dech. Právě starší z obou Kubánek se obdivuhodně chytila, což pomáhalo držet s papírově silnějším sokem
krok. Nicméně stejně jako v prvním setu
Caprarova armáda znova krůček po krůčku utahovala herní šrouby, Agelky občas
zaváhaly a průběh se tím pádem zase

nenápadně obrátil (9:7 – 14:16). Jenže
v ten moment Čadovy svěřenky obdivuhodně zabraly, ubránily několik fantastických míčů a vedení si bleskově vzaly zpět
(17:16). Fandové si užívali nádherný volejbal plný překrásných výměn, přičemž
jejich děvčata sahala po zdramatizování
mače. Bohužel Eczacibasi za stavu 23:24
pomohlo prasátko a možnost srovnat
stav tak smolně vyprchala - 23:25 a 0:2.
České mistryně se tím nenechaly deprimovat a dál bojovaly, byť také zkraje třetí
sady trochu ztrácely. Dvoubodové manko však poměrně brzy dohnaly (z 5:7
na 7:7), načež přešly k atakování znejistělého soka - 11:9. Znovu zářila výtečně útočící Vargas, proto velká škoda
následné slabší pasáže, jež vrátila soubor
VitrA nahoru - 12:13). Tým domácích

pak dokázal nápor tureckého giganta
zastavit a enormním nasazením pořád
držel naději, zvlášť po dalším zvratu z
15:16 na 19:17, vzápětí dokonce 21:18!
Leč ani tahle výhoda nestačila, neboť v
koncovce se AGEL dopustil několika
lacinějších chyb. Čehož Istanbul pohotově využil a jinak naprosto vyrovnanou
řežbu rychle uzavřel - 22:25 a 0:3.
„Byl to super zápas vysoké úrovně,
všechny tři sety měly vyrovnaný průběh
a skončily dost těsně. Důležité je, že v náš
prospěch. Oproti minulé sezóně máme
obměněný tým a snažíme se jej vyladit,
což nějakou dobu trvá. V Prostějově
jsme ale odvedly dobrý výkon a máme
potřebné tři body do tabulky,“ poznamenala po utkání Jordan Larson-Burbach,
smečařka Eczacibasi VitrA.
(son)
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Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Určitě jsme odehráli lepší utkání než to první v letošní Champions League v Polsku. Zásluhou kvalitního výkonu jsme byli vysoce favorizovanému Istanbulu vyrovnaným protivníkem, ale v rozhodujících chvílích jsme bohužel udělali více chyb.
A toho dokázali hosté využít, stejně jako našich horších bloků. I přes porážku však
musím ocenit herní posun družstva k lepšímu, volejbal viděli fanoušci rozhodně
výborný.“
Giovanni CAPRARA - trenér Eczacibasi Istanbul
„Máme za sebou opravdu velmi těžké utkání a jsem moc spokojen s tím, jak jsme jej
zvládli. Zvítězit tři nula na hřišti tak dobrého soupeře totiž nebylo vůbec jednoduché. Povedlo se to díky tomu, že se náš tým postupně zlepšuje a za poslední tři duely
jde neustále nahoru.“
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Blíží se konec roku, takže spousta Prostějovanů začne bilancovat. Někteří z nás ale
rovněž částečně propadnou panice, protože zbývá už zoufale málo času na vyřízení
všech restů. Kromě vánočních příprav nás tak čeká také běhání po úřadech.

BERANI - 20.3. až 18.4. Až příliš
často vám zatěžují hlavu zbytečné
starosti. Myslete jen na to, co bezprostředně souvisí s vaší osobou. Tento
týden si například urychleně vyřiďte
všechny resty na finančním úřadě,
máte tady co dohánět.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Nebuďte tak
zbrklí, rychlost neznamená vždy
užitek. Své úkoly si vždy pečlivě rozmyslete, zvažte veškeré okolnosti.
Uprostřed týdne budete podepisovat
důležitou smlouvu, ještě předtím si ji
ale pořádně prostudujte!
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Své rodině máte co vracet, dlouho jste na ni
neměli čas. Bude proto vhodné vzít
si dovolenou a odjet společně mimo
město. Pokud vám to nedovolí pracovní povinnosti, alespoň víkend věnujte společnému výletu.
RACI - 20.6. až 21.7. Pozor na vlastní kapsu, lehce se můžete stát obětí
šikovného kapsáře. S větší částkou peněz po městě nechoďte, tady rozhodně nebude bezpečno. Opatrní buďte
také při svých investicích, ne vše, co
vypadá růžově, je výhodné.

LVI - 22.7. až 21.8. V komunikaci s
partnerem budete potřebovat notnou
dávku trpělivosti. Poslední dobou to
mezi vámi skřípe a jakákoliv vzájemná
rozmluva skončí fiaskem. Nechejte
svého blízkého vymluvit, neskákejte
mu do řeči.
PANNY - 22.8. až 21.9. Budete hodně nepříjemní, dokonce z vás chvílemi
půjde strach. Lidé se vás budou stranit,
jen ti největší odvážlivci vám budou
vzdorovat. Otázkou je, zda nadřazené
chování bude pro vás výhodné a jestli
dosáhnete kýžených cílů.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Hodně věcí
podceňujete, nápadům druhých se
vysmíváte. Během tohoto týdne vás
mnoho lidí obejde, nebude se ptát na
váš názor. Nedivte se, spoustě kolegům pořádně ležíte v žaludku. Změňte své arogantní chování!
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Tento týden si klidně můžete vyhodit z kopýtka, nebudou vás trápit žádné větší
povinnosti. Volnější období bude pro
vás náplastí na rány, které jste nedávno
utrpěli v soukromí. Je možné, že si najdete nového partnera.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Rozkmotříte se s přítelem, se kterým to
táhnete už dlouhou dobu. Jste ale každý jiný, takže vaší rozepři se není co divit. Půjde o peníze, proto se připravte
na velmi žhavou debatu plnou výčitek
a možná i urážlivých slov.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Vaše nálada bude v tyto dny hodně
ponurá. Doporučujeme nevycházet
vůbec do společnosti, protože byste mohli otrávit ty lidi, kteří se chtějí
bavit. Příčinou vašich chmur bude
podezření, že váš partner vám zahýbá.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Okolnosti vás donutí cestovat vlakem, tento
týden vás čeká poměrně dlouhá cesta.
Protože nebudete muset použít automobil, můžete v pohodlí přemýšlet
o vašem současném životě. Přijdete
hned na několik zásadních věcí.
RYBY - 19.2. až 19.3. Svými názory
si proti sobě poštvete pár lidí, se kterými jste do této doby poměrně dobře
vycházeli. Co je ovšem podstatné, že
budete mít pravdu, takže si za svými
prohlášeními stůjte a před nikým neustupujte.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 0#2'è'0ª

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...

„Je to výborná hráčka,“

0LUD7RSLÊ

značně zkomercionalizované. Ale publikum na něj slyší,
protože si s ním mohou zazpívat, texty jsou veselé nebo zamilované a rytmus polky, valčíku či například melodie inspirované jadranským folklórem jsou jim blízké. Ostatně vzor
můžeme vidět v Německu, kde je „šlágr“ už skutečně velmi
oblíbený a našel si své posluchače i v řadách mladé generace.
Stejně tak jako televize samotná, i mnoho jejích účinkujících začínalo v tomto stylu zcela od nuly. Většinou se ovšem
jednalo o už zkušené muzikanty. Takovýmto způsobem se
na výsluní dostaly i Duo Jamaha a Duo Adamis. První zmíněná skupina ve složení otec a syn Kotvanovi působí však v
„zábavové“ produkci již téměř dvacet let. Ovšem díky „Šlágru TV“ se dnes můžou svou muzikou živit. Mají koncerty i
třikrát týdně po celé České i Slovenské republice, často jezdí
do Německa. V podstatě podobnou cestu ke „slávě“ si zažili i
manželé Adéla a Milan z Dua Adamis.
Že mají tyto kapely velmi vřelý oboustranný vztah se
svým publikem, bylo uplynulou sobotu večer patrné již
při prvních pár písničkách. Ve Společenském domě to
vřelo a všichni přítomní hýřili skvělou náladou. Kdo netančil, tak alespoň tleskal a zpíval. Při pohledu na šťastné a
rozzářené tváře babiček i dědečků nebo malých dětí, kterých tu bylo také dost, by i ten největší odpůrce Šlágru TV
musel uznat, že na tom asi „něco bude“.
Duo Jamaha publiku zahrálo například písně Mám já tragač
starý, Červené vínečko nebo Jubilanti a Duo Adamis vzpomnělo na svůj domovský Máchův kraj. Celý večer se na pódiu po sériích střídaly, a tak celý program proběhl bez jediné
přestávky. „Já na to doma hledím pořád, to je moje. Rádio se
dnes nedá vůbec poslouchat. Tohle jsou aspoň krásné veselé
písničky, které si můžu zazpívat,“ vystihla asi názor převážné
většiny zúčastněných pětašedesátiletá paní Věra.
Na závěr lze snad jen dodat, že „každé zboží má svého kupce“,
a Šlágru se podařilo najít velkou poptávku. A proč vlastně ne?
Vždyť pokud ještě k tomu přináší tolika lidem radost, tak je to
naprosto v pořádku.
„Byla to parádní akce. Spatřil jsem některé divačky, jak měly
slzy v očích, když obě skupiny zpívaly jejich hity. Sál se zaplnil
do posledního místečka, za což všem děkujeme. Určitě bych
byl rád, kdyby jak Duo Jamaha, tak i Duo Adamis přijali naše
pozvání opět za rok,“ ohlédl se za sobotní šlágrparádou Martin Tichopádek.

Konstelace hvězd Prostějova
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AGELKY STIHLY NABRAT DOBROU FORMU MAHA A DUO ADAMIS
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury ATLANTIC, pro vás v rámci projektu
„MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na KONCERT v podání populárního seskupení KOLLÁROVCI. Do Prostějova se chystají už PŘÍŠTÍ SOBOTU 28. LISTOPADU 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku
šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 16. do pátku 20. listopadu, přičemž hned KVARTETO Z VÁS bude moct do „Kaska“ ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity této slovenské folklorní skupiny.
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

6287¨l1©27=.$=1©
.'<.2//529&,9<'$/,69¥3591©&¥'¥¤.2"
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KOLLÁROVCI“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960
042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 20. LISTOPADU, 12.00 hodin.
ČTVEŘICI výherců zveřejníme v příštím čísle Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.

Naše 4'57/¦

Ať se to někomu líbí nebo ne, ale Vánoce jsou pomalu, ale jistě za dveřmi. Pro ty,
kteří mají rádi důkladnou přípravu bez stresu, jsme tentokrát vyrazili k regálům,
abychom zmonitorovali ceny všeho nejdůležitějšího pro výrobu chutného cukroví. Nejlevnější čokoládu na vaření nabízí Kaufland a Tesco, pro Heru zajděte
do Albertu, kde rovnou vezměte do košíku i moučkový cukr a kakao. Hladkou
mouku zakoupíte nejvýhodněji hned na čtyřech místech, mandle pak na třech..
Ať vám chutná!
Průzkum proveden ve středu 11. listopadu 2015
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OD 16. DO 22. 11. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pomocí dvou speciálních
dalekohledů lze na Slunci pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (sluneční skvrny, protuberance,
filamenty , erupce…). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Večerní obloze vévodí Měsíc, na jehož povrchu můžeme dalekohledem dosáhnout s rozlišení asi 2 km. Jsou pozorovatelné, krátery,
pohoří a další útvary. V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE prof. RNDr. Miloslav Druckmüllera, CSc., obsahující unikátní fotografie slunečních zatmění i dalších krásných astronomických objektů a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY

ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Brodek u Prostějova, Ondratice
Dne: 3. 12. 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Brodek u Prostějova - celá ulice Salajky vč.
č. 315, celá ulice Vilapark. Část obce Ondratice - jednostranně od č. 32 po č. 37 a dále oboustranně od č. 7 a č. 38
po konec obce s č. 174 (vč. č. 137 a 146) a areálu ZD. Odběratelské TS: Ondratice pramen, Ondratice pískovna,
Brodek u PV ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 3. 12 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: celé sídliště E. Beneše mimo č. 36, 37, 38, celá ulice V.
Nezvala, ulice E. Valenty od č. 23 po č. 33, včetně ulice Za místním nádražím - sportovní areál se správní budovou
č. p. 4536, 2893, Olomoucká č. 91 - 101, ulice Veleslavínská č.2.
E. ON Česká republika, s.r.o.
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Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

společnost

DALŠÍ RESTAURANT DAY JIŽ V SOBOTU
PROSTĚJOV Okrašlovací spolek
města Prostějova, Marky anglický
bazárek a Martina Šponarová srdečně zvou na Prostějovský Restaurant
Day. Uskuteční se 21. listopadu od
jedenácti hodin v restaurační části
Národního domu. V nabídce bude
opět celá řada osvědčených specialit, těšit se můžete i na dobré pivo.

„Restaurant Day nabídne mimo
jiné buchty, polévky, cukrovinky,
kuřecí speciality, sushi. Nevařte
a přijďte ochutnat, co vám ostatní
uvaří,“ přidala pozvání předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová. Akce se koná pod záštitou Zdravého města Prostějov.
(red)

ŽIJÍ V NORSKU,

své děti

SE PROPADAJÍ
a Přerov

BYLI JSME
U TOHO

ale nechali

přivítat

jako

Obě „norské“ děti přivítala za občany
Prostějova náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková.
Foto: Michal Kadlec

občánky PROSTĚJOVA!
Ě
PROSTĚJOV Manželé Renata Veselá a Michal Holiš žijí už několik let v Norsku. Tam se jim také narodily dvě děti, dcera Elisabeth
a syn Bernard Bořivoj. Jak již Večerník informoval, předminulý
čtvrtek se celá čtveřice objevila v Prostějově, kde v obřadní síni
radnice byly obě „norské“ děti slavnostně přivítány jako občánci
našeho města!
ková. „Paní Veselou znám dlouhá Proč se vůbec Prostějovanka roz-

EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC

„Já jsem se narodila v Prostějově, manžel zase pochází z Jeseníku. Mám tady
stále trvalé bydliště a jako místní patriotka jsem trvala na tom, že Prostějova-

Filmování SE NEKONALO!

„Četníci“ ODJELI
s prázdnou...
p

zjistili jsme

PROSTĚJOV Během předminulého
víkendu se mohl Prostějov opět proslavit na filmovém plátně. V interiérech
radnice a Národního domu měl štáb
České televize Brno natáčet nový seriál
z dob první republiky s názvem Četníci
z Luhačovic. Okolnosti tomu ale chtěly
jinak. Filmaři odjeli z Prostějova zklamání...

dily reprezentativní prostory radnice. Nemáme nic proti tomu, aby se město
Prostějov opět zviditelnilo na televizních obrazovkách tak, jak tomu už několikrát při podobném natáčení bylo. Máme hodně co ukázat,“ vyjádřila se
k žádosti filmařů, kteří zde již nedávno natáčení seriálu zahájili, prostějovská
primátorka Alena Rašková.
Další klapka měla padnout v sobotu 7. listopadu v útrobách prostějovské radnice, pak se měl štáb přesunout s herci do Národního domu.
Večerník byl u toho, kdy k žádnému natáčení nedošlo! „Bohužel, sešlo
se hned několik nepříznivých faktorů. Počasí, technické problémy a k tomu
ještě onemocnělo několik představitelů hlavních rolí,“ postěžovala si KateřiMichal KADLEC
na Popovičová, produkční připravovaného seriálu Četníci z Luhačovic. Jak
„Byla jsem informována zástupci České dodala, filmaři odložili natáčení v Prostějově na neurčito. „Seriál tím samotelevize, že má jít o dobový hraný seriál. Pro zřejmě ohrožen není, budeme ale muset najít jiný termín,“ uvedla exkluzivně
natáčení by se režisérům a architektovi ho- pro Večerník produkční.

Karavana vozidel České televize „odtáhla“ od Národního domu v Prostějově s nepořízenou. Foto: Michal Kadlec

né budou i naše děti,“ svěřila se nám
Renata Veselá.
Do stavu občanského přivítala Elisabeth a Bernarda Bořivoje Holišovy
náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova Ivana Hemer-

léta a i proto jsem její přání kvitovala.
Jsem moc ráda, že obě děti byly zapsány jako občané našeho města.
Snad se do Prostějova jednou vrátí
celá rodina,“ usmála se zástupkyně
magistrátu.

hodla žít s manželem a malými dětmi v Norsku? A co říká na současnou nevraživost Čechů vůči této
zemi kvůli známé kauze okolo dětí
odebraných Evě Michálkové? To se
dočtete v příštím čísle Večerníku!

V obřadní síni pověsili exprimátora
„Maloval mě Estonec,“ prozradil M. Pišťák

➢ ze strany 3
PROSTĚJOV Už je to tady! V obřadní síni prostějovské radnice byl
minulé úterý pověšen už čtyřiadvacátý obraz nejvyššího představitele
Prostějova. Třetím porevolučním
prvním mužem, který bude na
chod města dohlížet ze stěny, se
po Janu Šverdíkovi a Janu Tesařovi
stal historicky první primátor města Miroslav Pišťák.
Jeho portrét zhotovil Sergej Kulina,
původem estonský umělec žijící však
už od roku 1992 v České republice.
„Sergeje Kulinu znám osobně, pracuje v oborech sochařství, malířství
a věnuje se také keramice,“ prozradil
bývalý primátor, ale stále ještě současný zastupitel Miroslav Pišťák.
Večerník se jej pochopitelně zeptal,
jak se mu jeho portrét líbí. „Není
důležité, jak se líbí mně, ale jestli
věrně zobrazuje pravdu. Doufám, že
tomu tak je,“ usmál se Pišťák, který
vzápětí také vysvětlil, proč se nechal
na obraze zvěčnit se zelenou stuhou
a zlatým křížem na krku. „Jde o kříž
komandéra Řádu svatého Lazara Je-
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V tomto týdnu bude mít opět hned tři
možnosti zjistit, jak na tom jeho hráči
jsou. Nejprve to bude pondělní domácí
souboj proti Ústí nad Labem, ve středu
pak duel na půdě Šumperka a v sobotu
domácí derby s Přerovem. „Zatím se
soustředím pouze na Ústí, teprve pak
budu řešit Šumperk a pak i Přerov. Sezóna není jen o jednom dvou zápasech, ale
o každém utkání. Musíme se připravit na
všechny a nejprve zvládnout právě Ústí,“
nabádá.
Severočeši jsou po třech výhrách z posledních čtyřech zápasů sedmí, k dobru
ovšem mají jen dva body, takže už v sobotu večer na tom mohou být v tabulce lépe
Jestřábi. Hlavní nebezpečí hrozí ze strany
Jaroslava Roubíka s Davidem Tůmou,
tato dvojice patří na absolutní špici první
ligy mezi střelci i v pořadí produktivity.
„Jsou velice nebezpeční, platí to ale pro
celý tým, který je hlavně venku nepříjemný. Mají řadu zkušených hráčů, platí to
zejména pro první dvě lajny, které umí držet kotouč, měnit rytmus hry. Je to prostě
chytré a hůře čitelně mužstvo,“ představil
nejbližšího soka Kamil Přecechtěl.

Tomáš KALÁB
Tomáš Zdechovský, který je v Evropském parlamentu členem skupiny Evropské lidové strany, je veřejnosti známý především ve spojitosti s kauzou
rodiny Michalákových, za jejichž práva
se v boji s norskými úřady zasazuje.
Ve svém úvodním vystoupení se však
zaměřil na jiné žhavé téma, kterým
je migrace. Nejdřív ale připomněl

muslimským imigrantem nevidí potenciálního teroristu, ale především
člověka. Kromě vlastních zkušeností
s vietnamskou či syrskou komunitou, která se po desetiletích úspěšně
integrovala do české společnosti,
připomněl i nejnovější diplomatické
iniciativy Ruska, které mají za cíl vyřešit krizi v Sýrii a s tím i současnou
imigrační vlnu. „Západní státy nemají
jasno, s kým v Sýrii, stejně jako třeba
v Libyi, vlastně jednat. Zda s vládou
prezidenta Asada, který byl legálně
zvolen ve volbách, nebo opozičními skupinami či kmenovými vůdci
Europoslanec Tomáš Zdechovský hovoří na setkání s občany Prostějo- ovládajícími rozsáhlá území,“ uvedl
va.
Foto: Tomáš Kaláb Tomáš Zdechovský.
vytíženost práce svědomitého euro- ky i kontinentu vykonávat na 180 Vše v „Kasku“ zakončilo vystoupení
poslance, který musí svou přínosnou procent. Jak dále zdůraznil, lidová hostů a diskuse s necelými třemi dečinnost pro občany naší republi- strana není populistická, za každým sítkami přítomných.

O dva dny později přijde na řadu
derby se Šumperkem, v jehož dresu
nastoupí proti svým někdejší Jestřábi
David Roupec s Davidem Šebkem,
jenž v uplynulém týdnu změnil působiště a přesunul se z Přerova na sever.
„Draci“ jsou zatím úplně poslední, kvůli
čemuž rezignoval jejich dlouholetý kouč
Radek Kučera, a ve dvaadvaceti kolech
dokázali nasbírat jen patnáct bodů. V posledních pěti kolech vyšli zcela naprázdno, v prvním vzájemném souboji ovšem
na ledě Jestřábů vyhráli po prodloužení.
No a v sobotu 21. listopadu od 17:00
hodin tu bude velké derby proti Přerovu, tedy v tuto chvíli souboj tabulkových sousedů. Nováčkovi soutěže se
po neúspěšném období podařilo trochu vzchopit a z posledních šesti duelů
hned čtyřikrát vytěžili plný bodový
zisk, nyní jsou ale na velkém venkovním tripů čítajícím hned pět střetnutí
mimo vlastní kluziště.
Hlavní strach jde ze sedmnáctigólového
Vlastimila Dostálka, dlouho nejlepšího
kanonýra celé první ligy, zejména díky
patnácti asistencím je druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva Roman
Pšurný, jenž v minulosti krátce oblékal
i prostějovský dres. Stejně tak velkými
nahrávači jsou rovněž zkušení Milan Procházka s Lukášem Chmelířem, druhým
nejlepším střelcem je s osmi trefami Marek Sikora. Zpět na prostějovský a ještě
v létě domácí led by se mohl vrátit Juraj
Šimboch, jenž v osmi zápasech vychytal
šest výher a je v úspěšnosti vysoko nad
pětadevadesáti procenty. Poslední výhru
na ledě Českých Budějovic ale podpořil
svým výkonem Lukáš Klimeš, už čtvrtý
gólman Zubrů v tomto ročníku, jenž přišel z Třebíče a potažmo Komety Brno po
nečekaném konci kariéry Martina Vojtka.
Rozhovor s Alešem Staňkem
najdete na www.vecernikpv.cz

silově,“ těší Václava Meidla
a pěti týdnech nicnedělání do zápasu. Bylo strašně vidět, že nemám sílu.
Nyní společně s fyzickou kondicí jde
nahoru i psychická pohoda a doufám
že se budu jen zlepšovat.“
* A jak jste si užil atmosféru?
„Chtěl bych poděkovat prostějovským fanouškům, že se ke mně zachovali hezky a vyvolávali mé jméno.
Proběhlo to úplně v pohodě.“
ƔƔ Váš bratr teď odehrál několik
duelů v extraligovém Třinci, měli
jste možnost s bráchou se vzájemně
podporovat?
„Každý den si voláme a já mu
to přeju. Je to pro něj

Foto: Magistrát města Prostějova
ruzalémského, jehož jsem členem.“ bez přerušení až do současnosti. AkNávštěvníci obřadní síně radnice tak tuálně galerie čítá tedy už celkem dva
mohou vidět podobizny všech sta- tucty starostů, předsedů a primátora...
rostů od počátku české samosprávy
(mik)

setkali už popatnácté
Sál určické sokolovny senioři zcela zaplnili.

URČICE Koncem října proběhlo v
Určicích regionální setkání seniorů.
Už v pořadí patnácté setkání pořádaly společně obecní úřady Alojzova, Dětkovic, Myslejovic, Seloutek a
Určic.
V určické sokolovně zazněly písně slavných českých písničkářů a autorů Karla
Hašlera, Jaroslava Ježka, Jiřího Šlitra a
Jiřího Suchého v podání dámského

Foto: František Rusňák

hudebního tria PRAGTET. Účastníci
si s chutí zanotovali staré české šlágry
a slavné filmové písničky. Vystoupení
poutavě uváděla moderátorka Českého
rozhlasu a členka PRAGTETU Jana
Rychterová.
Organizátoři pro účastníky zajistili svoz
z jednotlivých obcí, kromě samozřejmého občerstvení byla zajištěna i bohatá tombola.
(tok)

(QVQ,KąÊ/QåPÚ

zážitek snů a jsem za něj rád, že dostal
šanci. Byl jsem se podívat, když hráli ve
Zlíně, kdy jsme zrovna měli volno. A hrál
dobře. Měl jsem až takové mrazení, když
jsem viděl bráchu, že se konečně dostal
do extraligy.“ (úsměv)
ƔƔ Vy osobně máte více hokejových
zkušeností, radil jste mu třeba něco?

h poděkovat prostějovským
že se ke mně zachovali hezky
a vyvolávali mé jméno.
„Hokej je všude stejný, někde se akorát
mění typy hráčů a taktika. Problém
byl jen v mé kondici. Prostějovu
se moc nedařilo, já moc nepotrénoval, načež šel hned po zranění

„Nechtěl jsem ho zbytečně dostávat
pod nějaký tlak, tak jsem mu hlavně
popřál hodně štěstí, aby se mu vyhnulo zranění. Jsem za tu jeho šanci
opravdu rád.“
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LITOMEŘICE, PROSTĚJOV Ani třetí zápasový návrat na led po krátké přestávce Jestřábům výsledkově nesedl.
V sobotu prohráli potřetí v řadě na ledu
litoměřického Stadionu a posledních
pět duelů tak přineslo jen tři body. Místo atakování horních pater se tak mužstvo sesunulo zpět na pomezí postupu
a nepostupu do předkola play off...
Do středních Čech odcestovali Jestřábi bez
útočníků Dragouna s Čuříkem, naopak po
jednozápasové absenci se zpět do sestavy
vrátil Husák a po dvou týdnech i Sova.
Hostující realizační tým opět sáhl ke hře na
tři formace a jen z lavičky sledovali střetnutí
vedle náhradního gólmana Neužila ještě
Špaček, Rudl, Kajaba a Kuncek, naopak
příležitost dostal po delším čase znovu
Volek. A právě zvučné jméno v prostějovském kádru se postaralo o první branku
svého současného klubu, když v polovině
deváté minuty sebral domácím puk, najel
si před Pavelku a srovnal na 1:1. V té době
již totiž Litoměřice vedly, o což se přesně
o devětašedesát sekund čistého času dříve
zasloužil Berger. Ještě do konce první části
si Středočeši vzali náskok zpět. To s pomocí tyčí dorazil Troligovu dělovku Kop-

ta - 2:1. A tak to platilo až téměř do konce
druhé třetiny, když oba celky mimo jiné
nevyužily několik přesilovek. Jestřábí tlak
narůstal, až vyústil v druhé srovnání, v polovině sedmatřicáté minuty se to podařilo
Illéšovi, pro nějž to byl čtvrtý zásah v sezóně - 2:2. Od této chvíle se trochu přiostřilo
a Jestřábi začali chodit jeden po druhém na
trestnou lavici, za následujících sedm minut se tam posadili hned čtyři, když v případě Krejčíka šlo navíc o 2+2 minuty. Ani
v součtu pětašedesát sekund výhody o dva
hráče, ani klasické početní výhody ovšem
domácím k ničemu nebyly.
Rozhodnutí tak padlo až sedm sekund po
začátku poslední desetiminutovky. A to
už se množství trestů nevyplatilo. V době,
kdy pykal za své sekání Sova, totiž Martin

Procházka využil, že ležící Horčička už nemůže udělat další aktivní zákrok a svou jubilejní desátou trefou v tomto prvoligovém
ročníku už definitivně určil, že se body dělit
nebudou - 3:2.
Jestřábi nebyli daleko od vyrovnání, leč Pavelkovi pomohla i konstrukce. A v samotném závěru už hosté po předchozím oddechovém čase dvakrát využili power play.
Nejprve se v čase 58:27 zapsal mezi střelce
Troliga (4:2), jednu sekundu před závěrečnou sirénou pak mohl slavit i Valášek - 5:2.
Farma Mountfieldu tak potvrdila aktuální
formu, když zvítězila popáté za sebou. Léčba novým koučem Milošem Říhou mladším tak zabírá a naopak Jestřábi disponující
jednou z nejpevnějších defenziv opět doplatili na méně produktivní útok. (jim)

¸67<75(1§5č
Miloš ØÍHA ml.
– HC Stadion Litomìøice:
„Musím přiznat, že jsme nesehráli takový hokej, jaký jsme si představovali.
Měli jsme ale lepší pohyb než soupeř
a lépe jsme se dostávali k puku. Navíc
jsme zlepšili přesilovky, které jsme si
zaslouženým způsobem vyprodukovali. Díky tomu jsme změnili skóre ve
svůj prospěch. Hráči šli štěstí naproti
a myslím si, že výhra byla zasloužená.“

Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Odehráli jsme vyrovnané utkání.
K naší smůle jsme ale v závěru nevyužili šance, které jsme si vytvořili. Nejdříve nám nebylo umožněno trestné
střílení a nato jsme inkasovali branku
během oslabení. Ze zápasu mám
poměrně rozpačitý pocit. Měli jsme
šanci uhrát nějaký ten bod, bohužel,
to se nepodařilo...“

Meidl táhl Havířov ke třem bodům
JES PV
HC HAV

1:4

PROSTĚJOV Ani ve druhém duelu
po reprezentační přestávce se nepodařilo prostějovskému celku bodovat. Dva dny po prohře na jihlavském
ledě neuspěli ani na vlastní půdě,
když podlehli Havířovu. I v tomto
případě tak Jestřábi stále čekají na
první vzájemný bod tohoto ročníku.
V duelu proti Slezanům byli jasnými favority, vždyť na výhru soupeře
kurz vystoupal i nad hranici čtyři ku
jedné! Výkon tomu ale neodpovídal
a domácí neporazitelnost z posledních týdnů tak skončila...
Zpět na prostějovský zimní stadion se
v dresu soupeře vrátili místní odchovanec Václav Meidl a loňská opora zadních
řad Karol Korím, na lavičku se v pozici
asistenta postavil někdejší dlouholetý kapitán „hácéčka“ Martin Janeček.
A právě tato trojice se z řad hráčů i trenérů spjatých s Prostějovem mohla radovat nejvíce.
První gól padl do domácí branky. Václav
Meidl vybojoval v levém rohu puk, poslal

ho před bránu a Štumpf si najel pro svůj
pátý zásah sezony - 0:1. Zvýšit vedení se
podařilo Havířovu sedm a půl minuty
po startu druhé části, kdy se ukázalo, že
se nehraje na krásu, ale na to, aby se puk
nějak ocitl za brankovou čarou, což se
trochu šťastně podařilo Sztefkovi - 0:2.
Třetí gól měl navíc na holi Kanko, hlavní kanonýr bílo-modrých ale tentokrát
zůstal bez bodu. A došlo tak na otřepané
nedáš-dostaneš. Jestřábi se dostali do přečíslení a po práci celého útoku se z levého
kruhu nemýlil Krejčík, jenž tak přesně
sedmdesát sekund po druhé brance hostí
vsítil kontaktní gól - 1:2. Havířovská skva-

dra zvýšila ve chjvíli, kdy seděl na trestné
lavici domácí kapitán Mojžíš a soupeři
se podařilo skórovat rovněž v početní
výhodě. Při svém druhém startu v bílo-modrém dresu se poprvé dočkal zlínský
Okál - 1:3. Asistenci si připsal také Meidl.
A to ještě nebylo vše, za další čtyři minuty se přesnou střelou od modré prosadil
Korím - 1:4. Vzápětí svůj nevydařený
výkon podtrhl Moskal, když se podruhé
nechal vyloučit, a Krislovi chybělo jen pár
centimetrů, aby završil rukavici. Více než
sedmnáct set diváků se tak domů nevracelo s nadšením, byla z toho po měsíci
neporazitelnosti domácí prohra... (jim)

¸67<75(1§5č
Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Zápas se mi hodnotí velice těžko,
předvedli jsme špatný výkon. Výjimkou bylo tak deset patnáct minut ve
druhé třetině, kdy jsme dostali Havířov pod tlak a dalo se na to trošičku
koukat. Tam jsme ale neproměnili
obrovské šance, což rozhodlo v náš
neprospěch. Jinak mohu utkání hodnotit jen záporně...“

Martin JANEÈEK
– asistent HC AZ Havíøov 2010:
„Odehráli jsme velice slušné utkání.
V první třetině jsme více vyhrávali osobní souboje, ve druhé jsme si to sami
zbytečně zkomplikovali. Byli jsme pod
tlakem a měli jsme obrovské štěstí, létalo
to tam po brankové čáře. Ve třetí třetině
jsme věděli, že nás čeká tlak soupeře, hráli jsme z obranného pásma a vyplatilo se
nám to.“
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EuroposlanecTomášZdechovskýbesedovalv„Kasku“ Senioři se v Určicích

PROSTĚJOV Předminulou sobotu přijel do prostějovského regionu na pozvání místní organizace
KDU-ČSL europoslanec za tuto
stranu Tomáš Zdechovský. Kromě
Prostějova, kde v dopoledních hodinách vystoupil ve Společenském
domě, besedoval s občany také na
konickém zámku.

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz

2:1

JIHLAVA, PROSTĚJOV Jubilejní
dvacáté střetnutí této prvoligové sezóny body prostějovských hráčům
nepřineslo. V prvním utkání po týdenní přestávce zajížděli na led jihlavské Dukly a potvrdilo se, že na tomto
místě se jim nedaří, Jestřábům se
tam podařilo bodovat pouze jednou
z posledních devíti soubojů, a sice na
podzim 2007.
Do pondělního zápasu před zhruba třinácti stovkami diváků vstoupili
hosté se sedmi beky a jedenácti útočníky. Výbornou střeleckou formu
z druhé ligy si přenesl René Kajaba.
Blížil se závěr první části, kdy využil své rychlosti a přebruslil u levého
mantinelu obránce, vyjel si před bránu
a procedil puk za Honzíka – 0:1. Do
kabin tak odcházeli spokojenější borci v
bílém, leč náskok jim nevydržel ani čtyři
minuty hry. Horčička se sice opět prezentoval spoustou parádních zákroků

a znervózňoval domácí zakončovatele,
poté na něj ale vyzrál Melenovský. To se
psala třiadvacátá minuta, zkušený útočník obkroužil bránu, vybruslil si před
brankoviště a poslal puk za brankovou
čáru - 1:1. Jihlava přežila tři oslabení
a krátce po tomto trestu sama udeřila.
Štebih poslal zpoza brány přesný pas
na Tomečka, ten se natlačil před svého
strážce a v pádu dokázal poslat kotouč
do pravého horního rohu - 2:1. Změnit
se to mohlo ještě v závěru prostřední

dvacetiminutovky. Právě mozek rozdílové trefy Štebih fauloval Venkrbce
a dlouhoruký Jestřáb se rozjel k trestnému střílení. Zkoušel blafák do forhendu,
u levé tyčky ovšem narazil na neprostupný Honzíkův beton.
V závěrečné části sice Diviš orazítkoval
tyčku prostějovské branky, a přestože
inutu před koncem si hostující mančaft
vybral oddechový čas a následně to zkusil se šesti hráči v poli, Jihlava už těsný
náskok uhájila.
(jim)

¸67<75(1§5č
Petr VLK
– HC Dukla Jihlava:
„Jsme rádi, že jsme body doma utrhli.
Z naší strany to bylo hodně ubojované a musím pochválit soupeře za jeho
aktivitu v pohybu a v protiútoku, po
které pramenila i jejich vstřelená branka, měli tam i trestné střílení. Ve druhé
třetině jsme zvýšili aktivitu a projevilo se to na brankách. Postupně se hra
opět vyrovnala a nakonec jsme byli asi
tím šťastnějším.“

Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Prohráli jsme, takže spokojený být
nemůžu, ale gratuluji Jihlavě k vítězství.
Myslím si, že ve druhé třetině byli domácí lepší a za to si body zasloužili. My jsme
tento úsek hráli příliš pasivně a Dukla
toho dokázala využít. Jinak si myslím, že
utkání se neslo v duchu po pauze, bylo
nepřesné, nervózní a spíše silové. Při
troše štěstí jsme si mohli odvézt aspoň
bod.“

9(ÿ(51Ì.
Kuèera rezignoval

Šumperk (jim) - Radek Kučera

se stal třetím koučem, jenž v aktuálním ročníku opustil prvoligovou
lavičku. Prvním byl mostecký Josef
Řeháček, jehož nahradil asistent Jan
Zachrla, druhým pak před necelými dvěma týdny Jiří Kučera, místo
něhož Litoměřice převzal Miloš
Říha mladší. Kučera vedl Šumperk
od postupové sezony 2010/2011,
tento ročník se ovšem „Draci“ po
odchodu řady hráčů trápí na posledním místě první ligy, průměrně
inkasují více než čtyři branky na zápas a k vzestupu nepomáhá ani spolupráce s Pardubicemi. Jednačtyřicetiletý trenér a před dvaceti lety
mimo jiné i hráč Prostějova se tak
rozhodl rezignovat a zůstane pouze
sportovním manažerem, mužstvo
převzal jeho asistent a nedávno ještě
aktivní hráč Libor Pivko.
Zubøi získali Hoøavu

Přerov (jim) - Kladenský odcho-

vanec Petr Hořava se stal nejnovější
posilou Přerova. Třicetiletý syn mistra světa z Prahy 1985 strávil úvod
sezony ve slovenské Žilině, s níž se
nerozešel v dobrém. „Pořád tam byly
nějaké problémy. Některé slíbené
věci navíc vůbec nebyly dodrženy,
a tak jsem se rozhodl z klubu odejít,“
popsal pro stránky Zubrů. Nyní se
tak obránce se zkušenostmi z české,
slovenské i britské nejvyšší soutěže
rozhodl k přesunu na Hanou. V dresu mateřského Kladna se stal dvakrát
juniorským mistrem republiky, jednou s Kladnem a dvakrát s Ústím vyhrál rovněž první ligu dospělých. Na
svém kontě má dále téměř tři stovky
extraligových bitev za Kladno, Ústí,
Třinec a Spartu, vedle toho si zahrál
i za Beroun, Znojmo, Chomutov či
Milton Keynes Lightning. Přes problémy s transferkartou si premiéru
odbyl již v derby proti Šumperku
a byl tak u výhry 3:2.

Benátky posílil Kanaïan
Benátky nad Jizerou (jim) - Kanadský útočník Kurt Etchegary se
stal novou tváří v kabině prvoligových Benátek. Premiéru si odbyl již
uplynulé pondělí proti Havířovu
a při porážce 2:3 na nájezdy si
připsal jednu asistenci. Jednadvacetiletý rodák ze St. John‘s strávil
poslední čtyři sezóny v dresu juniorského týmu Quebec Remparts.
Poslední dvě sezóny nosil kapitánské „céčko“ a v ročníku 2014/2015
téměř dosáhl na hranici bodu na
zápas. V pětašedesáti duelech základní části totiž nastřádal pětadvacet branek a pětatřicet přihrávek,
v následných dvaadvaceti bitvách
play off dosáhl na osm gólů a osmnáct asistencí.
Slavia provìtrala kabinu
Praha(jim)-Neuspokojivévýsledky pražské Slavie v posledních týdnech přivedly vedení tohoto klubu
k hned několika zásahům do mužstva. Již dříve se posilou stal gólman
Tomáš Král, nyní se změna dotkla
hned osmi jmen. Na odchodu
jsou bratři Tomáš a Jiří Doležalové,
obránce Petr Punčochář, útočník
Jan Veselý i další forvard Tomáš
Andrés. Ten míří na hostování do
Ústí nad Labem, odkud se pokusí
probojovat na mistrovství světa
dvacetiletých. Naopak novými tvářemi jsou Tomáš Andrlík, Milan
Mikulík a někdejší Jestřáb Zdeněk
Kubica. Dvacetiletý Andrlík přichází se zkušenostmi z juniorských
zámořských soutěží na střídavé
starty z Plzně, o čtrnáct let starší
Mikulík první ligu již pětkrát vyhrál
a nyní přestoupil z Mladé Boleslavi,
když tuto sezónu zahájil v běloruském Grodnu, devětadvacetiletý
Kubica dosud hájil barvy Ústí nad
Labem, kde zaznamenal pět branek a osm přihrávek. Teď přichází
formou hostování.
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
DOMINIK VOLEK
Nebyl to jednoduchý úkol, uplynulý týden hokejistům
Prostějova nesedl. Výrazně se nedařilo prakticky nikomu a vybrat jedince, kdo by vynikal, tak bylo poměrně
složité. Volba nakonec padla na Dominika Volka. A sice
z toho důvodu, že si musel dlouhé týdny počkat, než
se znovu dostane mezi devět vyvolených útočníků.
A když už tu příležitost dostal, dokázal se odvděčit
jednou brankou do sítě Litoměřic, jíž v polovině deváté minuty srovnával na 1:1. Na body
to sice nestačilo, ale právě Volek byl společně
s kapitánem týmu Pavlem Mojžíšem jediným
hráčem, jenž si v sobotu připsal kladné body. Ve středu se to stejné podařilo pouze Krejčíkovi s Venkrbcem
a v pondělí Husákovi s Protivným. Nebylo to prostě vydařené sedmidenní období a všichni tak věří, že nadcházející trio utkání včetně dvojice krajských derby dopadne o poznání lépe.

OKÉNKO
KAPITÁNA

aneb pohledem
2CXNC/QLæsäG

„Tento týden se nám usínalo
špatně jako po každém utkání, teď
to navíc bylo o to horší, že jsme
ani jednou nebodovali. Je pravda,
že jsme po pauze všechny zápasy
prohráli, takže to vypadá, že nám
příliš neprospěla. V Jihlavě to bylo
vyrovnané, bohužel rozhodly naše
chyby. Zápas s Havířovem byl
z naší strany hrozný, i když konec
druhé třetiny a začátek třetí jsme
měli šance vyrovnat a otočit, ale nedali jsme góly a naopak inkasovali.
No a v Litoměřicích jsme byli vyrovnaným, ne-li lepším týmem, ale
opět rozhodly naše neproměněné
šance a také časté vylučování.
Hlavně dvanáct minut v oslabení
ve třetí třetině je moc, ale i tak
jsme měli dost šancí. Chybělo nám
možná i trochu toho štěstí. Teď nás
čekají tři těžké zápasy, ve kterých
potřebujeme co nejvíce bodovat. Uděláme pro to maximum
a doufám, že nás fanoušci přijdou
povzbudit v co největším počtu,
budeme je potřebovat. Zápasy
s Přerovem bývají vždy vypjaté
a určitě tomu tak bude i teď a stejně
tak i atmosféra bude vynikající.
Všichni se moc těšíme!“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce
LHK Jestřábi Prostějov

www.
YHFHUQLNSYF]
ƔƔ více informací
ƔƔYtFHRKODVĤ
ƔƔYtFHIRWRJUD¿t
ƔƔvideí

elektronická tužka

JESTŘÁBI ZŮSTALI BEZ BODU A OPĚT
PROSTĚJOV Po každém přerušení soutěže bývá vždy otázkou, jak
se komu podaří navázat na předešlé výkony a výsledky. V případě
prostějovských hokejistů je zatím závěr neuspokojivý. Přes několik
světlých momentů se totiž nepodařilo zvládnout ani jeden ze tří
mačů a místo atakování nejlepšího tria či alespoň pojištění pozice
v elitní šestce nastal propad na desáté místo jen bod před Zubry z
Přerova. A právě ti budou jedním z nejbližšího tria jestřábích soupeřů, atraktivní a očekávané hanácké derby přijde na řadu v sobotu od 17:00 hodin.

à

à

Pondělí 16.11. v 18:00 hodin

ZJISTILI
JSME ...

1DÅ]LPiNX´SROHWHFK]QRYX „Zvedám se psychicky i
VODYLO0$57,1-$1(þ(.

JAKO NEBE A DUDY

Před rokem trápená a s patnácti získanými body plácání se na chvostu tabulky, letos za stejné období více než dvojnásobný počet bodů, pozice uprostřed
a jen nepatrná ztráta na týmy nad sebou.
Stávající sezona je mnohem vydařenější
než ta předešlá a svědčí o tom také výčet
individuálních a kolektivních statistik.
Jasně zřejmá je výrazně vyšší střelecká
aktivita, byť přímo na počtu vstřelených
branek se to projevilo jen minimálně,
hlavní rozdíl tak tkví ve zkvalitnění defenzivy, k čemuž napomáhá i tlak v soupeřově obranném pásmu. Ubylo totiž
pokusů ze strany protivníků a poměrně
zásadně i jeho přesných tref.
Z porovnání také vyplývá, že nyní Jestřábi hrají disciplinovaněji a nenabízejí
tolik přesilových her, také při jejich bránění si vedou lépe a patří v tom ke špičce.
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ZVUČNÁ POSILA PRO AGELKY:

původní
zpravodajství
pro Večerník

à

sport

TREFA D

Nejhorší ofenziva třikrát narazila, nyní jsou na řadě Ústí, Šumperk

nili,“ posteskl si kormidelník Jestřábů.
S povděkem kvitoval alespoň návrat
Sovy a po jednom zápase i Husáka zpět
do sestavy, po nějaké době se šance
dočkal také útočník Dominik Volek.
Jiří
„Nedařilo se nám, tak jsme museli v
MOŽNÝ
sestavě něco udělat. Napomohlo to k
tlaku, gólově jsme se ale neprosadili,
Ani v jednom ze tří zápasů se Po týden a půl dlouhé pauze nejprve tak budeme muset hledat dál,“ naznačil 8¾ENCXW /GKFNQXK XNGXQ  UG RQFCąKN XÊV÷\PÚ P¾XTCV PC RTQUV÷LQXUMÚ NGF K FÊM[ LGJQ 
\XÊV÷\KV
Jestřábům bodovat nepoda- Jestřábi neudrželi vedení v Jihlavě a na Přecechtěl další rošády.
Vysočině o branku padli, poté nečekařilo a vůbec poprvé v tom- ně nestačili doma na Havířov a nakoHokejová pozvánka k ledu na 23. kola WSM Ligy
to prvoligovém ročníku se nec ztratili v posledních deseti minutách nerozhodný stav v Litoměřicích.
vs. *QMGLÓUVsPCF.CDGO
.*-,GUVThDK24156',18
Ocitli se tak nově v pětičlenné skupině
usilující o sedmé místo, kterou dohromady dělí tři body. „Přestávka nás svým
způsobem rozhodila z rytmu a nenavázali jsme na předešlé výkony. Naše hra
7./33 b.
10./31 b.
umístìní a poèet bodù:
nebyla tak kvalitní jako dříve, hlavně v
tak mužstvo muselo smířit prvních dvou zápasech jsme nepodali
celková zápasová bilance: 10-0-3-9
8-2-3-9
s týdnem plným porážek po dobré výkony. Chyběla nám zarputi- EH]ERGRYÆSURKU\]DVHERX
aktuální série:
YHQNRYQÊSRU¾åN\YąDG÷
lost i důraz, zejména v rozhodujících
šedesáti minutách. Až dosud fázích,“ povšiml si hlavní kouč výběru
QDG3ąHURYHP
Y-LKODY÷
SRVOHGQÉYÙVOHGN\
QD.ODGQ÷
V+DYÊąRYHP
byl nejméně povedený úvod Kamil Přecechtěl.
QDG%HQ¾WNDPL
Y/LWRP÷ąLFÊFK
sezóny, kdy první čtyři duely Proti Havířovu se navíc po inkasovaném gólu přidala nervozita, takže se
-DURVODY5RXEÊN 
0LFKDO'UDJRXQ 
přinesly jen dva body za pronejproduktivnìjší hráèi:
'DYLG7čPD 
0DUHN'UWLQD 
nedařila ani kombinace, s Litoměřicehry po nájezdech s Benátkami mi to zase byl nezvykle vysoký počet
-DQ.OR] 
0DUWLQ1RY¾N 
vyloučení. „Nechci to moc komentoa Slavií.
brankáøská jednièka:
-DNXE6RXNXS
/XERx+RUéLéND
vat. Jak se mi letos zatím zdáli rozhodčí
0LURVODY0DFKD7RP¾x0DUHx
WUHQÅUVNÙvW½E
slušní, tak tento si z nás dělal legraci... .DPLO3ąHFHFKW÷OD-LąÊ9\NRXNDO
Za stejné zákroky trestal nás a soupeře
zajímavost:
GXR 5RXEÊN 7čPD SDWąÊ GR 7RS 
ne, hlavně v první a poslední třetině. SRX]HGHY÷WNU¾WYDNWX¾OQÊVH]RQ÷GR
SRąDGÊNDQRQÚUčLVRXW÷åHSURGXNWL
Jsem z jejich výkonu zklamaný, nebylo N¾]DOLG¾W-HVWą¾ELYÊFHQHåGY÷EUDQ
YLW\YFHOÆSUYQÊOL]H
N\MHQéW\ąLNU¾WVHGRVWDOLQDGWąLJÐO\
Aleš Sova, Michal Špaček i Pa- to ale to rozhodující. Měli jsme totiž
trik Husák se vrátili zpět do řadu šancí, opět jsme je ale neproměsestavy, mimo hru však kvůli
zranění skončila dvojice útočníků Michal Dragoun s Jakubem
Čuříkem. A na marodce budou
ještě minimálně dnes proti Ústí
nad Labem. „Jsou v péči lékaře
PROSTĚJOV V Prostějově se stal „Spolupracuje se mi s nimi dobře.
a v pondělí s nimi ještě nepočív
polovině října nepotřebným Hráli jsme spolu sice první zápas,
tám,“ potvrdil kouč Jestřábů Ka- PROSTĚJOV V Prostějově zažil
a byl odeslán na měsíc a půl ale řekli jsme si, co a jak, a ‚Očko'
mil Přecechtěl. A co konkrétně Martin Janeček velice úspěšné
trvající hostování do Havířova. i ‚Kaňour' hodně bruslí, takže nám
jim je? „Kubu trápí loket, vypadá
časy, v roli kapitána byl u toho,
to vyhovovalo. Drželi jsme hodně
to už ale nadějně, a když ponV prvních šesti zápasech za slez- puky v útočném pásmu a bylo to
když tehdejší tým HC patřil mezi
dělní rentgen dopadne dobře,
ský klub zaznamenal tři branky dobré.“
nejlepší celky první ligy a jednou
ve středu by mohl hrát. Michala
a jednu přihrávku, výrazně se ƔƔ Byla na vás vidět zvýšená motivazlobí záda a nasadili jsme kapač- to dotáhl až do semifinále proVáclav Meidl (na snímku) při- ce, takže chtěl jste se ukázat?
ky. Už se mu ale ulevilo a zkusí ti Kladnu. Poté prožil další část
pomněl i na svém rodném sta- „Pro mě to byl zápas jako každý jiný.
svého
hokejového
života
v
Sareze
trénink. Pokud to půjde, tak by
Ostrava
a
Vsetíně,
aby
se
krátce
dionu. V první třetině nejprve Jestli jsem v Prostějově, Havířově
mohl také už nastoupit. Ostatní
vrátil
k
Jestřábům.
Nyní
se
jednahrával na úvodní gól a poté si nebo New York Rangers, je mi to
hráči jsou nyní v pořádku,“ ponačtyřicetiletý
bývalý
útočník
dělil se o aktuální informace léodseděl dvě trestné minuty, ve jedno. Vždy jsem hrál naplno a nekař jestřábího mužstva, někdejší a v současnosti trenér na dobře
třetí části ještě jednou asistoval jinak tomu bylo dnes. Jsem rád za
to, že mi zápas vyšel a vyhráli jsme.
doktor národního týmu a uzná- známé místo opět vrátil. A sice
a už stoupá oddílovou produkHlavně jsem potrénoval v pauze
vaná kapacita v oboru Radomír v roli havířovského asistenta...
tivitou, ačkoliv odehrál za svůj a cítím se líp, silnější na nohách, zve„Jsem
místní
rodák,
vyrůstal
jsem
Holibka.
nynější tým jen polovinu či do- dám se celkově. Jak psychicky, tak sitady, takže jsem se samozřejmě
konce třetinu duelů než ostatní. lově.“
těšil. V klubu mám hodně práce,
takže jsem konečně přijel domů
ƔƔ Co stálo za tím, že se vám úvod
exkluzivní
a
například
po
delší
době
viročníku příliš nevydařil?
pro Večerník
rozhovor
děl syna. Těšil jsem se moc
„Zpočátku jsem byl zraněný a neJiří MOŽNÝ
a jsem samozřejmě rád, že
dostal tady příležitost vrátit se do
pro Večerník
jsme vyhráli a opět se mohl
své optimální formy... Jsem vděčný
Jiří
ukázat před lidmi v Prostějově,
Havířovu, jakou mi trenéři poskytli
(QVQ,KąÊ/QåPÚ
MOŽNÝ
kde jsem šest let kapitánoval
důvěru a mohl jsem tak ukázat, co
první mužstvo,“ usmíval se po utkání nově u mužstva, nicméně to sleduji již
umím. Teď doufám v to, že jim vše
Všechno to pozitivní je navíc znát na
ƔƔ
Nebyli
jste
ani
trochu
favoritem,
pozitivně
naladěný
„Janec“.
A
důvodů
trochu splácím.“
druhým
rokem
a
souboje
Prostějova
samotné atmosféře v hledišti, kdy se
výsledek
ale
vyzněl
jednoznačně
ve
k
radosti
měl
spoustu,
jeho
týmu
se
ƔƔ
Stále platí, že dohoda je pouze
s
Havířovem
jsou
vyhrocené
i
mimo
neřeší výše vstupného ani jiné vedlejší
váš
prospěch.
Jak
jste
utkání
viděl?
totiž
podařilo
na
Hané
bodovat
nado
konce
listopadu?
led,
což
je
špatně,
ale
na
ledě
jsou
to
věci. I o tomto podzimu to sice chvíli vypadalo, že to bude velká krize plno a odvézt si vítězství 4:1. „Čekali krásné zápasy. Je vidět zápas na krev, „Bylo vyrovnané. Prostějov zpočátku
a nastane remake loňského příběhu, jsme, že na začátku přijde obrovský takže určitě dobře,“ zhodnotil někdej- tlačil, pak jsme si k tomu po první třetrpělivost se ale vyplatila.
tlak domácích, ten přišel a my jsme ho ší velký oblíbenec prostějovských tině něco řekli. Myslím, že jsme byli
Od konce letní přípravy totiž došlo ustáli. Takový moment zlomu přines- fanoušků.
důraznější v koncovce, více stáli před
k jen nepatrným změnám a dařit se la první branka v oslabení. Je to velká Mimo jiné tak uspěl v minisouboji gólmanem, aby neviděl.“ (úsměv)
začalo. V prvním ročníku po postu- vzpruha pro mužstvo, když se takto s Kamilem Přecechtělem, pod nímž ƔƔ Jste místním rodákem a zatím
pu z druhé ligy jednak nebyla taková dostanete venku do vedení. Teď sice toho mnoho odehrál. „Znám ho vý- stále kmenovým hráčem Jestřábů.
kvalita materiálu, navíc se postupně Prostějov prohrál v Jihlavě, ale před borně, trénoval mě roky v Prostějově Proběhlo nějaké hecování před zároztočila tak obrovská spirála změn,
že prakticky každý týden přicházel přestávkou měl dobré výsledky, tak i Olomouci. Nebylo tam nic osob- pasem?
alespoň jeden hráč. Před dvanácti jsme věděli, že je to zlatý gól,“ nezastí- ního, žádná perlička, ale jsem rád, že „Něco málo ano, ale v hokeji se může
jsem ho porazil. Soupeřili jsme spolu mančaft změnit každý den, takže jen „Vůbec nevím, to jde úplně mimo
měsíci by tak vložená týdenní pauza ral Martin Janeček.
Souboje
Havířova
s
Prostějovem
mě...“
již u mladšího dorostu, který trénuji tak sportovně.“
přišla velice vhod, nyní to až tolik neplatí, neboť se Jestřábi vezli na vítězné navíc mívají náboj na ledě i v hlediš- v Havířově, tam jsme se potkávali, tak- ƔƔ V útočné formaci jste nastoupil ƔƔ Je hokej v Havířově v něčem
vlně, která byla v uplynulém týdnu ti, motivací tedy bylo rovněž obstát že nějaká rivalita ano, ale jen ta zdravá,“ na křídlech se Zdeňkem Okálem jiný, než na co jste byl zvyklý z Propřerušena...
v tomto malém derby. „Já jsem sice pousmál se Martin Janeček.
stějova?
(jim) a Petrem Kankem. Sedli jste si?

0

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

“

Chtěl bych
fanouškům,

Zkušená smečařka z Chorvatska vyplnila volné místo v kádru po těhotné Simon

Marek Sonnevend
PROSTĚJOV Přesně týden trvalo, než prostějovský volejbalový oddíl zaplnil
mezeru na své hráčské soupisce vzniklou nečekaným těhotenstvím Liannes
Simon. Ve čtvrtek 12. listopadu totiž vedení VK AGEL uzavřelo kontrakt s jinou
a ještě ostřílenější plejerkou. Novou hráčkou extraligových šampionek a účastnic
Ligy mistryň se stala Mira Topič. Dvaatřicetiletá smečařka z Chorvatska už si také
odbyla premiéru, když v sobotu přispěla na domácí palubovce k triumfu nad
Frýdkem-Místkem. „Její výkon mě uspokojil,“
čtěte na
usmál se nad novým úlovkem Miroslav Čada,
straně
trenér prostějovských volejbalistek.
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Prostějovská cyklistika ztratila vyrůstající naději
PROSTĚJOV Na silnici mezi Hodonínem a
Ratíškovicemi v pátek 6. listopadu nečekaně
vyhasl život letošního juniorského vicemistra
republiky Martina Kubeše. Členovi cyklistické
stáje SKC Tufo Prostějov se stal osudným střet
s osobním automobilem, k němuž shodou
nešťastných náhod došlo při individuálním
tréninku na horském kole, když z lesní cesty křižoval asfaltovou silnici.
„Martina jsme si před dvěma lety vytipovali
a loni k nám přestoupil z Kyjova. Viděli jsme
v něm velký potenciál, tak jsme si ho vybrali
a celou sezónu strávil v našich barvách. Vždy
jsem na něm oceňoval bojovného ducha, dobře
věděl, proč tento sport dělá a snažil se to vždy

dokázat,“ rozhovořil se o jednom z členů své
tréninkové skupiny mládežnický kouč Martin
Cetkovský.
V osudný den byl on sám s částí týmu na dráhových závodech v Praze, zatímco osmnáctiletý
jezdec najížděl kilometry ve svém domácím
prostředí. „Byli jsme spolu dennodenně v kontaktu, protože bydlel v Hodoníně, tak alespoň
po telefonu či prostřednictvím počítače. Dozvěděl jsem se to ještě ten den večer a těžko se
mi o tom hovoří,“ hledal slova.
Mladého závodníka charakterizoval jako špičkového domestika, který se byl schopen obětovat pro tým. Tomu odpovídá i jeho letní úspěch,
kdy se podílel na stříbrném kovu družstva

Foto: VK Agel

rubriky
Večerníku

sprinterů při republikovém šampionátu dráhařů. „Byl to poctivý kluk, který právě opouštěl
juniorskou kategorii a měl přejít do týmu do
třiadvaceti let. Skvěle rozjížděl sprinty na silnici,
odvedl vždy šílený kus práce, totéž platilo i na
dráze při bodovačce. Nehleděl na svůj výsledek,
ale aby oddíl dopadl dobře,“ těžko se Cetkovský
smiřoval s krutou realitou.
O další výtečné výsledky či podíl na výsledcích
svých kolegů připravila Martina Kubeše odpolední nehoda, k níž došlo kolem půl čtvrté odpoledne. Podle policejního vyšetřování zřejmě
přehlédl projíždějící automobil a jeho řidič již
nemohl srážce zabránit. Následná zkouška na
alkohol i drogy byla negativní.
(jim)

MAJSTRŠTYK
Tak dlouho se Kralice trápily
v zakončení, až se jim to podařilo
zlomit. Po finále okresního poháru dokázali doma zdolat Hněvotín
i Kojetín a o víkendu si vyšlápli také
na Velké Losiny.
Foto: www.skcprostejov.cz

DEBAKL

„Nejsem si vědom žádné chyby,“

TENISTU VESELÉHO tvrdí trenér Stanislav Popelka

Pauza Jestřábům neprospěla, po týdnu
bez jediného zápasu totiž přišlo sedm
dní bez jediného bodového zisku.
Jihlavě, Havířovu a následně i Litoměřicím totiž hokejisté podlehli v řádné
hrací době.

➢ ze strany 3

„Nezlobte se, ale já ani nemůžu. Po dohodě s Jockey clubem k tomu až do vyřešení případu nemám oprávnění,“ dodal Popelka, jemuž jsme do dalších dní popřáli
hodně sil. „Snad se zas někdy uslyšíme v
lepších časech,“ uzavřel náš krátký, ale velmi smutný rozhovor Stanislav Popelka.
Velkou ránou je zveřejnění celého případu i pro majitele Nikase Petra Kupku.
A to rozhodně nejen proto, že vítězstvím ve Velké pardubické mu tento
skvělý kůň vydělal dva miliony korun.
Případná diskvalifikace by se také zásadním způsobem dotkla jezdce Marka
Stromského. Jednačtyřicetiletý žokej
se v závěru své kariéry konečně dočkal
vítězství ve Velké pardubické. O to už
jednou přišel, když v roce 2008 s běloušem Amant Grisem proběhl cílem
jako první. Byl však diskvalifikován za
nedodržení trasy. Stejně jako Popelka
tak i Stromský se až do vyřešení celého
případu nechtěl jakkoliv vyjadřovat.
A aby toho nebylo málo, tak pozitiv-

ČÍSLO VEČERNÍKU

POVEDE KRUPA

PROSTĚJOV Znovu po roce
mění tenista TK Agrofert Jiří
Veselý trenéra. Český reprezentant a stálý člen Davisova poháru
se bude nyní nově připravovat
pod vedením Tomáše Krupy (na
snímku). Uznávaný odborník na
postu trenéra nahradí Slováka
Ladislava Simona. Ten převzal
Veselého v roce 2015 od rodinné
dynastie Navrátilů - Michala a Jaroslava.
„Myslím, že jsem doma nemohl
najít lepšího trenéra, výsledky jeho
hráčů mluví za vše,“ komentoval
změnu Veselý, jehož nový kouč v
minulosti vedl Tomáše Berdycha,
Radka Štěpánka a naposledy trénoval Barboru Strýcovou. Právě
pod Krupovým dohledem se před

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

časem Berdych usadil ve světové
desítce a Veselý by rád na tuto práci
navázal. „Mám své sny a věřím, že
změna trenéra mi je pomůže naplnit. Tomáš Krupa ze mě může udělat lepšího hráče,“ je přesvědčený
tenista.
Jiří Veselý má za sebou náročnou
a rozpačitou sezonu. V Aucklandu
sice vyhrál první turnaj na okruhu
ATP a zahrál si i finále v Bukurešti,
na druhou stranu hned šestnáctkrát nepřešel přes první turnajové
kolo. „Musím se zlepšit a podávat
vyrovnanější výkony. Na tom všem
budeme dělat. Vím, že výsledky nepřijdou hned, ale myslím si, že naše
práce přinese ovoce,“ doufá hráč,
který zakončil letošní rok na 41.
místě světového žebříčku ATP. (lv)

HVOZD Když Nikas prolétl jako
první cílem Velké pardubické v historicky nejlepším čase, zavládlo v celém
regionu obrovské nadšení. A nenašel
se nikdo, kdo by tento úspěch skromnému Stanislavu Popelkovi z Hvozdu
nepřál. Obzvláště po všech životních
kotrmelcích, které překonal jen díky
velké zarputilosti a odvaze. Euforii
po těžce vybojovaném triumfu však
nyní Na Srdéčku vystřídala obrovská
beznaděj...
„Poslední dny nemůžu vůbec jíst ani
spát, nedokážu si to celé vysvětlit... Mohu
říct jen tolik, že si nejsem vědom žádné
své chyby. Nikdy bych koni nepodal
žádnou zakázanou látku, obzvláště když
vím, že po dostihu může jít na prohlídku,“ prohlásil pro Večerník uznávaný trenér obou koní Stanislav Popelka, který se
více k celé situaci dále nechtěl vyjadřovat.

ní vzorek měl i kůň Čáriray s žokejem
Dušanem Andrésem. „Pan Popelka je
člověk, který používá selský rozum. Nevěřím, že by chtěl vědomě koním něco
podat kvůli výkonnosti. Možná je chyba
ve složení krmiva. Vím, že bral nějaké z
Polska a v tom by mohl být kámen úrazu,“ vyjádřil se Andrés, který na Srdéčku
jako malý vyrůstal. Jeho otec Josef zde
totiž několik let působil jako trenér.
Trenér Popelka požádal o provedení analýzy vzorku B včetně zjištění konkrétního
množství nedovolené látky. Výsledky
kvantitativní analýzy umožní usoudit na
závěr, s jakým cílem či jakým způsobem
byly látky podány: zda jako následek medikace, kontaminace z prostředí atd. Ze
strany Jockey Clubu ČR lze učinit další
kroky až po obdržení výsledku analýzy
vzorku B. O sankcích pak rozhoduje Pořádková komise. Analýzy vzorků budou
provedeny v Central Laboratory v Newmarketu. Výsledy mají být známy zhruba
za tři týdny.
(mls, pk)

FOTBAL HLÁSÍ ZIMNÍ SPÁNEK

EXHIBICE SPLNILA OČEKÁVÁNÍ

TENISOVÉ NAGANO POKRAČUJE

Zdá se to teprve nedávno, co se fotbalisté pustili do letošní sezóny, ale jsou to už dlouhé tři
měsíce. Po tomto víkendu se tak hráči i realizační
týmy mohou těšit na zasloužený odpočinek, pro
některé týmy to bylo hodně náročné. Z tohoto
pohledu je ale trochu otázkou, kdy by se vlastně
soutěže měly hrát. Během srpna se trenéři netají
tím, že je to trochu neregulérní, protože kvůli dovoleným pravidelně chybí řada hráčů základní
sestavy, nyní v první polovině listopadu už je
pak horší počasí a terény náchylnější ke zranění.
Totéž platí na začátku jara, kdy se pro některé
zahajuje zbytek sezóny zbytečně brzy, to platilo tehdy hlavně v dřívější době, kdy se muselo
začít již v březnu. Ale tím trable nekončí, protože
červen už bývá obdobím velkých veder, navíc tu
jsou maturity a první dovolené, takže zatímco
někteří by rádi hráli až do konce měsíce, jiní by
raději skončili už v květnu. Vychází tak z toho trochu groteskní situace, kdy ideální termín vlastně
neexistuje.

Před týdnem jsem dostal možnost osobně se v
roli pracujícího diváka zúčastnit vzpomínkového souboje Vsetína s Litvínovem. Už po
dosednutí na pohodlné dřevěné sedačky, které
se nedají srovnat s ohyzdnými lavičkami na
prostějovském zimáku, na mě vedle vůně slivovice, kdy jsem zalitoval své pozice řidiče, dýchla
i taková zvláštní nostalgie. Byť samotné tempo
střetnutí zdaleka nedosahovalo úrovně extraligových časů, chvílemi jsem si vážně připadal
jako o dvě desetiletí zpátky, kdy se Na Lapači
proháněly tyto hvězdy v nejlepší formě. Početné
obecenstvo dostatečně bavily i nyní, ovšem tehdy to muselo být ještě o stupínek lepší, protože
šlo o víc než jen o krásné akce. Nejen mě, ale i ostatní zamrzela nečekaná neúčast takových ikon,
jakými v případě valašského klubu jsou Rostislav
Vlach, Jiří Dopita či Tomáš Sršeň, i tak mě ale
nadchla super atmosféra a celkově velice pozitivní nálada. Třeba při nějakém dalším výročí by
si podobný mač zasloužil také Prostějov.

Je až neuvěřitelné sledovat, jakého množství
úspěchů se daří dosahovat současné generaci
českých tenistů. Platí to jak pro mužskou linii, tak
pro tu ženskou, která se o právě skončeném víkendu
blýskla již čtvrtým prvenstvím ve Fed Cupu za posledních pět let. Ukazuje to, že se sešla mimořádná
skupinka, kterou se navíc daří průběžně doplňovat
a obměňovat, takže to vyloženě není jen o jednom jménu, jemuž by ostatní jen sekundovali.
Bylo nádherné sledovat, jak zaplněná hala hnala
po oba dny svým povzbuzováním hráčky za
úspěchem a hřát nás může i to, že díky klubové
příslušnosti se jedná i o prostějovský úspěch.
Pravda, většinu roku tráví tenisté mimo republiku,
kdy se přesouvají napříč státy i kontinenty, stejně
tak se ale mohou spolehnout i na špičkové zázemí
na Hané, za což se odvděčují i osobní účastí na
tradičním předvánočním finále extraligy. Lze si tak
jen přát, aby současné úspěchy pokračovaly co nejdéle, slyšet českou hymnu a vidět výhry českých
sportovců neomrzí.
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V neděli odpoledne skončily na
regionálních trávnících fotbalové
boje tohoto kalendářního roku
a nastává dlouhá pauza čítající celkem sedmnáct týdnů bez fotbalu.
Až koncem března zahájí „eskáčko“ jako první celek z regionu jarní
část.
VÝROK VEČERNÍKU

„NEMÁME KDE
TRÉNOVAT. PŘIŠLI
JSME V KOSTELCI
O SOKOLOVNU!“
Předseda kušistů Savany
Kostelec na Hané Josef Nedělník
musí řešit nečekané starosti.
KOMETA VEČERNÍKU

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ

Členka prostějovského tenisového
klubu získala jako
j
druhá Češka
v historii
histori ocenění
Srdce F
Fed Cupu
pro hrá
hráčku s největším týmovým
duchem. Svým
duche
hlasováním
o tom rozhhodli sami
ffanoušci.
Venku listí pomalu opadá,
u nás panuje vždy dobrá nálada

www.vecernikpv.cz
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TBALOVÁ R

ZHLEDNA

JESENEC
DOMA
VYZRÁL
I
NA
PROTIVANOV
Vítězové díky stoprocentní bilanci na svém trávníku přezimují druzí, hosté mají starosti
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
DZBEL Tradice zůstala neporušena, na Protivanov se
prostě společnému výběru
Jesence a Dzbele daří. Platilo
to již v předchozích sezonách
a je tomu tak i nyní. Po úvodní
remíze 2:2 ve vysokohorském
prostředí Drahanské vrchoviny
se uplynulou sobotu podařilo
Jesenci bodovat doma naplno.
Před svým publikem tak vyhrál
i osmé soutěžní utkání tohoto ročníku I.B třídy skupiny „B“
Olomouckého KFS a zejména
díky této bilanci se jeho hráči
mohou těšit z návratu na druhou pozici. To Protivanov vyšel
již sedmkrát za sebou naprázdno a propadl se tím do bezprostředního pásma ohrožení. V zimě tak mají v tomto kdysi divizním klubu o čem přemýšlet...
Stav před výkopem
Oba týmy věděly, že se hraje o to,
komu se bude po celou zimu lépe
trénovat, jednalo se totiž o poslední
soutěžní zápas tohoto kalendářního
roku a příležitost vítězně se rozloučit
s první částí sezóny. Lepší výchozí pozici měli domácí, kteří už ve Dzbelu
dokázali porazit Nové Sady „B“, Slavonín, Babice, Hvozd, Leštinu, Libinu
i Zvoli. A ve hře byl i posun ze třetí na
druhou pozici, pokud by současně
Slavonín padl v Pasece. To hosté naposledy bodovali na konci září, kdy se
jim doma podařilo zdolat Paseku, tím
ale skončila jejich sedmizápasová šňůra bez prohry a naopak přišla opačná
série. Místo pozic v horních patrech
tak nastal sesun dolů.

Spokojený Petr Ullmann:
„Našla se tady dobrá parta“

DZBEL Po dvou letech strávených v Plumlově, jemuž na jaře
VIDEO &FOTO
pomohl k postupu do I.A třídy,
GALERIE
klikni na
a předešlé štaci v Určicích se Petr
www.vecernikpv.cz
Ullmann (na snímku) před sezónou rozhodl pro návrat zpět
na Konicko. Zakotvil v Jesenci
a zatím může být velice spokojen. Jeho nové mužstvo je
po patnácti kolech druhé s jen
nepatrnou ztrátou na lídra, k čemuž pomohla i druhá podzimní
výhra s čistým kontem. Po utkání
Před bránou Protivanova bylo rušněji, a byť přímo z této situace hlavičkující Jiří
Tichý neuspěl, své dvanácté podzimní trefy se dočkal.
Foto: Jiří Možný tak Večerníku poskytl rozhovor
v dobrém rozmaru.
Kluci čekali jeden na druhého, kdo proti kdy na horké půdě dokázal zvítězit

Vývoj zápasu

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

přímé reporty
ty
ví
zpravodajství
pozápasové ohlasyy

Začalo se velice zostra a již ve druhé minutě přišel první gól, o nějž se
postaral hlavní jesenecký snajpr Jiří
Tichý. Za další čtvrthodinu to již bylo
o dvě branky, od čehož se odvíjel celý
zbytek utkání. Domácí nemuseli nikam pospíchat a dařilo se jim podnikat nebezpečné útoky, z nichž nebylo
daleko k dalšímu navýšení. Jen ve druhé půli šel Jiří Tichý sám na gólmana
a těsně minul zadní tyč, o chvíli později předstihl obránce, ale gólman byl
proti jeho dělovce na místě a prakticky okamžitě byl ve vápně faulovaný
právě Pitákem, ale nepískalo se. Gólman Protivanova se následně jen díval, jak přímák z necelých dvaceti metrů končí na jeho levé tyči. Střídající
Motl vypálil zprava o fous vedle a poté
se opět zaskvěl Piták. I hosté se dostali
do několika možností, ale buď prostor
tří tyčí minuli, nebo si vylámali zuby
na spolehlivém Kýrovi, jemuž zdatně
pomáhala i celá obrana.

tomu míči půjde. Tam měl přijít razantní
odkop, ale nestalo se,“ smutnil protivanovský lodivod. Nic už na výsledku naopak nezměnila hodně přísná červená
karta v podání nepřesného sudího. Vylučovat spíše mohl za menší strkanici
v nastaveném čase první půle, Klicpera
ale pykal za klasický žlutý faul, kdy vystoupil z obranné čtveřice a zepředu zastavil pokus o rychlý přechod do útoku.

Osobnost utkání

Zásadní okamžiky

Dařilo se celému domácímu kolektivu,
platilo to pro všechny posty od brankáře po střídající hráče, takže není jednoduché vybrat pouze jedno jméno. Volba tak padá na jeseneckou klasiku
Jiřího Tichého, který opět prokázal, že
se v každém utkání dokáže probrat do
několika velkých šancí. Jednu z nich se
mu podařilo zužitkovat a jednalo se navíc o vítěznou branku. Mimo to i v dalším průběhu výrazně zaměstnával defenzivu soupeře a při střídání pět minut
před koncem mu odměnou byl potlesk
přítomných diváků.

Hlavní bylo, že se domácím podařilo
prakticky hned z první možnosti Jiřím
Tichým otevřít skóre (1:0) a poměrně
záhy toto vedení Petrem Tichým navýšit
- 2:0. Pravda, dvoubrankové vedení už
dokázali hráči během podzimu párkrát
ztratit, teď ovšem nedovolili soupeři vsítit branku. „Gólové momenty přišly po
pěkných akcích. Věnujeme se tomu na
tréninku, hráči vědí, kam si mají stoupnout, a je vidět, že práce přináší výsledky,“ těšilo kouče vítězů Petra Tichého. To
jeho protějšek Josef Pospíšil se nacházel
v jiném rozpoložení. „Dostali jsme obrovsky laciné branky. Při prvním gólu
ztráta přišla uprostřed hřiště, stále to ale
mohl někdo napravit. Obránce tam šel
bez důrazu, hra se dala přerušit, ale nechali jsme ho nacentrovat, pak to byla
taková trma vrma, balon různě skákal
a skončil v síti gólmanovi nad rukou.

Zajímavost duelu
Takovou bilancí se nemůže chlubit
nikdo z celé soutěže, pouze Jesenec je
doma zcela stoprocentní a body nerozdává! Naposledy se tak stalo v úplně
posledním duelu uplynulého ročníku,

Hvozd. Od té doby je to ve Dzbelu
nedobytná pevnost. Ani suverén celého podzimu z Velké Bystřice, jenž má
po víkendové porážce v Otinovsi nově
jen tříbodový náskok, až tak úspěšný
doma není.

Atmosféra střetnutí
Podzimní derniéru si v částečně slunečném, ale chladném sobotním odpoledni nenechalo ujít osmdesát diváků. Někteří mohli srovnávat s pátečním
soubojem reprezentace proti Srbsku
a na všechny zájemce o oblažení svých
chuťových buněk čekaly výborné klobásy a cigáro z udírny, takže mohli odcházet spokojeni příznivci obou týmů,
protože s plným žaludkem se vše lépe
snáší.

●● Velice brzy jste se ujali vedení,
takže rozlučka s podzimem proběhla podle představ?
„Chtěli jsme závěr sezony zvládnout
herně i výsledkově, což si myslím, že
se nám povedlo jak minulý týden na
Nových Sadech, tak i teď doma. Řekli
jsme si, že na soupeře chceme hned
od začátku vletět, na nic nečekat a
hrát aktivně, což se nám podařilo. Pomohl nám brzký gól a vzápětí druhý.
Pak jsme sice trochu polevili, ale myslím si, že jsme Protivanov stále drželi
na distanc. Je to navíc derby, takže o
to je tato výhra cennější. A také jsme
udrželi domácí neporazitelnost,
všechny zápasy jsme vyhráli, což je
super!“ (úsměv)

●● Už několikrát se vám stalo, že
jste ztratili dvoubrankové vedení,
tentokrát jste nulu udrželi.
„Hrozně si to vyčítáme. Ve Velké Bystřici
jsme s lídrem v osmdesáté šesté minutě
vedli dva nula a ještě v devadesáté čtvrté
jsme nedali penaltu! To samé v Postřelmově, kde jsme v devadesáté minutě
vedli dva jedna a naší taktickou chybou
jsme o vítězství přišli... Myslím si, že jsme
mohli mít ještě o čtyři body víc.“
●● Neobávali jste se toho i tentokrát,
když ten třetí gól stále nepřicházel?
„Věděli jsme, že tady na domácím
hřišti si šance vytvoříme, ale prioritou
pro nás byla vzadu nula. V posledních
zápasech jsme totiž inkasovali laciné
góly, které nás mrzely a stály výsledek.
Takže o to je to nyní cennější.“
●● A jste rád, že už nastává zimní
pauza?
„Ano, za sebe musím říct, že jo. Musím
říct, že se tady našla dobrá parta lidí,
víme, co chceme hrát, a nádherně se
nám daří. Jsem tu spokojen, je to dobré.“ (úsměv)

Pozápasové hodnocení trenérů
Petr TICHÝ starší - SK Jesenec-Dzbel:
„Na Protivanov jsem se byl několikrát podívat a řekli jsme
si v šatně, že na ně vletíme. Taktika se nám vyplatila, takže
spokojenost. Pomohl nám i brzký gól. Celý týden jsme byli
nahecovaní a povedly se nám už předešlé zápasy, takže jsem
věřil, že vyhrajeme. Kdyby se kopala penalta, když měl Jirka
spadnout, tak to bylo tři nula a hotovo. Ale jsme rádi i za tento
výsledek, my se nikam necpeme, postup výš stojí peníze. Hrajeme to pro radost a za párek.“ (úsměv)

2 :0

SK Jesenec-Dzbel

Jiří Možný

Foto: Jiří Možný

Josef POSPÍŠIL - SK Protivanov:
„Nebyl to pro nás vůbec povedený zápas, ještě že už je konec
podzimu... Asi jsem klukům neměl říkat, aby byli opatrní, že
nesmíme dostat laciné góly, protože přesně to se stalo. Je mi
líto, že poslední duel podzimní sezony vyzněl až tak špatně,
byl to spíše boj. Přispěly k tomu oba týmy a nepovedlo se to
ani arbitrovi... Nějaké šance jsme měli, ale nedali je, což nás
tlačí už několik zápasů. Kluci umí hrát fotbal, ale když nedáváme branky, tak nemůžeme vyhrát.“

SK Protivanov

15. kolo FGP studio I.B třídy, sk. „B“
Kořenovský
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Branky: 2. J. Tichý, 17. P. Tichý
Střely na branku:
Rohové kopy:

8
8

JESENEC
Střely mimo branku:

Žluté karty: 34. D. Čížek, 70. Ullmann

6
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PROTIVANOV

Branky: -

( 2 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Machala – Kučera, Vachutka
Červená karta: 77. Klicpera

Střídání: 52. Zajíček za Kořenovského, 78. Motl za Konečného, 86. Žouželka za J. Tichého, 88. Z. Tichý za Navrátila

Diváků: 80

Rohové kopy:

6
5

Střely mimo branku:

Žluté karty: 34. Kropáč, 60. M. Piták, 86. M. Pospíšil
Střídání: 46. D. Nejedlý za Mudrocha, 46. Z. Pospíšil za V. Nejedlého, 65. Milar za M. Sedláka
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fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
PETR NEKUDA
PE
Ne, není to ani novinářská kachna, ani nezařádil
redakční šotek. Je to prostě jen významné
redakč
vyjádření toho, že z třinácti borců, kteří se
vyj
objevili na hřišti, nelze s čistým svědomím
ob
nominovat nikoho. A dlouhodobě
no
zraněný hráč, který jezdí s týmem na
zra
všechny zápasy v klubovém oblečení,
vše
stojí také za povšimnutí. Ne vždy a ne
stoj
u všech
vš tomu tak v minulosti bylo... „Už mě
hodně svědí nohy, zvlášť když se týmu takto
hodn
nedaří,“ poznamenal Večerníku po zápase
neda
Nekuda. „Bohužel to ještě nějakou dobu
Petr N
nepůjde, začátkem prosince mi vyndají dráty
nepůj
ze zápěstí
záp a před polovinou ledna půjdu na
kontrolní vyšetření, které snad potvrdí, že se
kontro
budu moci zapojit do zimní přípravy,“ věří
jeden ze střelců týmu. Závěrem se sluší dodat, že
ž svůj standardně profesionální výkon
v obraně
obra předvedl opět stoper Martin Sus.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Končíme sice znevesela, ale pořád je za námi vidět kus práce. Jsme na prvním místě, byť nám třeba o skóre unikne. Je ale pravda, že podle tečky je tendence hodnotit
celý půlrok. Sehráli jsme do jisté míry smolné utkání, dva góly si dali fakticky sami.
Gradoval tím děj z posledních asi pěti zápasů, v nichž jsme měli některé dobré pasáže a kousek potřebného štěstí, že jsme je výsledkově uhráli. O tento výsledek jsme
si ale koledovali a někteří hráči by si měli sáhnout do svědomí, jestli pro svůj výkon
skutečně dělají maximum! A jestli to vůbec chtějí ve fotbale někam dotáhnout. Je
zde spousta mladých talentovaných hráčů, ale s tím, jak vstupují do střetnutí, to
takhle dál nepůjde. Sami si musí rozmyslet, jestli nemá raději cenu třeba studovat
a na fotbal se úplně nevykašlat! Forma samozřejmě odejít může, což se nám v závěru sezóny stalo, musí to ale vyvážit přístup k zápasu a maximální nasazení. A to tam
prostě nebylo... Popravdě považuji za malý zázrak, že jsme v tabulce tam, kde jsme.
Fanouškům musíme poděkovat za podporu, kterou nám dávají i ve venkovních
utkáních, doufám, že nás po tomto výsledku nezatratí.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Závìreèné hodnocení
v pozitivním duchu
Prostějov (tok) - Po neveselém návratu ze závěrečného utkání v Hulíně
se v podvečer dle plánu sešli fotbalisté
s vedením klubu v prostorách stadionu
SCM Za Místním nádražím. Úvodní
slovo si vzal předseda klubu Petr Langr,
který ze své pozice zhodnotil uplynulou sezónu jako celek. Poděkoval
hráčům za rekordní počet nasbíraných
bodů a nejlepší postavení v tabulce za
poslední čtyři roky v MSFL. Tento fakt
se odrazí i ve finančním ohodnocení
týmu. Generální sportovní manažer
a trenér František Jura byl ještě pln
emocí z nevydařeného utkání v Hulíně, proto spíše slovy šetřil a zaměřil se
na organizační záležitosti.

Program eskáèka

do konce roku
Prostějov (tok) – Poslední hvizd
sice zněl, ale práce hráčům 1.SK
ještě nekončí. Do konce listopadu
absolvují vždy ve středu dva tréninky, v prvním prosincovém týdnu se
sejdou na zimním stadionu k rozlučkovému hokejovému zápasu. Poté
dojde na vytouženou pauzu, po níž
se všichni opět sejdou až v polovině
ledna.
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Zbytečná kaňka prostějovského 1.SK na závěr podzimu:

TAKHLE SE O PRVNÍ MÍSTO NEHRAJE!
PROSTĚJOV Podzimní fotbalová sezóna od třetí ligy dolů skončila. O uplynulém víkendu se hrálo předehrávané první jarní,
v celkovém pořadí tedy šestnácté kolo. I počasí se tomuto faktu
přizpůsobilo a především úvodní poločas působil na hulínském
trávníku v ostrém sluníčku velmi svěže.To se ovšem nedalo vůbec
říci o prostějovské jedenáctce, která naopak jakoby už předčasně
zabředla do hlubokého zimního spánku. Je velká škoda, že sezona neskončila přesně v polovině, protože výsledný dojem zanechaný svěřenci kouče Jury by tak byl mnohem příznivější. Zítřejší
dohrávka Vítkovic je navíc může připravit jak o tříbodový náskok
v čele, tak i o první příčku v průběžném pořadí MSFL, kdy rozhoduje brankový poměr. Na samém konci soutěže by už sice„eskáčko“
těžilo z lepšího vzájemného zápasu, kdy na severu Moravy zvítězilo 2:1, ale takto může přezimovat druhé...

Tomáš Kaláb
Petr Kozák
Prostějovští fotbalisté měli před posledním zápasem několikerou motivaci. Tou permanentní by měla být
přirozená chuť po vítězství, navíc
umocněná bojem o první příčku
s Vítkovicemi. Je přece velký rozdíl dívat
se po tři zimní měsíce na tabulku, které
kralujete, nebo z druhé pozice, byť by
tomu tak mělo být pouze vzhledem
k horšímu skóre. V neposlední řadě pak
měli (a ještě mají) hráči „eskáčka“ od
klubového vedení slíbenou zajímavou
prémii za první místo po podzimní části...

Bohužel ani jeden z motivačních
prvků v sobotu na hřišti Hulína nezafungoval. Tým předvedl zejména
v prvním poločase ostudný výkon,
bez jakékoli „šťávy“ a naprosto nekolektivní představení přimělo trenéra
k ostrému poločasovému projevu
v kabině. Na rozdíl od minulých zápasů ale už nebylo v psychických ani
fyzických silách týmu zápas otočit...
Nepochybným zlomem utkání šestnáctého kola MSFL byla první obdržená
branka, která vzala hráčům poslední
zbytky energie. Nikdo totiž nemohl
pochopit, jak je možné obdržet gól
přímo z rohového kopu, kdy brankáře

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Osudový okamžik utkání v Hulíně. Míč z kopačky Lacigy se právě snáší pod břevno
Burešovy branky, gólman mu v jeho cestě nedokázal zabránit... Foto: Tomáš Kaláb

neatakuje ani jeden soupeřův hráč, ani
nesvítí slunce do očí?! Tento okamžik
se podepsal i na tradičně vysoké morálce kapitána Kroupy, který sehrál asi nejslabší part v prostějovském dresu. A při
absenci špílmachra Zelenky, kdy zkušenosti a um bývalého hráče pražské Sparty a reprezentace citelně chyběly, bylo
o osudu utkání rozhodnuto ještě dřív, než
sudí foukl naposledy do píšťalky... „Bylo
patrné, že většina se těší, až rozhodčí
odpíská zápas a půjdeme oslavit závěr
sezóny,“ posteskl si po utkání výstižně
František Jura, lodivod 1.SK Prostějov.
I přes porážku figurují jeho ovečky
stále na prvním místě tabulky, ovšem

s jistotou pouze do úterý 17. listopadu.
Vítkovice totiž hostí v tabulce poslední
Břeclav, neboť utkání si musely odložit
kvůli obsazení svého stadionu českou
reprezentací. Pokud se naplní papírové
předpoklady a všechny body zůstanou
na severu Moravy, pak se Vítkovičtí dostanou před zimní přestávkou o skóre na
první místo tabulky.
Přesto nelze opomenout či dokonce
šmachem zahodit jinak vydařenou
půlsezonu eskáčka, kdy čtyřiatřicet
získaných bodů a pozice lídra od prvního do posledního kola je něčím, co
by před startem ročníku 2015-2016
brali všichni všemi deseti.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

www.vecernikpv.cz

Laciga vyškolil Bureše gólem z rohového kopu
SK Hul
1.SK Pv 2:0
HULÍN K šestnáctému kolu MSFL
zajížděli prostějovští fotbalisté v sobotu do Hulína. Půldruhou hodinu
po poledni nastoupili proti místnímu
Spartaku a přestože výprava mocně
toužila minimálně po bodu, na trávníku to vidět nebylo... Utkání rozhodl
nešťastný moment v podobě branky z rohového kopu a když domácí
přidali i druhý gól, odjelo eskáčko
s prázdnou.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Z celého prostějovského kádru byl kromě dlouhodobě zraněného Nekudy na
vážkách pouze start Zelenky, který dostal
virózu a byť byl na střídačce připraven,
nakonec do hry nezasáhl. I to byl jeden
z významných faktorů, který ovlivnil
podzimní derniéru. Dobrý výkon v po-

sledním domácím utkání proti 1.HFK
Olomouc přiměl trenéra Františka Juru
k nominaci Sečkáře na neobvyklý post
útočníka, na levém kraji zálohy nastoupil
Pančochář, uprostřed hřiště se poskládali
Fládr s Petrželou. Mezi tři tyče se tentokrát postavil dosluhující gólman Bureš.
To domácí trenér Jindřich Lehkoživ
řešil před zápasem ještě mnohem větší
problémy, protože se mu kvůli nemoci
omluvilo několik hráčů a na lavičce zbyli
kromě náhradního brankáře pouze dva
plejeři. Dlužno ale podotknout, že opor
týmu se absence netýkala.
Utkání začalo dvojicí přímých kopů domácích, přičemž ten druhý byl odpískán
hlavním sudím za nastřelenou ruku ve
zdi, což je poměrně nestandardní rozhodnutí. I druhý pokus ovšem skončil
v dobře postavené zdi. Následující sekvence byla ve znamení oboustranných
nepřesností a hry mezi šestnáctkami.
Domácí se snažili útočit zejména přes
svou pravou stranu, odkud přišel po
dvaceti minutách hry centr na zadní tyč,
kde se snažil prosadit hlavičkou Hrdlička,
mířil ale vedle tyče. O pět minut později
zkoušel dostat míč před branku zleva
Ondřejka, Bureš míč jen zblokoval a do
bezpečí jej odkopl Sus. Asi jediná gólová
příležitost Prostějova přišla po půlhodině

hry. Chytrá průniková přihrávka konečně vybídla ke sprintu Sečkáře, který před
brankou našel Kroupu, ten však v tísni
zamířil pouze do Chytilových rukavic.
Na druhé straně dostal zajímavou přihrávku za obranu Ondřejka, s brankářem však přestřelil i branku. Deset minut
před přestávkou si domácí vypracovali
dva následné rohové kopy, k nimž se postavil kapitán Laciga. V druhém případě
zatočil snad s pomocí větru míč přímo
pod břevno, na což Bureš adekvátně ne-

zareagoval, a Spartak šel do vedení - 1:0.
Z tohoto otřesu se „eskáčko“ do poločasu už nevzpamatovalo...
Po přestávce bylo možné čekat tradičně
zlepšený výkon borců v bílomodrém,
dva centry zprava však skončily za brankovou čarou. Fládrův přímý kop odvrátil
gólman Spartaku, jinak aktivita k cíli nevedla. Na druhé straně po centru Krhuta
se ocitl před Burešem Šrom, byl ale příliš
blízko. Při ofenzivních myšlenkách logicky otevřeli hosté obranu, do níž si dvacet

minut před koncem naběhl Ondřejka,
a jeho přihrávka doleva našla Hrdličku
před prázdnou brankou - 2:0! O chvíli
později se do brejku dostal znovu Ondřejka, Bureš ale včas vyběhl. Po rohovém kopu hlavičkoval Číhal těsně nad
břevno, v poslední desetiminutovce se
z dobré pozice neprosadil z přímého
kopuKroupa.Atakposledníšancizápasu
zahodili domácí, když Ondřejkův technický pokus se nevešel mezi tři tyče. Pak
už nepřišlo nic, jen smutná cesta domů...

Pozápasové hodnocení trenérù
Jindøich LEHKOŽIV
- SK Spartak Hulín:
„Jsem spokojen s výsledkem i předvedenou hrou. Byť jsme čelili problémům
se sestavou, kdy ještě ráno mi volali
někteří hráči, že leží s teplotou. Na střídačce nám tedy zůstal zraněný Postava
a Kadlec, který sotva dobral antibiotika. Sestava tak dostala
značných změn, Krhuta jsme posunuli do obrany, navíc se
v průběhu zápasu zranil i Labuda, takže se stáhl dozadu i útočník. Kluky musím pochválit za maximální bojovnost, objevily se i fotbalové momenty. Díky nim jsme si vytvořili víc šancí,
než Prostějov. Na tomto hřišti jsme ho ještě neporazili a jsem
rád, že se nám to teď povedlo zrovna v situaci, v níž jsme se
nacházeli.“

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Pociťuji velké zklamání, přestože nelze
v kontextu celého podzimu volit nějak
ostrá vyjádření. V prvním poločase si
soupeř také nevedl nijak skvěle, ale bylo
tam vidět větší nadšení, ochota do hry
a chuť vyhrát, na naší straně z těchto atributů naopak nic.
Jedině snad bylo patrné, že se těšíme, až rozhodčí odpíská
zápas a půjdeme oslavit závěr sezóny... Hulínu stačil poctivě
odvedený výkon, kterému jsme se prostě nevyrovnali. Druhý poločas se soupeř nikam zvlášť nehrnul, my jsme poslední
čtvrthodinku hráli na tři beky, z toho rezultovalo i nějaké naše
přečíslení. Forma většiny hráčů šla rapidně dolů a v tomto
okamžiku nám ve středu pole strašně chyběl Zelenka.“

„Táta byl naším výkonem zklamaný,“ mrzelo po zápase Martina Hirsche
HULÍN Patřil k trojici hráčů, kteří v posledním podzimním vystoupení „eskáčka“ snesli trochu přísnější měřítka hodnocení.
Kromě dvou profesionálů v poli je to ostatně právě Martin Hirsch,
který se snaží dávat do hry srdce, i když se týmu nedaří. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník neskrýval notnou míru zklamání...

Tomáš Kaláb

nepříjemné... Jsem z toho hodně zklamaný. Nevím, co se zase stalo. Sezónu jsme
●● Takový zápas se asi hodnotí hráči měli dobře rozehranou a chtěli jsme
velmi těžce?
ji úspěšně dokončit tím, že budeme
„Ano, bezprostředně po jeho skončení v Hulíně bodovat. Dopadlo to ale tak,
je jakékoliv hodnocení opravdu jak to dopadlo. Hráli jsme o hodně,

vždyť přezimovat na první příčce je pro
mužstvo čest. Odehráli jsme zápas velmi
špatně a všichni to viděli.“
●● Jak si lze porážku vysvětlit?
„Nevypracovali jsme si vůbec žádnou
šanci, i když o soupeři se v prvním
poločase dá říci totéž, gól vstřelili
z ničeho...“
●● A byla to kuriózní branka, jak jste
nešťastný moment viděl ze hřiště?
„Takové góly někdy padají, roh byl
dobře zatočený a určitou měrou

k němu přispěl vítr. Jestli jej brankář
podcenil, nemohu spekulovat, to si
musí vyhodnotit sám. K naší smůle se
to prostě přihodilo.“
●● Měla ta branka zásadní vliv na
vývoj utkání?
„Měla, to je jasné. My jsme v druhém
poločase hru otevřeli, Hulín měl
snazší cestu k naší brance. Byť neměli
převahu, využívali brejkových situací
a posílali míče k nám do šestnáctky.
Na druhou stranu jsme nevyvinuli

dostatek snahy dotlačit míč do jejich
branky, jak se říká, čímkoli. Soupeř
chtěl víc, což nechápu!“
●● A to jste měli v Hulíně de facto
domácí prostředí...
„No právě. Fanoušci jsou super, vážili
za námi cestu do Hulína, měli vlajku,
i nějakou tu lehkou pyrotechniku, to
všechno jsme vnímali. Je to vůči nim,
klubovému vedení i nám samotným
špatně, že jsme sezónu završili tímto
způsobem. Za pár dnů to hodíme za hla-

vu a zůstane dojem úspěšného podzimu,
ale teď to fakt mrzí...“
●● Pravdou zůstane, že čtyřiatřicet
bodů jste během první poloviny
nikdy nedosáhli...
„Kdyby nám někdo před sezónou řekl,
že to bude náš podzimní účet, bereme
to všema deseti a neohlížíme se doleva doprava. Kaňka na dobrém dojmu
ale zůstane. Můj táta se díval z tribuny
a potvrdil, že to byl hrozný dojem, což
mě mrzí dvojnásob.“
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Hrubě nevydařená podzimní derniéra Určic

Konice
DVĚ ČERVENÉ, TŘI OBDRŽENÉ GÓLY A NULA BODŮ!
si s chutí zastřílela
0
3

URČ
ZÁB

URČICE Klidu nepřidali. Závěrečné vystoupení letošního podzimu
se určickým fotbalistům příliš nevyvedlo. S obdobně namočeným
Zábřehem na Moravě podlehli rozdílem tří branek, navíc nafasovali
dvě červené karty. Neúspěšná zápasová šňůra se tak protáhla na číslo
pět a zimní pauzu stráví tým Sokola
na čtrnácté příčce jen s jednobodovým náskokem na poslední Litovel.
„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém
jsme ale pořádně nevystřelili na
bránu. Trápíme se takhle už třetí
utkání. Máme mladý tým, určitá
nervozita z tabulkového postavení
už je cítit,“ krčil rameny Patrik Hochman, jeden z mála zkušenějších
plejerů Určic. Večšerník byl po celých devadesát minut u toho!
původní reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Předzápasová situace obou celků nebyla
nijak růžová. Oba kluby sice hrály ještě
v loňské sezóně vyšší soutěže a pro letošek

poskládaly nové týmy, v nichž převažují
nadaní mladíci. Vzhledem k výhodě domácího prostředí byli mírným favoritem
domácí fotbalisté, ale realita na trávníku
byla nakonec úplně jiná...
Zábřeh se na Hané představil jako
kompaktní a organizovaný tým, jenž
toho nervózně působícím Určicím
moc nepovolil. Do vedení se hosté dostali díky vydařenému brejku,
následně Určice spálily několik šancí. Krátce po změně stran pak dostal druhou žlutou stoper Lakomý
a dvacet minut před koncem brankář
Kostelka. V pohodě hrající Zábřeh
pak rozhozené Určice dorazil dalšími
dvěma zásahy!
Utkání se za minimálního diváckého
zájmu rozjíždělo hodně zvolna. První výstrahou pro domácí obranu byl
průnik Valenty po pravé straně, jehož
zakončení naštěstí Kostelka zlikvidoval. Velký závar před hostující svatyní
rozvířil dobře kopnutý roh Hochmanem, ale míč doputoval půl metru vedle pravé tyče. Volný kop Bokůvky pak
skončil vysoko nad. Hosté sázející na
organizovanou obranu a rychlé kontry
šli do vedení po půlhodině. Puchr uprchl obráncům a z úhlu dokázal propálit Kostelku - 0:1. Domácí inkasovaný gól vybičoval k velkému náporu.
V obrovské tutovce se objevil Zelina,
společně s vybíhajícím brankářem
Tomanem však přehodil i branku! Zábřežský brankář pak chytil

i polovysokou střelu Patrika Zapletala
a při další „ložence“ Zabloudila pak
míč poslala do zázemí noha obránce.
Tečku za poločasem udělal Hochman,
jehož pokusu zpoza šestnáctky chyběla razance a Toman neměl problém.
Určice vletěly do druhé půle se stejným
elánem, s jakým ji končily. Zacpalův padáček z dvaceti metrů divže neskončil
pod břevnem, ale gólman Toman míč
na poslední chvíli vystrčil nad. Následně
pak mířil ve své další jasné šanci Zelina
opět příliš vysoko. Místo pokračujícího
náporu se však museli Určičtí srovnat s
oslabením. Tomáš Lakomý musel hasit
chybu svých spoluhráčů a po druhém
žlutém faulu šel předčasně do sprch.
Převaha Určic se tak rozplynula a definitivní zlom přišel dvacet minut před
koncem. Brankář Kostelka podběhl
vysoký nákop a své zaváhání vyřešil
stažením Puchra v jasné pozici - červená! Z pole tak šel Plajner a do brány
Števula. Studeného náhradníka mohl
z volného kopu překonat Hajtmar, ale
míč šel těsně mimo. Naprostý chaos v
obranné hře Určic pak vykrystalizoval v
situaci, kdy šli hned tři (!) hráči soupeře na Števulu, zakončující Rattay však
napálil jen nohy brankáře. Rozhodnutí padlo zanedlouho. Autor první
trefy Puchr napřáhl z hranice velkého
čtverce a vymetl pravou šibenici - 0:2.
Určická hra se následně rozsypala jako
domeček z karet a jen střelecká nemohoucnost hostů zamezila debaklu. Z

dalšího přečíslení trefil Hajtmar například tyč, Puchra vychytal v ložené pozici Števula. Konečný výsledek stanovil Lukas, jenž svůj odvážný průnik do
šestnáctky zakončil střelou k bližší tyči
- 0:3. „Po těch červených už se nám
hrálo těžce. Nevím opravdu, co bych
k tomu řekl. První půlku jsme zvládli
vcelku dobře, ale opět jsme přestali
úplně hrát. Nevyhráli jsme už popáté v řadě, projevuje se to. Myslím
ale, že na to, jaký máme nezkušený
a mladý tým, není to až taková hrůza.
Bodů jsme ale mohli uhrát za podzim
víc,“ uzavřel stručný komentář Patrik
Hochman.
Určičtí se v podzimní části prezentovali opravdu zajímavými výsledky. U pasu se jim houpou například
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Konice

Největší tutovku Určic takhle zazdil Lukáš Zelina, jenž přehodil brankáře i bránu.
Foto: Zdeněk Vysloužil

skalpy silných celků jako Jeseníku
nebo Ústí u Hranic, dokázali zesměšnit i rivala z Kralic. Na druhé
straně dokázali doma padnout

s poslední Litovlí, nebo teď naposledy s o záchranu hrajícím Zábřehem.
Exdivizionáře tak čeká rozhodně zajímavé jaro!

Pozápasové hodnocení trenérù
Evžen KUÈERA – Sokol Urèice:
„Celý týden jsme se burcovali a dělali vše pro to, abychom tento
zápas vyhráli. Proti byl ale Zábřeh, jenž mě hodně překvapil.
V prvním vzájemném zápase byl herně daleko slabší. Toto utkání ale zvládl soupeř velice dobře a kvalitně. Myslím si, že první
půlku jsme hráli dobře, bohužel však inkasovali z jediné střely.
Na druhé straně jsme pořádně nevystřelili, což byl náš největší
problém. Zábřeh hrál ale vzadu dobře organizovaně. Ve druhé
půli jsme chtěli alespoň vyrovnat. Nástup nám vyšel, měli jsme
převahu. Pár hloupých chyb však znamenalo tu červenou.
Paradoxně jsme ale i v devíti byli více na míči, kluci odpadli až po
druhém vyloučení. Prohrát se může, hráči ale musejí mít zvednuté hlavy a to si myslím, že po tentokrát mají...“

Jaroslav APPL - Zábøeh na Moravì:
„Druhá předehrávka jara nám opět vyšla. Původně jsme
z toho moc nadšení nebyli, že bychom měli hrát ještě dva
zápasy, nakonec jsme v nich získali šest bodů. (úsměv) Nastoupili jsme proti mladému a snaživému mužstvu, po delší
době jsme tak byli věkově srovnatelní. Myslím si, že jsme
měli utkání od první minuty pod kontrolou, soupeř hrozil jen standardkami a individualitami. Ve druhé půli jsme
pak mohli v závěru přidat ještě více branek, rozhodující
ale bylo druhé vyloučení. Do sezóny jsme šli s úplně nově
poskládaným mužstvem, stáhli si odchovance, kteří hráli
nejvýše I.A třídu. Výkonnostně jdeme nahoru, ale čeká
nás ještě spousta práce.“

Kraličtí šokovali na půdě Velkých Losin
VEL
KRA

Pondělí 16. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
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VELKÉ LOSINY, PROSTĚJOV
Město Velké Losiny je známé
svými lázněmi a na závěr podzimní části krajského přeboru se
tam zajeli zrelaxovat i fotbalisté
Kralic. Po nepříliš výrazných
výsledcích v uplynulých měsících

se od nich na Šumpersku moc
neočekávalo, ovšem na půdě
třetího celku soutěže se jim velice
překvapivě podařilo uhrát výhru
a všechny tři body, co byly v sázce.
„Vcelku se to nečekalo. Velké Losiny
mají dobré mužstvo a byly třetí,
neradi s nimi hrajeme a ještě k tomu
u nich, navíc mi chyběli čtyři hráči
základní sestavy a ve dvacáté minutě
jsem musel po ostrém skluzu střídat
jednoho z nejlepších podzimních

hráčů Hlačíka, takže to bylo trochu
překvapení i pro nás,“ nezastíral
kouč vítězů Ivo Gottwald.
Po celý první poločas hrály oba celky
pozorně, šancí se příliš nerodilo
a odpovídalo tomu i bezbrankové skóre,
na jedinou trefu duelu si tak fanoušci
museli počkat až do čtyřiapadesáté
minuty, kdy se hosté prosadili.
„Ve druhém poločase jsme byli
nebezpečnější a měli více ze hry, což
jsme potvrdili gólem. Při presinku

vystihl Císař malou domů a připravil
míč Kováčovi, který nezaváhal,“ chválil své svěřence.
Soupeře tento okamžik zaskočil
a nechybělo mnoho, aby se Kralicím
podařilo náskok ještě zvýraznit.
„Kováč a po něm i Císař šli sami na
brankáře, ale neuspěli. Až v posledních deseti minutách se soupeř
dostal do tlaku, máme ale konsolidované mužstvo a nechtěli jsme
prohrát. Vyloženě strachovat jsme

Otinoves

Změna
v
Kostelci,
dostala flastr
OLOMOUC, PROSTĚJOV Výsledkem 3:0 kontumačně a pokutou
čtyři tisíce korun skončilo pro oddíl
TJ Otinoves nedohrané střetnutí na
půdě TJ SK Zvole. Hostům se stal
osudný malý počet hráčů, do zápasu
totiž nastoupili jen v sedmi lidech a
po vážném zranění gólmana Piňose
musel rozhodčí duel krátce po
odehrání první půlhodiny ukončit.
V tu chvíli platil stav 1:0 pro domácí
mančaft.
Pokutu si od Sportovně-technické
komise krajského svazu odnesly
také Nové Sady „B“ za utkání s Jesencem, kdy pořadatelská služba
pochybila při odnesení zraněného
hráče hostí Petra Ullmanna.
Trestala i krajská disciplinárka.
Lipovský Karel Spáčil dostal
jednozápasový distanc za své
vyloučení v předešlém kole,
stejně tak dopadli i klenovický Jan
Všianský s Lukášem Králem z Nezamyslic.
(jim)

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

www.facebook.com/vecernikpv

se nemuseli, ale když létají centry, tak nikdy nevíte,“ oddychl si.
„Náš brankář byl ale jistý a vše pochytal, nedal domácím šanci,“ dodal
Gottwald.
Kvůli absencím, kdy chyběli Lehký,
Neoral, Troneček i Dočkal také
pozměnil rozestavení a netradičně
vsadil na vzor 4-4-2. „Byl jsem k tomu
donucen a poprvé za rok, co tu jsem
jako hlavní trenér, jsme hráli na čtyři
obránce. Zrovna dnes tato změna

vyšla, to bylo základem úspěchu,“
potěšilo zkušeného stratéga.
Před sebou má nyní celé mužstvo
včetně svého kouče dlouhou
přestávku, než začne příprava na
zbytek sezóny. „Na pauzu se těším
hodně, od patnáctého ledna až do
dneška jsem totiž byl skoro bez volna,
trénujeme totiž třikrát týdně, o víkendu máme zápas a já nemám asistenta,
takže můžu chybět jen výjimečně,“
poznamenal Ivo Gottwald.
(jim)

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání

●● fotogalerie

●● zpravodajství

●● videa

kouč Vykopal končí Píchal skóroval proti Rakousku,

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV
S novým hlavním trenérem vstoupí fotbalisté Kostelce na Hané do zimní přípravy
a následně i jarní části. Dosavadní hlavní
trenér Ivo Vykopal se totiž rozhodl po skončení podzimní půlsezóny rezignovat. Jeho
nástupce by mělo oddílové vedení představit v polovině tohoto týdne.
„Nabídl jsem svou funkci po sérii nepřesvědčivých výsledků a výbor ji po týdnu přijal. Šel jsem
do Kostelce s určitou vizí, ale nepotvrzovalo se
to, nebylo to ze strany hráčů správně pochopeno
a nemělo cenu déle setrvávat. Navíc to pro mě
bylo docela náročné skloubit s rodinou a prací a
nedařilo se mi vybudovat, co jsem chtěl,“ zhodnotil své vystoupení na kostelecké střídačce někdejší
Foto: zdeněk Vysloužil
hráč, posléze rozhodčí a následně kouč tamějšího
dorostu.
Na právě skončené angažmá ale bude vzpomínat v dobrém, byla to další pozitivní zkušenost. A podobně se na věc dívá i prezident
kosteleckého oddílu Stanislav Píchal.
„Ivoš u nás působil tři roky u dorostu a pak rok a půl u mužů. Byl to jeden z nejlepších kosteleckých fotbalistů své doby a velký srdcař.
Byl na kluky přísný jako dříve na sebe a udělal tu kus práce, ale dnešní hráči jsou větší flegmatici a dril nesnesli,“ podotkl dlouholetý
šéf oddílu.
K této změně tak došlo po zápase v Nezamyslicích, kde se hostujícím hráčům podařilo zvítězit v poměru 3:1. Rozlučka to
tak byla vítězná. „Musíme pochválit skvělé přátelské prostředí ze strany tamějších diváků i funkcionářů a na tomto zápase se
byl podívat i hlavní kandidát na pozici hlavního kouče. Do úterý jsme si vzali čas na rozmyšlenou, nic ale nebrání tomu, aby
se mužstva ujal. Zná naše zázemí a z mládeže 1.SK Prostějov i řadu hráčů,“ naznačil Píchal, kdo bude pravděpodobně novým
kosteleckým lodivodem.
A cíl je jasný, dostat mužstvo z dolních pater tabulky. „Nepatříme tam, kde momentálně jsme. Je ale také potřeba říct, že pracujeme s
vlastními odchovanci a máme tu jen jednoho hráče hostujícího z Držovic. To je obrovský klad, v němž chceme pokračovat,“ představil Píchal plán pro zbytek ročníku.
A v tomto směru ocenil i přínos odcházejícího kormidelníka. „Ivoš pracoval s tím, co mu přišlo z dorostu a ušetřil nám tím spoustu
peněz. Vaz mu ale srazila horší komunikace s mužstvem a také zaměstnání, kdy je profesionálním vojákem. Třeba v srpnu tak byl odvelen do Německa a nestihl čtyři střetnutí a osm tréninků, to nastala anarchie. To se opakovalo i později během podzimu a teď možná
bude muset kvůli migrantům jít na hranice,“ vysvětlil prezident TJ FC Kostelec na Hané další důvody pro změnu na lavičce. (jim)

teď se připravuje na Německo

PROSTĚJOV Patnáctiletý útočník 1.SK Prostějov David Píchal je
nyní obrazně řečeno na roztrhání.
Pravidelně nastupuje za mládežnické celky „eskáčka“ a už si odbyl
premiéru i v dresu třetiligového
„áčka“, k tomu se navíc plně adaptoval v kádru reprezentační šestnáctky. V uplynulých týdnech za ni
absolvoval duely proti Rakousku
a Slovensku, nyní přijde na řadu
dvojice střetnutí proti domácímu
Německu.
Jako první přišlo na řadu Rakousko.
Na jeho půdě mladí Češi prohráli 1:2,
když pětadvacet minut před koncem
snižoval právě Píchal, v odvetě na třeboňském hřišti se opět radoval soupeř,
prohru 2:3 neodvrátil ani Píchal, jenž
již v sedmnácté minutě zvyšoval na 2:0.
„Oba zápasy jsem odehrál v základu. V
Gmündu, úžasném fotbalovém městě,
přišlo hodně diváků. Dal jsem jediný náš
gól a mohl jsem i vyrovnat, v poslední
minutě jsem šel sám na brankáře, ale
rozhodčí možná trochu necitlivě zapískal konec. V odvetě jsme měli více ze
hry, bohužel rozhodly naše individuální
chyby,“ popisoval nadějný kanonýr.
Ani ve federálním derby proti Slovensku
to výsledkově příliš nevyšlo. Nejprve o
soupeřově výhře rozhodla jediná bran-

ka, poté se zrodila remíza 2:2. Stejně
jako proti Rakousku sice český tým vedl
o dvě branky, ani tentokrát ovšem vydobytý náskok neudržel.
„První zápas v Ilavě jsme prohráli laciným gólem po rohu v první minutě.
Sice jsme je potom tlačili, ale bez gólového efektu. Celkově jsme byli takoví
nemastní, neslaní. Odveta ve Starém
Městě byla o dost lepší, ač se nám zase
nepodařilo vyhrát. Inkasovali jsme
dva laciné góly během pěti mnut a v
koncovce jsme je zatlačili a vytvořili
si několik gólových šancí, já sám jsem
měl tři, ale rozhodnout se nám nepodařilo,“ vracel se k těmto soubojům.
Se svým vlastním výkonem ale mohl
být spokojen. „Byl jsem platným hráčem, dostával jsem se do šancí a celkem se mi dařilo i střelecky,“ hovořil s
potěšením.
A odměnou za předváděnou hru je
mu i další nominace, konkrétně na
dva zápasy proti Německu. „Bude to
velice náročné. Němci patří ke světové
špičce a moc se těším na konfrontaci,“
sdělil David Píchal.
Sraz celého týmu je již dnes v jedenáct
hodin v Praze. První duel se uskuteční
ve čtvrtek 19. listopadu v Budyšíně,
odveta o dva dny později opět na trávníku soupeře, a sice v Žitavě. (jim)

I.A třída skupina A

TROUBELICE, PROSTĚJOV Šest vstřelených branek a druhá nejvyšší výhra v sezóně, taková byla rozlučka s kalendářním
rokem v podání konického Sokola v I.A
třídě Olomouckého KFS, skupiny „A“. Proti
Troubelicím potvrdil, že patří k nejofenzivnějším mužstvům
soutěže a ještě si vylepšil svůj průměr, který činí téměř tři branky na zápas. Na Uničovsku se hned třikrát trefil Jan Vogl a zaznamenal tak svůj první hattrick, další dvě trefy přidal František Bílý
a jednou se prosadil ještě Roman Kamený.
TJ Sokol Troubelice
Sokol Konice
1:6 (0:2)

Branky: 62. Kráčmar – 21. a 31. F.
Bílý, 56., 76. a 82. Vogl, 58. Kamený.
Rozhodčí: Lepka – Kološ, Hampl.
Sestava Konice: Machač (80. Vévoda) – F. Bílý, L. Bílý, Řehák,
Drešr – T. Sedláček, Kořenovský – Kamený, Antl, Vogl – Blaha
(78. Jurník). Trenér: Radek Řehák.
Hodnocení hrajícího trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Škoda Bohuňovic, jinak nám poslední kola vyšla náramně. Je to důležitá výhra v těžkých podmínkách.

Brzy jsme vedli o dva góly a za celou
první půli měl soupeř jedinou střelu
na bránu, ve druhé půli pak nevystřelil vůbec. Měli jsme spoustu šancí
a přibývalo to, kluci si dokázali krásně vyhovět, nahrávali si a dávali to do
prázdné brány, spoustu dalších možností jsme ještě neproměnili. Hrálo
se na poměrně nekvalitním hřišti
a navíc celý den pršelo a v týdnu jsme
bojovali s tím, abychom dali sestavu
dohromady, nakonec se to ale podařilo. Soupeř dostával už dříve velké
množství branek, tak jsem rád, že se to
podařilo i nám. A v závěru šel do brány
i teprve patnáctiletý Vévoda, byla to
pro něj odměna.“
(jim)

●● více informací ●● více ohlasů
●● více fotografií ●● více videí
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Klenovice předčily Plumlov, Mostkovice dál padají
Lipová
Plumlov
Mostkovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Pozici druhého nejlepšího
celku„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS
potvrdili fotbalisté Lipové i na půdě Brodku
u Přerova. Do jeho sítě se trefili hned pětkrát
a po konci podzimu tak mají stejně bodů
jako vedoucí Lutín. Druhým nejlepším regionálním celkem
jsou páté Čechovice, byť pod koučem Jaroslavem Šťastným padly v
Bělotíně. Klenovice si díky vítěznému derby proti Plumlovu polepšily na deváté místo, to jejich soupeř stráví zimní přestávku na dvanáctém místě a ještě o post hůře jsou na tom po domácí prohře se
Slatinicemi fotbalisté Mostkovic..
Čechovice
Klenovice
Klenovice

TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Plumlov
2:1 (1:1)

pět úplně vyložených šancí a herně jsme
lepší nebyli. Pozdě jsme přistupovali, nechávali jsme je hrát, šance jsme si vytvářeli
Branky: 4. Rozehnal, 80. Borovský – díky rychlému přechodu přes zálohu.“
34. Gryglák. Rozhodčí: Vojtek – Januš,
Hodnocení trenéra Plumlova
Balún. Sestava Klenovic: Polák – Frys,
Petra Kišky:
Liška, T. Cetkovský, Losman – Dvořák,
Rozehnal, Smékal, R. Cetkovský (46. Prá- „Byl to náš nejhorší jarní zápas, první přešil) – Borovský, César. Trenér: Vladimír dehrávka se nám vydařila víc. (úsměv)
Horák. Sestava Plumlova: Simandl – Hráli jsme špatně, netýmově, každý si
Vysloužil, Olejník, Gryglák, J. Kiška – Var- jel svoje a hráči neplnili taktické pokyny.
ga (75. Kolařík), Kocourek, Ševcůj (66. Klenovice měly jednou tolik šancí, přesto
Urbánek), Fabiánek – Hladký, Frýbort. jsme nakonec mohli brát bod, když jsme
v poslední minutě po rohovém kopu
Trenér: Petr Kiška.
netrefili prázdnou bránu, ale jen břevno.
Hodnocení trenéra Klenovic
Bylo by to ale hodně šťastné vyrovnání,
Vladimíra Horáka:
nezvládli jsme to. Domácí nás neměli
„Jsem spokojen se třemi body, byly to ale čím překvapit, nebyli jsme ale schopni nic
zbytečné nervy. Řekli jsme si, že budeme ukázat. Možná jsme je podcenili, poslední
hrát ze zabezpečené obrany na brejky, dva zápasy jsme totiž vyhráli.“
to se nám dařilo a po poločase to klidně
FK Brodek u Pøerova
mohlo být o tři čtyři branky. Vlastními
SK Lipová
chybami jsme se ale připravili o brzké
0:5 (0:1)
vedení, bylo to dlouho jedna jedna a v závěru jsme se strachovali o výsledek, když Branky: 23. Petržela, 55. Novák, 81.
hosté trefili břevno. Neproměnili jsme Dostál, 83. a 90. Liška. Rozhodčí:

Slota – Bartuněk, Žvátora. Sestava
Lipové: R. Vybíhal – Barák (10. P.
Koudelka), Macourek, Répal, Žilka –
M. Vybíhal (79. Růžička), Takáč (72.
Z. Koudelka), Jamrich, Novák – Liška,
Petržela (65. Dostál). Hrající trenér:
Pavel Růžička.

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Minulý týden se nám nevedlo, ale nejde vyhrávat každý zápas a teď to bylo
jako před čtrnácti dny proti Čechovicím. Jakmile jsme dali první branku, tak
jsme se uklidnili a bylo otázkou času,
kdy přidáme další góly. Ve třiadvacáté minutě Liška zatáhl míč po pravé
straně, dal pod sebe a Zdena Petržela
levačkou skóroval. Zápas už jsme měli
pod kontrolou a pak ještě Zdena z
pětatřiceti metrů trefil spojnici, mohlo
být už dříve rozhodnuto. Takto jsme se
dočkali až na začátku druhé půle a další
góly jsme přidali po brejcích do otevřené obrany. Chyběl nám potrestaný
kapitán Karel Spáčil, výborně ale zahrál
Kuba Répal.“
TJ Sokol Bìlotín
TJ Sokol Èechovice
3:0 (1:0)

Branky: 19. Ferenc z penalty, 60. Lhotský, 67. Novosad. Rozhodčí: M. Pospíšil
– Koláček, Odstrčil. Sestava Čechovic:
D. Klimeš – Šmíd, Vlach, Pospíšil, Ján –
Blahoušek (72. Němeček), Jančík (62.
Klváček), Bolík, Vincourek (78. Kupka)
– Kolečkář – M. Klimeš (62. Jano). Trenér: Jaroslav Šťastný.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Šťastného:
„Nastoupili jsme s pěti dorostenci,
podali jsme ale velice dobrý výkon.

Domácí byli tak o branku lepší, není to
ale krasobruslení, tak jsme prohráli o
tři góly. Byl to ale výkon, na němž se dá
do budoucna stavět, představila se totiž
spousta zatím nezkušených hráčů, domácí navíc byli v základu posíleni o jednoho hráče z Hranic. V poli jsme byli
vyrovnaným soupeřem, nebyli jsme ale
produktivní.“
TJ Sokol Mostkovice
SK Slatinice
2:3 (0:2)

Branky: 65. a 77. Hatle – 10. a 13. Petrásek, 75. Muchka. Rozhodčí: Molík
– Přikryl, Lizna. Sestava Mostkovic:
Lukáš – R. Hanák, Milar, Water, V. Vojtíšek – M. Vojtíšek, Hatle, Dadák (76. Bureš) – Šlambor (76. Chmelař) – Klimeš
(68. Kuchař), J. Kamenov ml. Trenér:
Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Výsledek mě nemile překvapil, myslel
jsem, že důležité tři body uhrajeme,
místo toho jsme ale spadli už na předposlední místo. Terén byl těžký, hřiště
bohužel nic extra, problém byl ale v
tom, že jsme již ve třinácté minutě prohrávali o dvě branky. Nejprve brejková
situace, kdy soupeř získal míč a pro nás
smolně i díky mokrému terénu prostřelil gólmana, poté přišel nákop z dálky,
který trefil přebíhajícího hráče. Zvedli
jsme se a chtěli jsme hrát, posledních
deset patnáct minut první půle jsme
si vytvořili čtyři tutovky, trefujeme ale
brankáře. Soupeř sice po celý zápas střílel, ovšem takové příležitosti jako my
neměl. Přece jen se nám podařilo snížit,
pak ale soupeř z dálky vymetl šibenici.
Trpíme tím, že nedáváme branky, herně je to dobré.“
(jim)

Pivín rozcupoval Čekyni, derby zvládl Kostelec
II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Díky šesti bodům získaným
Pivín v posledních třech podzimních kolech skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS se hráčům
Nezamyslice
Vrchoslavice Kostelce podařilo odpoutat z chvostu tabulky
a přezimují jedenáctí, zajistila jim to i sobotní
výhra v derby na půdě Nezamyslic, které i přesto
uhájily pozici v horní polovině tabulky. Hned za nimi na osmém místě
se nacházejí Vrchoslavice, které dokázaly potrápit vedoucí Kojetín, leč i
vinou úzkého kádru nebodovaly. A pozici hlavního pronásledovatele
aktuálního lídra potvrdil Pivín,„Turci“ vyhráli potřetí v řadě, když Čekyni
uštědřili osmigólový příděl a už se blíží třicetibodové hranici.
TJ Haná Nezamyslice
TJ FC Kostelec na Hané
1:3 (0:0)

Branky: 56. Horák – 62. Muzikant,
72. Móri, 81. Chocholáč. Rozhodčí:
I. Antoníček – Dömisch, Procházka.
Sestava Nezamyslic: Soldát – Hájek,
Michal Lakomý (82. Moler), Miroslav
Lakomý, Dostálík (74. J. Přikryl) – M.
Přikryl (46. Frgál), Horák, Mariánek,
V. Fialka – Špička (46. Kratochvíl),

slouženě. Podali jsme velice špatný výkon, jeden z nejhorších na podzim. Projevila se zranění i vyloučení, do základu
jsem musel nasadit i dorostence Špičku.
Pro nás by bylo lepší nepředehrávat, ale
teď už je to za námi a můžeme se dát
dohromady. Moc světlejších okamžiků
v tom zápase nebylo, párkrát nás podržel
brankář, hra ale neodpovídala tomu, jak
by se mělo doma bojovat. Opakovalo se
navíc to, co nás provázelo většinu podzimu, chybí nám koncový hráč, s ním
jsme mohli vést o dvě tři branky. Takto
jsme náskok ztratili, soupeři se podařilo
otočit, a když jsme to otevřeli, tak jsme
inkasovali potřetí.“

Musil. Trenér: Vlastimil Michlíček.
Sestava Kostelce na Hané: J. Menšík
(88. L. Menšík) – Synek, Baláš, Chocholáč, Zatloukal – Móri (83. Hruban), Langr (67. Vařeka), T. Menšík,
Vyhlídal – Preisler (46. Grepl), Lužný
(46. Muzikant). Trenér: Ivo Vykopal.

Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Ivo Vykopala:
„Jsem rád za toto vítězství a mé důstojné rozloučení. Konečně jsme proměnili aspoň nějaké možnosti. Pokud by ale
domácí potvrdili první gól, tak bychom
to měli těžší. Pro nás dobře, sami jsme
často doplatili na heslo ‚nedáš, dostaHodnocení trenéra Nezamyslic
neš'. I tak jsme spoustu tutovek nedali,
Vlastimila Michlíčka:
jinak bychom mohli vyhrát vyšším roz„Výsledek odpovídá, hosté vyhráli za- dílem. Tyto poslední dva zápasy jsem

odkoučoval v klidu, nic mě nesvazovalo a věřil jsem i za stavu 1:0 minimálně
v plichtu. Já jsem ještě v trestu, v Nezamyslicích je ale pěkná tribuna, takže to
bylo lepší než na lavičce. Domácí neodvedli takový výkon jako během podzimu, bylo to z jejich strany mdlé. Byli
jsme lepší na míči, to bez debat. Kluci
předvedli stabilně pěkný kombinační
fotbal, jen nás trápí zakončení. “

ba třicáté minuty odpor, pak jsme to
zlomili dvěma brankami do přestávky
a dalšími dvěma góly hned v úvodu
druhé půle. I tak jsem ale byl trochu
nespokojen s herní disciplínou, chtěl
jsem, aby si kluci zahráli fotbal, najednou si ale každý myslel, že je Maradona. Nedali jsme hodně šancí a dopouštěli jsme se lajdáckých ztrát, celkově to
ale vyšlo úžasně. Opekli jsme selátko,
udělali závěrečnou, vyšlo počasí, přišli
TJ Sokol v Pivínì
diváci, hrálo se na vynikajícím trávníTJ Sokol Èekynì
ku na polovinu listopadu. Takže pa8:1 (3:0)
nuje velká spokojenost a poděkování
Branky: 10. Svozil, 29. a 46. Špaček, patří všem. Teď ještě uděláme jeden
42. Vrba, 47. a 84. Valtr, 59. Filka, 88. R. trénink, a pak nám začne volno.“
Švéda – 67. Púčala. Rozhodčí: Piták –
FK Slavoj Kojetín „B“
Valouch, Ženožička. Sestava Pivína:
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Krč – Vrba, M. Sedlák (64. K. Švéda),
3:2 (2:2)
Pospíšil, R. Švéda – Žondra (46. Spálovský), J. Svozil ml., Valtr, Šišma (46. Branky: 2. a 22. Křížek, 75. Krčmář
Pavelka) – Špaček, V. Švéda (30. Filka). – 39. Menšík, 43. Peřina. Rozhodčí: Perutka – Šmíd, Vojáček. Sestava
Trenér: Jaroslav Svozil st.
Vrchoslavic: Jurčík – Trávníček, SpiHodnocení trenéra Pivína
ller, Kankovský, P. Horák ml. – Jiříček
Jaroslava Svozila:
– Menšík, P. Horák st., Hradil, Ligač
„Výsledek hovoří za vše. Hosté, kteří – Konupka. Vedoucí týmu: Petr Štěpřijeli ve slabší sestavě, kladli do zhru- pánek.

Hodnocení vedoucího Vrchoslavic
Petra Štěpánka:
„Favorit zvítězil, ale my jsme se postarali o vyrovnaný zápas a nemáme
se za co stydět. Neměli jsme nikoho na střídání a po zranění Hradila
s Konupkou jsme prakticky dohrávali jen v devíti lidech, přesto jsme
téměř bodovali. Domácí měli výborný nástup a hned ve druhé minutě
z brejku po dlouhém nákopu prostřelil jejich hráč z úhlu našeho brankáře. Mohli jsme vyrovnat z brejku,
ale dostali jsme druhý gól, kdy ten
stejný hráč využil našeho špatného
odkopu. V devětatřicáté minutě si
vzal Jiříček na naší polovině balon,
nefotbalově to táhl sám, ale vždy se
k němu míč zase odrazil, pronikl až
do šestnáctky a Menšík snížil. Poté
jsme napadali v jejich vápně a jeden
obránce nastřelil svého spoluhráče
do hlavy, odkud to šlo k tyči. A za
stavu 2:2 jsme mohli jít do vedení,
ale šance jsme nevyužili. Kojetín
pak získal územní převahu a po nesmyslném faulu u autové čáry jsme
dostali gól hlavou.“
(jim)

Hvozd se poprvé dočkal, Otinoves skolila lídra
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Až do posledního podzimního kola a konkrétně do druhé jarní předeOtinoves
hrávky I.B třídy, skupiny„B“ Olomouckého KFS
si museli fotbalisté Hvozdu počkat na svou
první výhru aktuální sezóny. Loňský nováček
krajské soutěže si dokázal poradit se Zvolí a trochu zvýšil své naděje na udržení, naopak do sestupového pásma se
pomalu začíná blížit po další prohře Protivanov. Ten jako jediný z regionálního kvarteta nebodoval, když v derby podlehl Jesenci, aktuálně
druhému celku tabulky. A dařilo se i Otinovsi, ta jako první dokázala
zdolat Velkou Bystřici. Výhra nad lídrem znamená přezimování na šestém místě s dostatečnými body pro zbytek sezóny.
Protivanov

TJ Otinoves
SK Velká Bystøice
2:0 (0:0)

Branky: 61. Lizna z penalty, 67.
Pavlinský. Rozhodčí: Hampl – Jílek,
Milar. Sestava Otinovsi: Urban – Andrýsek, Doseděl, Kohout, Dostál (89.
Sekanina), Pavlinský, Matocha, Hustý, Lizna (75. Voráč), Doležel, Beneš.
Trenér: Tomáš Hrdlovič.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Velká Bystřice k nám přijela oslabena, chyběli jí tři hráči základní
sestavy. Už je to prostě dlouhé a pro
všechny špatné, s fotbalem to nemá
nic společného. V první půli byl sou-

peř fotbalovější, nám se ale podařil
přestát jeho tlak. Hráči se ukázali
jako velcí bojovníci a tím, že dřeli,
tak hosty porazili. Ještě do přestávky
trefil Pavlinský břevno a po držení
Matochy se nepískalo, ve druhé půli
už jsme byli my lepší, vytvořili jsme
si více gólovek a využili jsme je. Naše
výhra je tedy zasloužená a oprávněná, vychytal nám ji gólman, který se
vrátil po dlouhém zranění.“

Ospálek Sestava Hvozdu: Koutný – J.
Bílý, O. Procházka, V. Bílý, K. Procházka – P. Muzikant, Mlýnský, Vánský,
Fiala (61. Krása) – Z. Poles, Křeček.
Trenér: Rudolf Švehla.

i když Babice se nyní rozjely a po
remíze ve Velké Bystřici dokázaly
dát šest branek Novým Sadům. Nic
ovšem není ztraceno a rádi mezi sebou přivítáme hráče, kteří by si chtěli
dokázat, že ještě umí. Chceme se zachránit, a když se nám podaří doplnit, tak to není ztraceno.“

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Nastoupili jsme asi v naší nejsilnější
SK Jesenec-Dzbel
podzimní sestavě, měli jsme více ze
SK Protivanov
hry a zaslouženě jsme vyhráli. Měli
2:0 (2:0)
jsme více šancí, ještě jsme nedali peFC Hvozd
naltu a soupeř se zmohl jen na pár Více na straně 28.
TJ SK Zvole
střel, z nichž nám dokázal dát jednu
3:1 (2:0)
branku. Čeká nás ale ještě hodně práBranky: 15. a 26. Z. Poles, 56. Fiala – ce a musíme se poohlédnout po po51. Dvorský. Rozhodčí: Frais – Pro- silách. Naším jediným štěstím je, že
tivánek, Horák. ČK: 91. V. Bílý – 91. ani soupeři příliš bodů neposbírali,

(jim)
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dvojrozhovor Večerníku

VSETÍNSKOU ÉRU PŘIPOMNĚLI TAKÉ TŘI BÝVALÍ HRÁČI PROSTĚJOVA
Exhibice proti Litvínovu se účastnil Radovan Biegl s Danielem Tesaříkem
a Alešem Zimou, Tomáš Sršeň se omluvil. Akci navštívil také Večerník
v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
VSETÍN V jednom týmu se poprvé
sešli až při souboji někdejších extraligových hvězd, kromě vsetínského
angažmá je ale spojuje i prostějovská minulost. Někdejší útočník
Aleš Zima oblékl dres HC Prostějov
v sezóně 2002-2003, kdy v jedenácti zápasech dosáhl dvou branek
a čtyř asistencí. Další forvard Daniel
Tesařík strávil na Hané v tehdejším „hácéčku“ sezonu 1997/1998
a během šestnácti utkání zaznamenal dva kanadské body. Třetí do
party Radovan Biegl pak hájil už
klec místních Jestřábů a to v ročnících 2006/2007 i 2007/2008, kdyy
odchytal v součtu
čtu šestatřicet duelů. Krátce po remízovém
emízovém souboji
s Litvínovem a vítězných samostatných nájezdech
dech si Večerník,
který vsetínskou
ou exhibici
monitoroval na vlastní
oči, pozval dvojici
ici bývalých
hráčů a nyní už aktivních
trenérů k diktafonu,
fonu, aby jak
Biel, tak i tesařík
ařík zavzpomínali nejen na vsetínské
období, ale i svou
vou prostějovskou minulost...
st...
●● Po mnoha letech jste
na sebe mohlii opět
tínský
navléknout vsetínský
ínat na
dres a zavzpomínat
slavné období. Jak se
vám akce líbila?
Dan
niell Tessaříík:
ktní,
„Bylo to perfektní,
yprolidi přišli, byl vyprodaný zimák a úžasná
kulisa na ledě i v zákulisí. Jen
škoda, že se někteří hráči
omluvili, i tak to však bylo
em si zavzponádherné, rád jsem
mínal. Atmosféraa byla skutečně výborná, tadyy ve Vsetíně
ší v republibyla vždy nejlepší
ce.“ (úsměv)
l: „Zážitek
Radovan Biegl:
ký, jako za
úplně fantastický,
starých dobrých let, kdy jsem
tady působil. Skvělé přijetí

a diváci se celý zápas bavili, my na
ledě jsme k tomu také troškou přispěli, takže paráda.“
●● Při exhibici platí, že se hlavně
útočí a přichází čas na atraktivní
akce pro diváky, jak jste si tedy užili
samotnou hru?
D.T
T.: „Takové zápasy jsou vždy krásné, můžeme si zahrát bez zbytečného stresu a dobře bavit sebe i diváky.
Beru to jako příjemně strávený čas,
aktivní odpočinek s možností připomenout si super období.“
R.B.: „To je právě to, při exhibici
má brankář nejvíce práce, ale i kluci
z Litvínova byli milosrdní. Párkrát
jsem se musel pohnout, ale od toho
jsem tady, abych lidem něco ukázal,
že jsem to ještě úplně nezapomněl.“
(smích)

●● Oba za sebou máte dlouhou a úspěšnou hráčskou
kariéru, jak často na sebe
v současnosti oblékáte
hokejovou výstroj?
D.T
T.: „Abych pravdu
řekl, teď se tak stalo
poprvé po roce a půl.
Co jsem skončil, hrál jsem zápas
poprvé.“
R.B.: „Letos mám na sobě betony
podruhé a loni asi čtyřikrát. Už jsem
opravdu definitivně skončil a je to velice sváteční událost.“
●● Platí ale, že jste u hokeje zůstali?
D.T.: „Ano, trénuji tady ve Vsetíně
mládež. Od přípravky po osmou třídu, ale udržuji i sebe.“
R.B.: „Já působím v druholigovém

„Na Prostějov vzpomínám rád,
sešla se tehdy výborná parttaa kluků,
co to pak dotáhli až do reprezzeen
nttaaccee.“
.“
chvostu tabulky, ale nakonec jsme jen
taktak nepostoupili mezi osmičku do
play off. Chodil plný stadion, nádherná atmosféra, fanoušci za námi jezdili
ven přes celou republiku. Také jsme
je bavili a oni nám to vraceli zpátky.
Bylo to výborné a zdravím je.“
●● Radku, můžete takto po letech
zavzpomínat i na zážitky mimo hokejový stadion?

„Zážitky s prostějovskými fanoušky?
Všeechno by mělo zůstat skryto za ro
uškou
tajemsství, aby se to ještě nenaučili ti
mladí...“

2x foto: Jiří Možný

Tr
Trutnově, nejen u ‚áčka', ale navíc
i jako
j trenér juniorky. Pořád jsem na
sta
stadionu, jezdím po celé republice.“
●● Takže bez hokeje by to nešlo?
D.T
T.: „Když děláte celý život hokej,
ta vás to baví. A jsem rád, že u něj
tak
m
mohu
zůstat i nadále.“
R
R.B.:
Ale ano, dokážu si to představi Rok a půl jsem byl bez hokeje, žil
vit.
jse úplně bez problémů, vůbec mi
jsem
to nechybělo. Samozřejmě je to věc,
kt
kterou
jsem dělal celý život, ale dokážu si to představit fungování i bez něj.“
●● Oba máte kromě vsetínského
an
angažmá společnou i prostějovsk
skou štaci. Jak Dane na jeden rok
a vy
v Radku na dvě sezóny vzpomíná
náte?
D.T
T.: „Na to vzpomínám rád, jen
šk
škoda,
že jsem se zrovna v té sezóně
zr
zranil.
Sešla se tehdy ale další výborná
pa mladých kluků. Tehdy tam se
parta
m
mnou
byli mimo jiné nebožtík Karel
R
Rachůnek
či Jarda Kristek, prostě kluci, co pak byli v reprezentaci. Opravdu rád na to vzpomínám.“
R
R.B.:
„Prostějov? Také úžasné vzpom
mínky! Hrála se tam první liga, a když
jse
jsem tam přišel, potáceli jsme se na

R.B.: „Já si myslím, že toto všechno
by mělo zůstat skryto za rouškou tajemství. (smích) To jsou nepopsatelné
zážitky. Ano, zašli jsme za fanoušky
po zápase, dali jsme si s nimi pivo, dál
bych to však vůbec nerozebíral, aby se

to ještě neučilii ti mladí.
oc hokej,
Oni neumí moc
tak ať neumí víc ty životní radosti.“ (smích)
●● Máte pocit,
ocit, že
současná generace
la výrazhokejistů byla
d té vaší?
ně odlišná od
dím rozdíl
R.B.: „Já vidím
v tom, že mojee generace se
ještě dokázala bavit hokejem.
Byť jsme bylili profesionálové,
kázali bavit. V soutak jsme se dokázali
časné době mii to připadá příliš
strojové, je to až moc přitažené
portovců mi někdy
za vlasy. A u sportovců
chybí taková zarputilost, nechuť
prohrát, jít za vítězstvím, obětovat
ospěch mužstva.“
svoje ego ve prospěch
●● Takže nastal
tal velká změna?
R.B.: „Hokej se někam posuho vytrácí taková
nul, už se z toho
hravost, která tu třeba byla vidět
dnes. Tady sii kluci dokázali
přihrát, najet si do volného
l h áč to
prostoru, vidět spoluhráče,

už se v současném hokeji moc nevidí.
Ten hokej je rychlejší, není na to tolik
času, ale myslím si, že je to škoda.“
●● Máte možnost potkávat se
s bývalými spoluhráči?
R.B.: „Já se v podstatě s bývabýv
lými spoluhráči potkám jen
j
na exhibicích, s protihráprotih
či ještě tehdy, kd
když
trénují soupeřo
soupeřovo
mužstvo. Tak
Takže
ano. Vždycky si
máme co řříct
a shodneme se
na tom, co jsem
jse
říkal. Bohužel...
Bohužel..“
●● Plánuje
Plánujete
ještě nějakou eexhibici?
R.B.: „Já jsem
jse
byl strašně př
překvapen a m
mile
potěšen, kd
když
mi Libor For
Forch
zavolal, jes
jestli
bych nepřij
nepřijel.
Teď prá
právě
začíná tř
třetí třetina
třeti
a měl jsem
jse
být v DěčíDě
ně s trutnovský
trutnovským
‚áčkem', vyšli mi ale vstříc, tak jsem
jse
tady. Je to velice nárazové, nechonech
dí
á ale
l o to je
j to hhezčí.
čí““
dím s veterány,

vizitka

ˇ
RADOVAN BIEGL & DANIEL TESARÍK
✓ narodil
narod se 13. května 1969
post: brankář
✓ hokejový
hok
✓ hráčská angažmá: Hradec Králové (do 1985),
Pardubice (1986-1988,
1990-1996), Jihlava a Tábor (1989/1990), Třinec (1996-1999, 20042007), Slovan Bratislava
(1999/2000), Havířov (2000/2001), Vsetín (20012005), Prostějov (2006-2008), Kolín (2007/2008),
Zlín (2007-2009), Vrchlabí (2009/2010), Trutnov
(2011-2014)
✓ největší úspěchy: vítěz československé ligy
(1986/1987), finalista extraligy (1997/1998), nejlepší brankář české extraligy (1993/1994), člen All-Star
výběru slovenské extraligy (1999/2000)
zajímavost: v nejvyšší domácí soutěži naskočil do celkem
jednadvaceti sezón, titul získal hned v té premiérové.

✓ narodil se 2. září 1977
✓ hokejový post:
t: útočník
✓ hráčská angažmá:
ažmá: Vsetín
(do 1997, 2008-2014),
Prostějov
(1997/1998),
1997/1998),
Uherské Hradiště
tě (19982000), Nový Jičín
(2000-2004),
4),
Šumperk
(2001/2002)
✓
největší
úspěchy: 2x
extraligový
šampion (1995/1996 a 1996/1997), téměř 600 druholigových startů
zajímavost: v extralize stihl jen devět duelů a dalších sedmnáct v první lize, přesto je hokejovým mistrem republiky mezi dospělými.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I po devatenácti letech vyzrál Vsetín na „Chemiky“
VSETÍN Výborný hokej a vůně slivovice linoucí se zaplněným stadionem Na Lapači. To šlo zejména
v devadesátých letech ruku v ruce a jako vzpomínka na toto zlaté období valašského hokeje posloužilo
sn Chemopetrol Litvínov
HC Petra Vsetín
i exhibiční střetnutí, kdy se proti sobě v sobotu 7. listopadu postavily celky Petry Vsetín a Chemopetro2:4, 2:1, 2:1, (1:0)
lu Litvínov tvořené téměř stoprocentně hráči, kteří na vlastní kůži prožili pětizápasovou finálovou
sérii extraligového ročníku 1995/1996.
Na jaře příštího roku uplyne rovných dvacet let od chvíle, kdy vsetínští hokejisté zdolali ve finále Branky a nahrávky: 1. Tomek, 3. Zima (Jenáček), 22. Padělek, 31. Tomek (Srdínko), 45.
play off litvínovský Chemopetrol a jako první tým v samostatné české soutěži obhájili titul. Tuto Jenáček (Padělek), 49. Tesařík (Zima) - 5. Rousek, 12. Nikolov (Škoula, Alinč), 13. Kysela
událost si v sobotu večer připomněli aktéři tehdejší série a také zaplněný stadion Na Lapači. (Machulda), 14. Škoula (Buchal, Nikolov), 35. Buchal (Škoula), 50. Buchal (Weiss)
Přímo na ledě u toho byli také tři někdejší členové prostějovské sestavy - brankář Radovan Biegl Rozhodčí: Husička - Kurtin, Smilek. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Oslabení: 0:0. Diváků: 2038
a útočníci Daniel Tesařík s Alešem Zimou. Pozvánku obdržel rovněž někdejší kouč Jestřábů
Sestava Vsetína:
Tomáš Sršeň, ovšem stejně jako další dvě vsetínské ikony Rostislav Vlach a Jiří Dopita se na poslední chvíli omluvil. I tak se
Radovan Biegl, Ivo Pešat - Alexej Jaškin, Antonín Stavjaňa, Pavel Augusta, Petr
měly více než dvě tisícovky diváků nacházejících se na útulných dřevěných sedačkách na co těšit.
Kuboš, Jan Srdínko, Tomáš Jakeš - Luboš Jenáček, Libor Forch, Aleš Zima,
Vše zahájil již ve tři odpoledne koncert skupiny Fleret přímo na ledové ploše, o dvě hodiny později pak nastoupily oba celky.
Michal Tomek, Roman Stantien, Jiří Zadražil, Ivan Padělek, Daniel Tesařík
A zatímco ve žluto-zeleném dresu se opět představila jména jako Stavjaňa, Srdínko, Jakeš či Biegl, v černo-žlutých barvách
Trenér: Horst Valášek.
„Chemiků“ se mohli návštěvníci kochat pohledem na Martina Škoulu, Angela Nikolova, Vladimíra Jeřábka či poněkud
obtloustlého Roberta Kyselu,
Sestava Litvínova:
jemuž se moc bruslit nechtělo.
Zdeněk Orct - Martin Škoula, Petr Molnár, Angel Nikolov, Petr Krátký,
Utkání hrané na třikrát patOndřej Zetek - Jan Alinč, Robert Kysela, Pavel Weiss, Vladimír Machulda,
náct minut sice nemělo takové
Jaroslav Buchal, Martin Rousek, David Balász, Vladimír Jeřábek.
tempo jako před lety, o zajíTrenér: Vladimír Kýhos.
mavé situace ale nouze nebyla.
Hned po dvaatřiceti sekundách
zlomil bezbrankové skóre po individuální akce z levé strany Michal Tomek, o dvě minuty později se trefil Aleš Zíma. Fanoušci
Vsetína a Litvínova spolu udržují velice přátelské vztahy, což dokládal transparent „Cheza Vsetín“ i skandování „vítejte doma!“.
A začali to naplňovat i hráči na ledě. Podařeným blafákem se o snížení postaral Martin Rousek, jemuž nahrával stále ještě aktivní
hráč Mostu Jan Alinč, po přečíslení dva na jednoho v podání obránců srovnal Angel Nikolov.
Exprostějovský Radovan Biegl si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohl a ještě v první části na něj vyzráli rovněž Robert
Kysela, jenž čekal za obranou soupeře a poté jel od poloviny hřiště sám na bránu, i Martin Škoula, v jehož případě platilo to stejné.
Po přestávce se samostatnou akcí prosadil Ivan Padělek, stav 4:4 zařídil svou druhou trefou Tomek, jenž si najel na zpětnou
přihrávku a nemýlil se. I po druhé části ovšem vedli hosté z Litvínova, a sice zásluhou Buchala a jeho bekhendového pokusu
z otočky pod víko.
O další srovnání se deset minut před koncem postaral Luboš Jenáček a jedinou přesilovku zápasu po podražení Zetka využil DanNa Lapači se představili někdejší extraligoví šampioni a v několika případech i mistři světa, expros- iel Tesařík. Ani jeho branka ovšem vítězná nebyla, Litvínov totiž dokázal bleskově srovnat zásluhou Buchala, jenž vymetl šibenici.
tějovský Aleš Zima (u kotouče) se na výsledku exhibice podílel brankou i asistencí. Foto: Jiří Možný Došlo tak na atraktivní nájezdy, v nichž už domácí díky Bieglovi uspěli.
(jim)
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KONĚ
ZE
PTENÍ
MÍČKOVOU PRORAZILI

GLASGOW, PROSTĚJOV
V polovině druhé stovky startujících skončila při své premiérové účasti na mistrovství světa
dospělých sportovní gymnastka TJ Prostějov Eva Míčková.
Teprve šestnáctileté reprezentantce se tak zcela nepodařilo naplnit ambice, s nimiž na
ostrovy odcestovala. Za svým
nejlepším letošním výkonem
zaostala v kvalifikaci o přibližně
jeden a půl bodu a její výsledná
známka činila 46,733 bodu. To
znamenalo 151. místo.

ZRADILA
KLADINA

PTENÍ První výrazné úspěchy!
Mladičký Jezdecký areál M+M zfp
absolvoval premiérovou závodní sezónu, která stálo to za to.
,,O kvalitě zdejšího chovu svědčí
prestižní ocenění na Národní
výstavě koní v Pardubicích,
nebo i výborné výsledky závodů
v drezuře a parkúru mojí dcery Natálky,“ vypráví s nadšením Martina
Očenášková, spolumajitelka Jezdeckého areálu M+M ve Ptení.

ZdeněkVYSLOUŽIL

Jiří MOŽNÝ
„Není to žádná katastrofa, mohlo to
ale dopadnout lépe. Bohužel spadla
z kladiny, což se ale stává všem. Prostná,
přeskok i bradla zvládla na své možnosti slušně, takže bych to viděl na trojku,“
ohlížel se za vystoupením své svěřenkyně předseda prostějovského oddílu
a současně národní kouč Miloslav Musil.
Předstartovním přáním bylo umístit
se v první polovině přibližně dvousetšedesátičlenného pole a v ideálním případě zabojovat o předolympijskou kvalifikaci. K první podmínce bylo potřeba posbírat o 1,4 bodu
více a skončit stotřicátá, ke druhé
překročit padesátibodovou metu
a vejít se tak do elitní stovky. Tento
bod se nepodařilo splnit ani Eviným kolegyním Veronice Cenkové
s Romanou Majerechovou a poprvé

Vysoce prestižní trofeje získaly stáje
M+M zfp na červencové XXIII.
Národní výstavě koní plemene
Shagya-Arab v Pardubicích. „Naše
Gaya se umístila v kategorii osmi až
jedenáctiletých plemenných klisen
na druhém místě. Gaya navíc získala
Titul reserve šampionka plemenných klisen pro rok 2015. Její první
hříbě, roční klisnička Ekou, pak
dosáhla ocenění nejvyšší a to místo
první,“ usmívala se při ohlédnutí
Martina Očenášková.
Vedle skvělých chovných výsledků
se koně stájí M+M prosadili i na
soutěžích v drezuře a parkúru.
Dcera spolumajitelky Natálka se
s poníkem Athénkou v červenci
umístila druhá na šampionátu
v drezuře pro pony. „Díky tomu se
kvalifikovala na Mistrovství České
republiky, které se konalo o posled-

Foto: archív B. Míčkové

v historii se tak české ženy nekvalifikovaly na olympijské hry.
„Nemůžeme být spokojeni, nesplnili
jsme očekávání. Je pravdou, že tři holky,
které měly původně jet, kvůli zranění
nemohly, ale to jsou jen kdyby. Bohužel to ale odpovídá situaci gymnastiky
v České republice, chybu udělali už
naši předchůdci za éry Čáslavské, kdy si
mysleli, že jde vše dobře,“ smutnil Musil.
Osobně vidí dvě hlavní příčiny
- finanční situaci a pozici tohoto

sportu na školách. „Vybavení je
velice špatné, nářadí drahé a specializovaných prostor nedostatek. A to
vůbec nehovořím o rehabilitacích
a věcech kolem. Mnohde gymnastika vypadla ze školních osnov na
úkor míčových her a vysokoškolský
sport hodně pokulhává. Třeba celá
Amerika a dříve rozvojové země
mají lepší výsledky než my,“ pokusil
se o alespoň stručnou analýzu Miloslav Musil.

Šachového přeborníka určí až poslední kolo

PROSTĚJOV Uplynulé úterý
10. listopadu se uskutečnilo v pořadí osmé a předposlední kolo šachového Přeboru města Prostějov.
A situace je letos obzvláště dramatická, když oba hráči s ELO vyšším
než dva tisíce Martin Adamčík
a Petr Matoušek se dělí o první
místo se stejným počtem bodů
i pomocným hodnocením Sonneborn a Buchholz.
Matoušek si naposledy poradil s aktuálně desátým Pavlem Navrátilem,
Adamčík zdolal jedenáctého Davida
Krejsu. Velice napínavé je rovněž
soupeření o třetí místo, trio Pavel
Vaculka, Aleš Hradský, Vladimír
Dvořák totiž shodně nastřádalo pět
bodů. Definitivní rozluštění všech
hádanek padne příští úterý 24. listopadu, to přijde na řadu závěrečné deváté kolo a také vyhodnocení celého
přeboru.
Bude tedy přeborníkem Matoušek,
nebo Adamčík? „Protože se již spolu
utkali a partie skončila nerozhodně,
tak bude opravdu záležet na formě
obou hráčů, jak si poradí se svými

EXKLUZIVNĚ

DRUHÉ MÍS
TO
NATÁLKY S
ATHÉNKOU
MÁ ZVUK

soupeři a hlavně jak jim zlepší jejich
pomocné hodnocení hráči, se kterými již hráli. Pokud oba vyhrají, tak zvítězí pravděpodobně Petr Matoušek,
který hraje v posledním kole se silnějším hráčem nežli Martin Adamčík
a polepší si tak na Sonnebornu
o jeden bod oproti soupeři,“ nastínil
předseda okresního šachového svazu
Karel Virgler.
(kv, jim)
Výsledky 8. kola Přeboru
města Prostějova 2015:
Pavel Navrátil - Petr Matoušek 0:1,
David Krejsa - Martin Adamčík 0:1,
Pavel Vaculka - Tomáš Gorba 1:0,
Aleš Hradský - Bohuslav Trimmel
1:0, Leoš Skládal - Vladimír Dvořák
0:1, Stanislav Strejček - Karel Virgler
0:1, Karel Meissel - Felix Kubina 0:1.
Program 9. kola, úterý 24. listopadu, 17.00 hodin:
Petr Matoušek - Karel Virgler, Felix
Kubina - Martin Adamčík, Vladimír
Dvořák – Aleš Hradský, Stanislav
Strejček - Pavel Vaculka, Tomáš Gorba - David Krejsa, Bohuslav Trimmel
- Leoš Skládal, Karel Meissel - Pavel
Navrátil.

Foto: Zdeněk Vysloužil

ním srpnovém víkendu ve Zduchovicích a Natálka i její kůň se umístily na sedmém místě,“ informovala
maminka. „Dále také musela během
března až srpna plnit kvalifikační
kola po celé republice, díky čemuž se
kvalifikovala na Šampionát pony ve
skocích, v němž se v kategorii 8 - 12
let umístila na celkově čtvrté příčce.
„Ve Styl šampionátu ČR ve skocích,
který se konal poslední srpnový víkend ve Zduchovicích, skončila Natálka se svou klisničkou na desátém
místě. Tento výsledek znamenal postup do Super finále Styl šampionátu
ČR 2015. Na něm se ve své kategorii

o tři příčky zlepšily a obsadily krásnou
sedmou pozici,“ neskrývala spokojenost Martina Očenášková.
Sama Natálka reprezentovala celou
sezónu Zlínskou oblast v drezuře
i parkúru, kde patřila mezi deset
nejlepších jezdců. „Tato desítka mezi
sebou soutěžila na Mistrovství Zlínské oblasti. Tam skončila Natálka na
krásném druhém místě,“ uzavřela
spolumajitelka Jezdeckého areálu
M+M zfp s.r.o.
I když je tento nový areál otevřen
teprve od letošního března, sportovní sezona se místním „koňákům“
opravdu povedla.

Šachisté se utkají

O pohár Rošády
Po osmi kolech mají Matoušek s Adamčíkem (druhý a třetí zprava) shodný počet
bodů i totožné pomocné hodnocení.
Foto: Karel Virgler
Prùbìžná tabulka:

1. Petr Matoušek
1. Martin Adamčík
3. Pavel Vaculka
4. Aleš Hradský
5. Vladimír Dvořák
6. Karel Virgler
7. Bohuslav Trimmel
8. Tomáš Gorba
9. Felix Kubina
10. Pavel Navrátil
11. David Krejsa
12. Karel Meissel
13. Stanislav Strejček
14. Leoš Skládal

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

2
2
2
4
2
1
2
2
1
2
2
3
2
1

0
0
2
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
7

7,0
7,0
5,0
5,0
5,0
4,5
4,0
4,0
3,5
3,0
3,0
2,5
2,0
0,5

30,00
30,00
20,5
19,75
15,00
10,25
14,25
10,50
7,00
7,25
6,50
6,25
3,25
1,50

36
36
39
36
32,5
25,5
37,5
34,5
24,5
31
32,5
29,5
26
27,5

PROSTĚJOV O státním svátku v úterý 17. listopadu si dají
v Lidovém domě na Vápenici
dostaveníčko milovníci šachu.
Budova na jedné z nejrušnějších
prostějovských ulic totiž bude
hostit turnaj jednotlivců O pohár Rošády.
Klání pořádané Šachovým oddílem Rošáda Prostějov, na jehož
činnosti se podílí také město Prostějov, se bude hrát takzvaným švýcarským systémem na sedm kol,
časový limit činí dvakrát patnáct
minut.
Prezentace je na programu ráno od
tři čtvrtě na devět do půl desáté,
od desíti pak přijdou na řadu první
čtyři kola a po obědové přestávce
započnou hodinu po poledni zbý-

vající tři. Krátce před třetí hodinou
odpolední pak pořadatelé počítají
s vyhlášením výsledků.
Šachovnice i věcné ceny pro všechny zúčastněné jsou zajištěny, celkový vítěz se může těšit na pohár. Startovné činí sto korun a v jeho ceně
je zahrnut rovněž oběd. Dobrou
zprávou také je, že díky státnímu
svátku je možnost zdarma parkovat
v nedaleké Školní ulici.
Kapacita turnaje činí čtyřicet hráčů a přihlášky je možné předat
buď osobně rozhodčímu turnaje Tomáši Gorbovi, nebo zaslat
e-mailem na adresu tom.gorba@
seznam.cz, případně na stránkách
www.skrosada.estranky.cz v komentáři pod článkem o turnaji.
(jim)

Dráhaři soupeřili v Přeboru sportovních center
Výsledky Pøeboru sportovních
center mládeže v omniu:
Junioři: 1. Daniel Rybín (Dukla Praha) 12 b., 2. Petr
Klabouch (Velo Club – Cirkl České Budějovice) 15 b.,
3. Jan Cink (Mapei Cyklo Kaňkovský) 23 b., 5. Martin
Šmída 32 b., 7. Tomáš Bárta 41 b., 8. Milan Kabrhel
43 b., 15. Jakub Bernát (všichni SKC Tufo Prostějov)
86 b.
Ženy a juniorky: 1. Kateřina Kohoutková (TJ Kovo
Praha) 9 b., 2. Barbora Džerengová (Dukla Praha) 12 b.,
3. Natálie Valuchová 21 b., 8. Tereza Dosedělová (obě
SKC Tufo Prostějov) 51 b.
Kadeti: 1. Jan Voneš (TJ Favorit Brno) 10 b., 2. Jiří Luxík
(Cykloteam Ostrov) 16 b., 3. Lukáš Kolařík 21 b., 16.
Jakub Šťastný (oba SKC Tufo Prostějov) 94 b.
Kadetky a žákyně: 1. Dagmar Hejhalová (Dukla Praha)
9 b., Hana Heřmanovská (TJ Uničov) 11 b., 3. Sabina
Džerengová (Dukla Praha) 20 b.
Žáci: 1. Daniel Toul (TJ Cykloprag) 10 b., 2. Karel Macán (TJ Plamen Chodov) 12 b., 3. Marek Liška (Cykloteam Ostrov) 22 b., 9. Tomáš Obdržálek (SKC Tufo
Prostějov) 54 b.

15102711072

PRAHA, PROSTĚJOV Letní cyklistická sezóna
teprve před pár týdny skončila a už se naplno ke
slovu hlásí závodění na krytých oválech. Úvod
podzimního dráhového období v Praze-Motole
obstaralo dvoudenní omnium, jehož se zúčastnili
i mladí členové SKC Tufo Prostějov. A na Hanou
se po předminulém víkendu vrátili s dvěma cennými kovy i dalšími pěti výsledky do desátého
místa.
Závodilo se ve dvou dnech, nejprve byly na programu bodovací závod jednotlivců, scratch a vylučovací
závod, poté méně tradiční Danoise, prvenství na pásce a Dánská bodovací. V žákovské kategorii reprezentoval žluto-modré barvy Tomáš Obdržálek a obsadil
deváté místo. Mezi kadety se Lukáš Kolařík blýskl třetím místem a Jakub Šťastný dokončil coby šestnáctý.
V juniorech se nejvíce dařilo Martinu Šmídovi, jenž
si vyjel slušné páté místo, Tomáš Bárta bral sedmou
pozici, Milan Kabrhel osmou, a Jakub Bernát pak
patnáctou příčku. V juniorkách se předvedla Natálie
Valuchová, ta stejně jako již zmíněný Kolařík vybojovala třetí místo. Další prostějovská cyklistka Tereza
Dosedělová brala osmé místo.
(oš, jim)
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PODLE

P
PROSTĚJOV
S bilancí sedmi výher a čtyř
p
porážek zakončili basketbalisté Ariete
P
Prostějov první čtvrtinu základní části
K
Kooperativa NBL. Po špatném startu začali Orli pravidelně vítězit a z posledního
místa se protlačili až na pátou příčku. Ve
vyrovnané tabulce přitom na druhou pozici ztrácí jediné vítězství a naznačili, že
i po další výrazné proměně kádru se s nimi musí počítat v boji o přední umístnění
nejvyšší domácí soutěže. Ostatně na kontě už mají šest výher v řadě!

VEČERNÍKU

JAN TOMANEC
EC
Prostějovský pivot měl na začátku
ačátku sezóny zdravotníí
problémy a po třech zápasech musel nuceně odpočívat.
lům pod košem výrazně
Po svém návratu ale začal Orlům
pomáhat a to ukázal také v posledních
osledních zápasech.
Proti USK Praha nasbíral pod vlastním košem
šest obranných doskoků. Pořádně
řádně zazářil
ře dokonale
v utkání s Brnem, kdy soupeře
rozebral. K dobrému výkonu na postu pivota přidal hned tři trojky při stoprocentul jedinou
ní úspěšnosti. Po faulech minul
šestku z pěti pokusů a přidal i další body
dnadvacet
zpod koše. Celkově nasbíral jednadvacet
bodů, což je zatím jeho osobní maximum
ativa NBL.
v probíhajícím ročníku Kooperativa

původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

OKÉNKO KAPITÁNA

aneb pohledem Romana MARKA

„Nebyl to pro nás snadný týden, i když se proti nám postavili soupeři
z dolní poloviny tabulky. Potřebovali jsme potvrdit předchozí výsledky
a to nikdy není snadné. Přesto se nám to podařilo. S USK tým odehrál
kvalitní partii především v obraně, a i když v útoku to nebylo ideální, ukázal, že na domácí palubovce nebude prohrávat. V Brně to bylo povedené
vystoupení. Od první minuty bylo jasné, kdo vyhraje. Hráli jsme zodpovědně a s chutí, nedovolili soupeři pomýšlet na dobrý výsledek a šli za
vítězstvím. Celkově se ukazuje, že se naše hra lepší a to se budeme snažit
potvrdit i v průběhu druhé čtvrtiny základní části.“
ROMAN MARKO,
kapitán Ariete Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Ostravì chce Ariete
oplatit úvodní prohru
Prostějov (lv) - Nepovedené vystoupení v Ostravě z prvního kola můžou
prostějovští basketbalisté definitivně
hodit za hlavu, tedy pokud zvládnou
domácí vystoupení se stejným soupeřem na domácí půdě. Do druhé části
základní fáze sezóny vstoupí Orli tuto
středu 18. listopadu od 18:00 hodin.
„Chceme pochopitelně navázat na
předchozí výsledky a prodloužit
úspěšnou sezónu. Není vyloučeno,
že nám ještě bude opět scházet Martin Novák, ale i tak potřebujeme duel
zvládnout,“ tvrdí kouč Ariete Zbyněk
Choleva. Nová huť před sezónou složila prakticky novou sestavu a předvádí
nevyrovnané výkony. Doma dokázala
v regionálním derby porazit Opavu
a třeba v Pardubicích prohrála pouze
o čtyři body. Naposledy však v Praze
na půdě USK zklamala a odvezla si
z hlavního města debakl 50:70. „Tým
se stále hledá, Američané střídají lepší
a horší výkony. Ovšem Ostrava nepatří
mezi celky, které se dají podcenit. Rádi
a často střílejí z dálky, a pokud se dostanou do pohody, je těžké je pak zastavit.
Vysokou kvalitu má rovněž rozehrávač
Adam Číž. Musíme zvládnout začátek
a nenechat hráče Nové huti získat sebevědomí. To by mohl být problém,“
uvažuje Choleva.

Tým táhne pìt
dvouciferných støelcù
Prostějov (lv) - Stačí letmý pohled do
statistik, aby se ukázalo, že basketbalisté Prostějova mají v kádru opět řadu
střelecky disponovaných hráčů. Hned
pět z nich se po první čtvrtině dostalo
na průměr přes deset bodů na zápas.
Nad jedenácti body jsou Lukáš Palyza
a Jan Tomanec, dvouciferná čísla drží
rovněž Roman Marko, David Šteffel
a Pavel Slezák. „Je to naše výhoda. Když
se nám podaří v útoku kombinací někoho uvolnit, je vlastně jedno, na jaké
je pozici. Zvednout to v našem týmu
umí každý,“ všiml si po svém návratu
do Prostějova Petr Dokoupil, jehož
bodový průměr zatím přesáhl sedm
bodů, přesto již stačil potvrdit, že také
on patří mezi skvělé střelce. Vyšlo mu
především utkání proti svitavským Turům, v němž dal osmnáct bodů a pět
trojek. „Pokaždé to vyjde někomu jinému. Když budeme mít pokaždé více
dvouciferných hráčů, bude to dobré,“ je
přesvědčený křídelník Prostějova.

A STOUPAJÍ TABULKOU

Orli měli na svém kontě po pěti zápasech jediné vítězství a navíc se prezentovali špatnými výkony. Od šestého
kola soutěže ale neprohráli a postupně
se posunovali v ligové tabulce až na současnou pátou příčku. „Před začátkem
ligového ročníku se o nás v souvislosti
s odchodem několika opor mluvilo
o tom, že vyklízíme medailové pozice.
Ale my jsme se v rámci našich možností
snažili poskládat konkurenceschopný

Špatný úvod s USK se nakonec prostějovským basketbalistům podařilo smazat a postupem času našli Orli
recept přes důraznou obranu Pražanů.
Foto: www.orliprostejov.cz

tým a věřili, že se nám to podařilo. Začátek nebyl jednoduchý, i díky těžkému
losu. Přesto jsme nepanikařili. Hráči
i v těžké situaci po několika porážkách
dokázali ukázat svoji kvalitu a postupně
šli nahoru. Všichni si přejeme, aby to pokračovalo také v další fázi soutěže,“ ohlíží
se za první čtvrtinou předseda klubu
Ivan Pospíšil.
Lepší bilanci než Orli mají zatím
pouze vedoucí Děčín, který prohrál

jediné utkání a Pardubice s Opavou.
Tyto kluby ztratily tři zápasy. Před
Prostějovem je ještě z pohledu procentuální úspěšnosti Nymburk. Mistr ale
zatím stihl nastoupit do tří střetnutí a
jednou prohrál. „Není to nic překvapivého. Všechny týmy, které jsou momentálně před námi, mají kvalitní soupisky i
velké ambice a hrají nahoře už několik
sezón. Po první čtvrtině na stupně vítězů mírně zaostáváme, ale to se může

změnit. Navíc si musíme uvědomit, že
sezóna je hodně dlouhá a o jejím výsledku se bude rozhodovat až za několik
měsíců,“ přidává Petr Fridrich, generální
manažer Ariete.
Současně s výsledky se lepšila i hra
Orlů. „Stále to není optimální. Někdy se
dopouštíme zbytečných ztrát, také pod
vlastním košem máme co zlepšovat. Ale
podle výsledků jdeme dobrou cestou,“
uvažuje kouč Zbyněk Choleva.

JSME JEDNA RODINA
www.facebook.com/vecernikpv

Sovy uložil ke spánku ostrostřelec Slezák
AR PV
USK PR
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PROSTĚJOV Defenzivní představení z obou stran přineslo středeční
ligové utkání basketbalistů Ariete
Prostějov proti USK Praha. Domácí po výsledku 68:55 prodloužili svoji úspěšnou sérii. Klíčovým
mužem v dresu Orlů byl tentokrát
Pavel Slezák, který dal jednadvacet
bodů a postaral se témě o třetinu
všech bodů svého týmu.
Hosté přijeli bez hlavního rozehrávače
Feštra, přesto si v první čtvrtině vybu-

dovali díky slušné obraně až sedmibodové vedení a to mohlo být ještě větší,
kdyby proměnili čtyři trestné hody.
Orli se rozjížděli pomaleji, přesto se
také prezentovali slušnou defenzivou
a po deseti minutách ztráceli pouhé
dva body - 13:15. Prostějov v druhé
čtvrtině dotáhl a chopil se vedení především díky bodům Roseboroa. Do
většího náskoku se přesto svěřenci trenéra Zbyňka Cholevy nedostali, protože Sovy dobře bránily. Tomu ostatně
odpovídalo poločasové skóre 26:24,
které slibovalo napínavé pokračování
duelu.
Po přestávce si vzal slovo Slezák.
V prvním poločase nebodoval, ve tře-

tí čtvrtině ale zaznamenal v klíčových
momentech patnáct bodů, když proměnil čtyři trojkové pokusy. Tím získal
pro domácí až třináctibodový náskok,
což prakticky rozhodlo o vítězi celého
ligového střetnutí. „Vysokoškoláci“
v posledním dějství dotahovali, dvě
minuty před koncem se dostali na rozdíl pěti bodů, ale Orli si koncovku již
pohlídali. S další porážkou v sezóně se
musel smířit i Jaromír Bohačík, který
v pražském klubu hostuje. Utkání mu
navíc příliš nevyšlo. Za osmadvacet
minut dal pouze jedenáct bodů, i když
před zápasem byl s průměrem necelých šestnáct bodů nejlepším střelcem
USK.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Bylo to velmi těžké utkání. USK hrál velmi dobře, především v obraně, což
bylo vidět i na výsledku. Nemohli jsme se především v úvodu dostat přes velmi
dobrou obranu do pozic, naštěstí tento nestřelecký zápas obran otevřel ve třetí
čtvrtině Pavel Slezák, který v tu dobu zaznamenal čtyři trojky. A to nás posunulo
na bezpečný rozdíl, který jsme si pohlídali až do konce.“
Mirsad ALILOVIČ - USK Praha:
„První poločas jsme hráli dobře, především v obraně. Problém jsme měli v útoku, kdy jsme nedávali jednoduché koše z dvojtaktu a trestné hody. V průběhu celého zápasu nás trápily ztráty. Velkým problémem je to, že polovinu ztrát vyrobili
rozehrávači. Křivánek i Šafarčík nebyli připraveni vzít na sebe tu zodpovědnost.
Jakmile se Prostějov dostal do devítibodového vedení, kdy Slezák dal trojky a
Bohačík obdržel technickou chybu, jsme se položili.“

Brno nemělo šanci a v závěru dostalo stovku
MC BR
AR PV

77
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BRNO Už na šest zápasů natáhli
uplynulou sobotu svoji vítěznou
šňůru basketbaloví Orli v Brně
a tlačí se opět mezi domácí špičku. Domácí od začátku nestíhali
v obraně a koncentrovaný soupeř
téměř v celém průběhu navyšoval
průběžné vedení. V závěru dokonce pokořil stovkovou hranici. Ariete nakonec zvítězilo 100:77, když
poslední body svému týmu zajistil
dalekonosnou střelou Marek Sehnal.

Prostějovští hráči potvrdili v moravském derby roli favorita. Brňané hráli
po většinu utkání pouze s jedním klasickým pivotem, když se před zápasem
zranil Norwa a Prachař byl v průběhu
vyloučen. Převaha prostějovské sestavy se projevila od prvních minut. Po
první čtvrtině měli hosté průběh střetnutí ve vlastní režii a vedli o jedenáct
bodů - 18:29. V domácím dresu se
i v dalším průběhu prosazovala především zahraniční dvojice Cumberbatch
- Egwuonwu a to na konsolidovanou
sestavu Orlů nestačilo. Brno se sice
v 15. minutě na chvíli přiblížilo na osmibodový rozdíl, vzápětí však basketbalisté Ariete výrazně přidali, proměnili několik rychlých akcí i střel z dálky

a do konce poločasu si zajistili pohodlné vedení o dvacet bodů - 36:56.
K žádné zápletce nedošlo ani ve třetí
periodě. Hosté nechybovali z trestné
linie a v celém zápase minuli jedinou šestku. K tomu nesměrovali do
obruče třináct ze sedmadvaceti trojkových pokusů, což je posunulo až
k třicetibodovému rozdílu. Na konci
čtvrtiny vedli Orli už o sedmadvacet
bodů (58:85) a mířili za dalším úspěchem. Až v samotném závěru se Brno
dokázalo ke svému soupeři alespoň
mírně přiblížit. Domácí se soustředili
především na to, aby na jejich konce
nesvítila trojciferná číslovka. Ani to se
jim však přes velkou snahu nepodařilo.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA
A TISKOVC
TISKOVCE...
CE....

Tomáš PĚTIVLAS - MMCITÉ Brno
„Už po první čtvrtině byly karty rozdané a bylo vidět, kam utkání směřuje.
Naší chybou bylo, že jsme nechali rozstřílet Tomance, který podal výborný výkon, a my jsme nebyli schopní ho ubránit. Netrefili jsme se za tři body,
což není dobré, protože když hrajete s takovým soupeřem, tak ty trojky potřebujete. Dvanáctiprocentní úspěšnost trojek v domácím zápase je hodně
tristní...“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov
„Od začátku se ukazovalo, že jsme přijeli koncentrovaní a chtěli vyhrát. Od
startu jsme udávali tempo a brzy zápas rozhodli. Dařilo se nám střelecky,
ale neměli jsme dovolit domácím tolik útočných doskoků. Zápas se mi líbil, dva hráči nám dělali problémy, ale ty jsme si později pohlídali. Dobře
jsme navzájem spolupracovali, ale možná jsme se mohli více prosadit pod
košem.“

„Vrátili jsme se do hry,“ těší trenéra Cholevu
PROSTĚJOV Na začátku sezóny neměl basketbalový trenér Zbyněk
Choleva příliš důvodů k úsměvu. Jeho tým prohrál čtyři z pěti zápasů
a v lize spadl až na samotné dno. Orli se v těžké situaci dokázali zvednout a probili se do horní poloviny tabulky.„Jsem rád, že jsme se vrátili
do hry o přední příčky. Uvidíme, co bude dál. Ale v posledních zápasech se ukázalo, že dokážeme bránit i útočit a to je dobrá kombinace,“
řekl v interview po posledním zápase úvodní čtvrtiny dlouhodobé
části Zbyněk Choleva.

Ladislav Valný

„Těžší zápasy nám dělají problémy. V zápasech s papírově slabšími soupeři jsme
●● Jak hodnotíte dosavadní výsled- schopni se prosadit. Nikoho nepodceky týmu?
ňujeme a jdeme do zápasu od začátku v

plném nasazení a s velkou koncentrací.
To je pochopitelně dobře.“
●● V úvodu soutěže měl tým potíže
v obraně. Cítíte, že se hra pod vlastním košem lepší?
„Problém byl v týmové souhře, kterou
jsme doladili. Teď to už začíná fungovat,
což mě těší, i když to ještě úplně neplatí
v zápasech proti úplné špičce.“
●● Orli měli po pěti zápasech čtyři
porážky. Jak jste to v klubu prožívali?
„Pro nikoho to nebylo jednoduché,
i když si všichni uvědomovali, že jsme

hráli proti silným soupeřům. Věděli
jsme, že nesmíme panikařit, trpělivost
se vyplatila.“
●● V létě přišly do kabiny tři nové
posily. Jste spokojený s jejich výkony?
„Brett Roseboro má velmi dobré návyky, je poctivý. Teď už získal přehled
o naší soutěži, zvykl si na pískání a mělo
by se to projevit. Lukáš Palyza a Petr
Dokoupil se do sestavy začlenili a s jejich výkony jsem spokojený, což začíná
platit i v obraně.“

●● Ve druhé čtvrtině budete týmy
z čela tabulky hostit na vlastní palubovce.. Jaké to budou zápasy?
„Budeme trošku pod tlakem, neboť
se počítá s tím, že se nám doma bude
dařit. (úsměv) Ale věřím, že to zvládneme. Chceme vycházet z obrany
a přidat dobrou střelbu. Ty lepší týmy
nemají tolik střelců jako my, naši pivoti
se zlepšili. Uvidíme, jak se budou tyhle
zápasy vyvíjet.“

www.vecernikpv.cz
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ČEŠKY OPĚT SLAVÍ. Fedcupový pohár zůstal doma!
PRAHA Ani start Marie Šarapovové nepomohl Ruskám k vítězství ve
Fed Cupu. V pražské O2 Aréně se po
roce opět radovaly Češky. Ve fantastické atmosféře porazily své soupeřky nejtěsnějším možným rozdílem
3:2 a obhájily loňské vítězství. O titul
se opět postaraly především prostějovské tenistky. Pouze na lavičce zůstala kvůli zdravotním problémům
Lucie Šafářová, rozhodující body ale
získala Petra Kvitová a Karolína Plíšková, které doplnila Barbora Strýcová. „Bylo to nádherné, neskutečné,
fantastické,“ vyznal se nehrající kapitán vítězek Petr Pála.

čování střetnutí na dvorci naprosto
dominovala. Své soupeřce až do konce duelu dovolila uhrát pouze dvě hry
a s přehledem získala pro obhájkyně
vítězství důležitý úvodní bod. „Zpočátku jsem byla hodně nervózní
a svázaná, což se projevilo. Naštěstí jsem
se z toho postupem času dostala. Atmosféra na mě dolehla, nakonec ale všechno dobře dopadlo,“ oddechla si Kvitová.
Karolína Plíšková v souboji se Šarapovovou nezářila. Její snaha
o nátlakovou hru končila často
v síti, českou kometu poslední sezóny
neposlouchal ani servis, jindy její velká zbraň. Ruská hvězda naopak hrála
s velkým zaujetím a svoji premiéru ve
finále týmové soutěže bez větších poJednièky na úvod
tíží zvládla. „Každá porážka mrzí a to- To jsou ony! Vítězný tým České republiky v celé své kráse...
potvrdily kvalitu
hle není výjimka. Ale hroutit se z toho úvodní vyhrála domácí tenistka. Ruska působila svěžejším dojmem a
Jako první vstoupily na kurt před vy- nebudu,“ poznamenala Plíšková.
V celém průběhu byla lepší a o svém přes veškerou snahu jí Kvitová nedoprodané hlediště Kvitová s Pavljučenvedení rozhodla v deváté hře, když se kázala odolat. „Maria mě přetlačila.
Velkou bitvu
kovovou. Nejlepší Češka se zpočátku
ruská hvězda dostala pod tlak a vyro- Pocity ze zápasu byly smíšené. Nerozhodla až ètyøhra
trápila a snadno prohrála první set.
bila nevynucené chyby. Podobná si- chala jsem na kurtu všechno, ale bod
Z tvrdého úderu se ale finalistka
tuace se opakovala i ve druhém setu. do šatny se přidat nepodařilo,“ řekla
nedávného Turnaje mistryň rych- V očekávaném souboji týmových Klíčový brejk ovšem získala hostují- Kvitová.
le oklepala, zlepšila všechny údery jedniček mezi Kvitovou a Šarapo- cí hráčka a potrestala dvě dvojchyby S obtížnou rolí se za nepříznivého
i pohyb a od začátku druhého pokra- vovou rozhodovala až třetí sada. Tu soupeřky. V rozhodujícím dějství už stavu skvěle popasovala Plíšková.

„Mám trofej, o které jsem snila,“ utápěla se v euforii PLÍŠKOVÁ
PRAHA Velkou hrdinkou pražského fedcupového finále se stala Karolína Plíšková. V sobotu sice nestačila na Šarapovovou, v průběhu
druhého dne ale vyrovnala na 2:2
po vítězství nad Pavljučenkovovou
a nakonec v deblu společně se Strýcovou pomohla k zisku rozhodujícího bodu. Na vítězné trofeji bude
její jméno plným právem. „Poprvé
jsem nastoupila ve finále a hned to-

hle. Bylo to fantastické,“ prohlásila sezóny, a pak už nás čeká dovolená.
Na nic jsme se nešetřily.“
Plíšková.
●● Na kurt jste nastupovala poLadislav Valný
prvé za nepříznivého stavu. Neby●●Nedělijstemělaopravduhodněná- la jste nervózní?
ročnou. Jak jste na tom byla se silami? To jsem byla v pátek, pak to nějak opadlo.
„To jsem neřešila. V silnou jsem Atmosféra byla samozřejmě výjimečná.
odehrála pouze dva sety a to musí te- S takovou se na turnajích nepotkáváme.“
nistka prostě zvládnout. Pak už byla ●● Věřila jste ve vítězství?
před námi pouze čtyrhra s Bárou. „Bylo fajn, že jsem hrála už v sobotu,
Věděly jsme, že je to poslední zápas i když to na bod nestačilo. Ale uvědo-

mila jsem si, že můžu hrát lépe a věřila,
že Pavljučenkovovou můžu porazit.“
●● To se vyplnilo, navrch jste pomohla i v deblu. Jaké máme pocity
z vítězství?
„O téhle trofeji jsem snila a teď ji
mám. Navíc jsem k úspěchu pomohla na kurtu. To je skvělý pocit. A také
neskutečné uzavření celé sezóny,
která byla celá fantastická. Doufám,
že takových bude více.“

„Nikdy jsem nehrála před takovým publikem. Užívala jsem si to
a podala jeden z nejlepších výkonů
v kariéře,“ radovala se Plíšková.
Vítěze určila čtyřhra. Nabuzená Plíšková doplněná Barborou Strýcovou
ve třech setech přehrály pár Pavljučenkovová, Vesninová. Češky sice ztratily
v první sadě nadějný náskok a nakonec i úvodní dějství, zápas ale otočily
a rozvášnily natřískané tribuny. „O něčem takovém jsem snila dlouho,“ jásala
Strýcová po vítězném mečbolu. (lv)

FED CUP 2015
- FINÁLE
Foto: Facebook

ÈESKO vs. RUSKO 3:2

Kvitová - Pavljučenkovová 2:6,
Proti Pavljučenkovové vyrukovala
6:1, 6:1
s agresivní a tvrdou hrou a čeka- Karolína Plíšková - Šarapovová
la na svoji šanci. Poprvé ji využila
3:6, 4:6
v sedmém gamu a to jí stačilo k ve- Kvitová - Šarapovová 6:3, 4:6, 2:6
Karolína Plíšková
dení. Jeden brejk stačil Plíškové
– Pavljučenkovová 6:3, 6:4
také ve druhém setu. Česká dvojka
Karolína Plíšková, Strýcová
dokázala srovnat výsledek, když si
Pavljučenkovová, Vesninová
v rozhodujících momentech vý4:6, 6:3, 6:2
razně pomohla vlastním servisem.

oèima miroslava
èernoška
„Je hrozně těžké popsat pocity po takovém utkání. Podařilo se nám vyhrát Fed
Cup počtvrté v pěti letech a to je při velikosti naší země v konkurenci s Ruskem
nebo Spojenými státy zkrátka něco neuvěřitelného. Byl to z pohledu ženského
tenisu zvláštní rok. Provázely ho zranění, různé nemoci, nevyrovnané výkony...
V jeho závěru ale hráčky ukázaly, že Česko milují a jsou ochotné za něj padnout a to je krásné. Holky nemají problém reprezentovat, ve Fed Cupu startují
rády. Pochopily, že vyhrát tuto soutěž je lepší, než vyhrát nějaký turnaj v Číně.
Vždy říkám, že úspěch v domácím prostředí je něco výjimečného. Opět se to
ukázalo. Fanoušci byli úžasní a zasloužili si, aby si naše tenistky sáhly na samotné dno svých sil. Máme opět titul a můžeme si to právem užít!“

V Kostelci řehtal KŮŇ! Ivančice kouzla zbaveny... Prostějov deklasoval Telnici
PRO
30
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KOSTELEC NA HANÉ Z náhradníka hrdinou! Kostelečtí
házenkáři řešili před druholigovým duelem s Ivančicemi problém. Z důvodu pracovního
zaneprázdnění nebyl k dispozici Honza Mayer a tak měl trenér
Grepl jedinou volbu. Celý zápas
musel odchytat Pavel Navrátil
a počínal si znamenitě. Právě
on byl rozhodujícím faktorem,
v první půli udržel silného soka
na sedmi gólech a nasměroval
svůj tým k cenné výhře.
exkluzívní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
IL
L
Vedle výše zmíněného brankáře
Mayera chyběl z obvyklé kostelecké
sestavy navíc i zkušený Jirka Vymětal. „Honza Mayer byl v práci, Jirka
má výron v kotníku,“ vysvětlil Jiří
Grepl, trenér Kostelce. Proti letos
velmi dobře hrajícím Ivančicím tak
nevstupovali domácí borci v optimální pozici.
Kostelečtí bojovníci se však do papírového favorita pustili s velkým odhodláním a jejich nadšení umocňovaly

i skvělé zákroky Pavla Navrátila. Do
dvoubrankového vedení šli domácí
poprvé na sklonku desáté minuty
zásluhou krásné střely Smékala - 4:2.
Z nečekaného vývoje evidentně rozhození hosté se prezentovali ukvapenou a nepřesnou střelbou. Když už
bránu trefili, vylapal je Navrátil. Skóre
tak utěšeně narůstalo ve prospěch
Kostelce (7:3) a v poločase hřál domácí luxusní osmibrankový náskok
- 15:7. Hostující soubor si mohl za takovou ztrátu trochu i sám, protože se
jeho hráči více než hře, věnovali spíše
neustálým protestům směrem ke dvojici rozhodčích…
Po přestávce pak jakoby z kabiny hostů
vyběhl zcela jiný tým. Za šest minut už
byl rozdíl pouze šestibrankový a v kritické chvíli zazářil opět ‚ Kůň´ Navrátil,
když zlikvidoval trhák Molenta. Hostující soubor však nadále dusil uspokojeným dojmem působící domácí
plejery, navíc se Ivančicím rozchytal i
brankář Steinoch. Třináct minut před
koncem dokázali hosté stáhnout na
rozdíl pouhých tří branek (19:16)
a rýsovala se dramatická koncovka.
Proti se ovšem postavil Marek Dostál,
jenž to vzal na sebe a dvěma trefami
v řadě pozvedl uvadající prapor Hanáků - 21:16. Hosty pak definitivně zlomil neproměněný trhák Kremláčka,
kterého Navrátil vytlačil z optimálního
střeleckého úhlu a míč proskákal těsně

Režisérem poslední desetiminutovky se stal Marek Dostál (v modrém), jenž nasázel pět z posledních šesti kosteleckých branek.
Foto: Zdeněk Vysloužil

vedle. Hlavní hvězdou závěru se pak
stal Marek Dostál, jenž nasázel z šesti
posledních branek svého celku plných
pět. Kostelečtí nakonec mohli poděkovat vděčným divákům po výhře
25:18, která je jistě pozitivně naladí na
nedělní regionální derby s rivalským
Prostějovem!
„Dnešní zápas neměl s házenou nic
společného! Celkově bych hodnotil
utkání jako podprůměrné. Srážely nás technické chyby, nedokázali
jsme přesně vystřelit, ani si nahrát.
Do slabé úrovně utkání zapadli svým
výkonem i rozhodčí,“ komentoval
nevydařené představení Stanislav Večeřa, trenér Ivančic. Mnohem spokojenější byl logicky kostelecký lodivod
Grepl. „Každopádně jsem spokojený
s hrou, kterou jsme předvedli. Ivan-

čice budily svými výsledky respekt.
Po vlažnějším začátku, jsme se trhli
a řekl bych, že o osudu střetnutí rozhodl první poločas,“ hodnotil Jiří Grepl
a pokračoval: „Ve druhé půli jsme přes
varování polevili. Začali jsme kupit
technické chyby, místo kombinační
hry jsme začali hrát jeden na jednoho.
Některé ztráty byly až trestuhodné.
Zvedlo se to až po prostřídání sestavy.“ Domácího kouče potěšily i výkony Pavla Navrátila s Markem Dostálem. „Marek má zdravotní problémy,
o to více mě těší, jak se k tomu postavil. Odedřel to a dal důležité góly.
K Pavlu Navrátilovi pak nemám co
dodat. Samozřejmě, že jsem měl obavy, jít s jedním brankářem do utkání je
velké riziko. Musím ho ale jen chválit,
zachytal opravdu velmi dobře.“

PROSTĚJOV Na souboj kočky s
myší se změnil sobotní souboj prostějovského Sokola II proti telnickému Sokolu. Jasným favoritem střetnutí byli doma dosud stoprocentní
svěřenci Svatopluka Ordelta a tuto
pozici se jim také podařilo potvrdit.
Rozhodnuto už bylo po první půli,
v níž hosté dokázali skórovat pouze
sedmkrát.
„Zpočátku to bylo vyrovnané a ještě v
nějaké třinácté patnácté minutě to bylo
jen pět tři a soupeř se držel. Pak jsme se
ale rozehráli, začali proměňovat šance
a celkově se zlepšila útočná fáze, takže
po třiceti minutách to už bylo o osm
branek,“ popisoval Svatopluk Ordelt,
spokojený trenér Prostějova. Do puntíku se vyplnilo, co očekával od soupeře, ten se snažil hrát do pivota a hrozit
z hranice brankoviště. „Naše důrazná
obrana eliminovala jejich útok, kluci
splnili po celý zápas výtečně, co jsme si
řekli a potvrdili jsme roli favorita. Stále
jsme vedli a rozhodla naše šňůra šesti
branek ve druhé půli prvního poločasu, tam se to zlomilo a kluci už mohli
hrát s klidem a lehkostí,“ vychutnal si
lodivod střetnutí.

Pozornost si zaslouží právě prvních
třicet minut a v nich pouze sedm
míčů za zády Jiřího Hrubého. „Pramenilo to z hry celé obrany, k tomu
navíc Jirka výborně zachytal. Ve druhé půli už tam toho spadlo víc, ale
bylo to dáno i třemi góly ze sedmiček,
když se navíc vede o hodně, tak se už
v obraně trochu poleví. Posledních
deset minut pak chytal dorostenec
Nesvadba a také on si vedl nadprůměrně, úspěšnost měl padesát procent, to je super,“ vyzdvihl Ordelt. O
body se domácí nemuseli strachovat
ani po červené kartě pro Jiřího Kozlovského, jeden z klíčových hráčů
totiž opustil palubovku již za velkého
náskoku. „Byl to hrubý zákrok, který vyplynul ze špatného načasování
pohybu, kdy soupeře trefil rukou
pod krk. Proti tomu nebylo námitek,
oprávněná červená. Obešlo se to ale
bez odebrání registračky, takže v derby bude moci hrát,“ těší trenéra a současně předsedu klubu.
Perličkou také je, že rozhodčí udělili
hostům hned čtyři žluté karty, to je
hodně netradiční. „Nepsané pravidlo
hovoří o třech žlutých na tým, už jsem
to ale několikrát zažil. Asi si to neuvědomili, průběh to ale neovlivnilo, tak
jsme proti tomu nijak neprotestovali,“
podotkl Ordelt, jenž se nyní těší na regionální derby proti Kostelci na Hané.
(jim)

HÁZENKÁŘSKÉ DERBY až v neděli večer TURNAJ MISTRŮ: Berdych vyfasoval těžkou

>>> dokončení ze strany 21
„Přestože je Prostějov v tabulce nad námi, derby nemá favorita. Navíc hrajeme doma a to nám velí povinnost bodovat,“ má jasno kostelecký trenér
Jiří Grepl a dodává: „Hru Prostějova znám, sleduji soupeře pravidelně. Nějaká taktika se mi tak honí hlavou. Pokud ji hráči dokážou splnit, myslím, že
máme velkou šanci zvítězit. Hlavně ať jsou všichni kluci zdraví!“
Ani prostějovská skvadra ovšem nejde do utkání s poraženeckou náladou
a dopředu se nevzdává. „Šance jsou asi stejné. Mírným favoritem by mohli být
díky výhodě domácího prostředí hráči Kostelce, my ale budeme kompletní
a věřím, že vyhrajeme,“ netají odhodlání kouč Sokola II Svatopluk Ordelt.
Trochu netradiční je ale termín, místo klasické neděle dopoledne či sobotního večera se totiž bude hrát až v neděli od 17:00 hodin. „Čas není
ideální, ale nedá se nic dělat a navíc je to jen kousek. Připravíme se na to jako
na každý jiný zápas, pokusíme se k tomu přistoupit zodpovědně a zabojovat.
Očekávám atraktivní hru pro diváky a hlavní je, že body zůstanou na okrese,“
zmínil Ordelt.
(jim, zv)

LONDÝN, PROSTĚJOV Do skupiny Stana Smithe poslal los na londýnském Turnaji mistrů Tomáše
Berdycha. Český tenista bude bojovat o postup do semifinále se světovou jedničkou Novakem Djokovičem ze Srbska, švýcarskou legendou
Rogerem Federerem a Japoncem
Keiem Nišikorim. Takže těžký part.
Ve skupině Ilieho Nastaseho se představí domácí Andy Murray, Švýcar
Stan Wawrinka a španělská dvojice
Rafael Nadal, David Ferrer.
Třicetiletý Berdych se na vrcholu sezóny pro osmičku nejlepších představí pošesté za sebou, ale ze skupiny po-

skupinu a už padl s Federerem

stoupil jen v roce 2011, kdy prohrál
v semifinále. Čtyřikrát skončil shodně s bilancí jedné výhry a dvou porážek ve skupině.
Prostějovský hráč má se všemi soupeři negativní bilanci, přesto může
pomýšlet na dobrý výsledek, protože poslední duel s Djokovičem byl
ohromně vyrovnaný a světová jednička vyhrála až po velké bitvě dvakrát
7:6. „Když se dostanete na Turnaj
mistrů, znamená to, že máte za sebou
dobrou sezónu. Ještě se ji pokusím
vylepšit,“ uvedl Berdych.

Nedělní program prvního dne mu ale
vítěznou radost nepřinesl. V úvodním
duelu totiž nestačil na světovou trojku
Rogera Federera a prohrál za hodinu
a devět minut jasně 4:6 a 2:6. Favoritovi
skupiny sebral první servis, ale to bylo
vše. Poté na kurtu létal už jen čtyřiatřicetiletý Švýcar. Nyní bude nejspíše muset
k třetímu postupu do semifinále v kariéře zdolat zbývající dva členy skupiny:
v úterý narazí na Japonce Nišikoriho
a ve čtvrtek na světovou jedničku Novaka Djokoviče. Před sebou tedy má
veletěžkou misi. Sám teď dobře ví, že

jestliže ukáže podobný výkon jako proti
Federerovi, nebude mít žádnou šanci...
Klíčový moment první sady přišel za
stavu 4:4. Míček se po vítězném forhendu nepřekulil přes pásku a Berdych se
propadl do nesnází - 0:30. Vyhozený
míč do autu a ještě jedna nevynucená chyba přinesla Federerovi kýžený
brejk. Švýcarský fenomén si pak s lehkostí udržel servis a ovládl první set.Ve
druhém už pak kraloval. Vybudoval
si vedení 4:0 a set i celý zápas dovedl
k snadnému vítězství. Na kurtu se za 69
minut hry ani moc nezapotil. (lv, pk)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

JAMRICH

zaslouženým králem
PROSTĚJOV Fotbalová tipovačka, kterou pro vás na ročník 2015-2016 připravil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto nejčtenější regionální periodikum, je pro podzimní část
sezóny u konce. FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU tak zná svého prvního, prozatím ovšem
polovičního, krále. Premiérový půlrok se k naší velké radosti setkal veskrze s pozitivními ohlasy a těší nás také váš velký zájem. Počet aktivně tipujících se zastavil na jedenadevadesáti,
což je na úplnou novinku slušné číslo.

nárùst tipujících

91

O právě uplynulém víkendu jste měli možnost soutěžit v posledním,
patnáctém kole FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU. Podle vašeho
zájmu vám již dnes tedy můžeme slíbit, že s rozjezdem jarní části fotbalových soutěží se můžete těšit na další pokračování s ještě pestřejším výběrem cen pro nejúspěšnější experty. O chystaných změnách a inovacích vás
budeme s dostatečným předstihem informovat na stránkách vašich oblíbených novin. Uvažovanou změnou je úprava bodování, navrhované alternativy projednáme na slavnostním dekorování nejúspěšnějších tipérů
celkového pořadí, na které bude pozvána elitní desítka a nejvýše postavené zástupkyně něžného pohlaví! Sledujte proto i nadále Večerník, jména
oceněných tipérů a datum konání slavnostního vyhlášení FOTBALOVÉ
DEVÍTKY se včas dozvíte!

45
Z pětačtyřiceti soutěžících v prvním
kole se počet vyšplhal na jedenadevadesát

připravil:
Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV Další z tipérů, který s námi soutěží od úplného začátku a nevynechal jediné kolo, se dočkal až v předposledním
kole. Michal Petržela je navíc tvrdošíjným odpůrcem nul, kterých k jeho smůle padalo v průběhu podzimu až neskutečné
množství. Tentokrát však nevyšla ani jedna, tudíž se expert ze
Seloutek konečně dočkal! GRATULUJEME!
(zv)

Sázení a tipování, je především hrou čísel a statistik. Jinak tomu není ani v naší tipovačce FOTBALOVÁ
DEVÍTKA VEČERNÍKU. Při prvním letmém ohlédnutí za právě skončeným patnáctikolovým maratonem
jednoznačně vyplývá, že se stal Jakub Jamrich vítězem zcela oprávněně. Jako jediný dokázal zvítězit v týdenním kole opakovaně - hned třikrát a v čele celkového hodnocení strávil nejvíce týdnů - jedenáct! Z pohledu
organizačního nás pak těší, že se počet aktivně tipujících v průběhu soutěže zdvojnásobil.
Zájem čtenářů-tipérů, svědčí o tom, že se novinka v podobě fotbalové tipovačky ujala. Zatímco v 1. kole vyplnilo
svůj tiket pouze 45 tipérů, postupně se jejich počet navyšoval až na konečnou číslovku 91, což je více než stoprocentní nárůst. Pozitivní je také fakt, že se prakticky v každém týdnu objevil úplný nováček a většinou se už zapojil
pravidelně. Nejvíce tipujících se zapojilo do předposledního 14. kola - 72, o jednoho méně (71) pak do kola osmého. Průměrně pak každý týden soutěžilo 63,33 účastníků.

Finále bez kotrmelců. Závěrečné dějství
naší dlouhodobé tipovací soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU, se
stalo kořistí outsiderů. O prvenství se
utkala trojice Jaroslav Kouřil, Richard
Vaverka a Miloš Lošťák, která nasbírala
shodně osm bodů. První dva jmenovaní
měli naprosto shodné tipy a musel tak
rozhodovat los. Ruka šéfredaktora Večerníku Petra Kozáka vytáhla lístek se
jménem Jaroslav Kouřil! Svoji bezkonkurenční vítěznou cestu dokončil Jakub
Jamrich, jenž pobil konkurenci neskutečným způsobem. V čele celkového pořadí měl jedenáctibodový náskok před
druhým Oldou Lošťákem!
Týdenní triumf přinesly Jaroslavu Kouřilovi dvojky. Na svém tiketu trefil tři Zábřeh, Slatinice a Lipovou. K tomu pak
domácí výhry Pivína a Jesence. Naprosto
stejné uvažování měl i druhý Richard Vaverka. Třetí osmibodový Miloš Lošťák,
pak věřil Zábřehu, Lipové, Klenovicím,
Pivínu, Otinovsi a Jesenci. Vaverka s
Lošťákem se mohou stavit v redakci pro
předplatné Večerníku.
Jen kosmetických úprav doznalo celkové pořadí. Suverénním triumfátorem byl
podle očekávání Jakub Jamrich, na druhé
místo poskočil Olda Lošťák a bronz hřeje
Edu Drtila. Finišující David Blahák se musí
smířit s nepopulární bramborou...
Jak jste tipovali? Stejně jako v minulém
kole, ani tentokrát nepadla jediná remíza.
Většina výsledků Vás ale totálně zaskočila. Zvláště pak porážky eskáčka a Nezamyslic. Moc jste nepočítali ani s výhrou
Otinovsi. Jako tutovka se ukázaly výhry
Lipové a Pivína.

Výsledky 15. kola: 1. Hulín - 1.SK Prostějov 2:0 (2 správné tipy), 2. Určice - Zábřeh 0:3 (14), 3. Klenovice - Plumlov 2:1
(24), 4. Mostkovice - Slatinice 2:3 (11),
5. Brodek u Př. - Lipová 0:5 (54), 6.
Nezamyslice - Kostelec 1:3 (2), 7. Pivín Čekyně 8:1 (61), 8. Otinoves - V. Bystřice 2:0, 9. Jesenec - Protivanov 2:0 (45).
Pořadí 15. kola: 1.-3. Jaroslav Kouřil,
Miloš Lošťák a Richard Vaverka všichni
8 bodů. 4.-9. David Blahák, Vladimír
Kaštyl, Jan Vysloužil, Roman Ryba, Tomáš Frňka a Hana Vinklerová všichni 7.
10.-21. Jakub Jamrich, Ladislav Šťastný,
Josef Németh, Ladislav Pírek, Jan Kolařík,
František Patz, Martin Slatina, Miloslav
Brázda, Miroslav Slezák, Vladimír Krč,
Miluše Musilová a Květoslav Nejezchleba
všichni 6. 22.-34. Oldřich Lošťák, Rudolf Trefený, Lenka Karásková, Jaroslav
Karásek, Petr Müller, Metoděj Hloušek,
Tereza Kučerová, František Smolka, Vladimír Franc, Petra Spáčilová, Martin Vojkůvka, Monika Vojkůvková a Míla Hálová
všichni 5. 35.-49. Zbyněk Lošťák, Roxana
Müllerová, Antonín Daněček, Michal Petržela, Alois Krátký, Lukáš Antl, Stanislav
Konupka, Jitka Vlachová, Roman Prokeš,
Jiří Paul, Josef Trubka, Jiří Kroupa, Pavel
Novák, Václav Komrzí a Martin Blahák
všichni 4. 50.-59. Petr Musil, Bob Hála,
Petr Látal, Jaromír Přecechtěl, František
Svobodník, Libor Nakládal, František
Sedlák, Eva Mičková, Jiří Svobodník a
Josef Klemeš všichni 3. 60.-62. Antonín
Hála, Anna Svobodníková a Eduard Drtil
všichni 2. 63.-66. Josef Soldán, Oldřich
Trávníček, Majka Lusková a David Karhan všichni 1.

Celkovékonečnépořadípo15.kolech: 1.J.
Jamrich 124. 2. O. Lošťák 113. 3. E. Drtil 112.
4. D. Blahák 110. 5. Z. Lošťák 107. 6. V. Kaštyl
105. 7.-8. R. Trefený a L. Šťastný oba 103. 9. J.
Németh 101. 10.-11. R. Müllerová a L. Karásková obě 100. 12.-14. J. Soldán, P. Musil a A.
Daněček všichni 99. 15.-16. K. Kohoutek a J.
Vysloužil oba 98. 17.-19. M. Petržela, L. Pírek
a J. Kolařík všichni 97. 20.-21. P. Halousková a
A. Krátký oba 96. 22. R. Ryba 93. 23.-25. B.
Hála, E. Holub a L. Antl všichni 92. 26.-29. P.
Látal, F. Patz, J. Karásek a S. Konupka všichni
91. 30.-33. J. Přecechtěl, P. Müller, T. Frňka
a A. Hlavinka všichni 90. 34. D. Gryglák 87.
35.-36. L. Klus a M. Hloušek oba 86. 37.-38.
T. Kučerová a F. Svobodník oba 84. 39.-41.
O. Trávníček, J. Vlachová a R. Prokeš všichni 83. 42. L. Nakládal 82. 43. M. Slatina 81.
44. E. Halousková 80. 45. F. Sedlák 79. 46.
J. Paul 78. 47.-49. E. Mičková, M. Brázda a
M. Slezák všichni 77. 50. J. Trubka 76. 51.52. F. Smolka a R. Vičar oba 73. 53. V. Franc
71. 54. J. Svobodník 70. 55. V. Krč 69. 56. A.
Svobodníková 63. 57.-58. J. Kouřil a M. Musilová oba 61. 59. M. Lusková 59. 60.-61. A.
Glouzar a K. Nejezchleba oba 58. 62. L. Frys
57. 63. D. Vrána 55. 64. J. Kroupa 54. 65. M.
Lošťák 53. 66.-67. P. Novák a H. Vinklerová
oba 50. 68. V. Komrzí 49. 69. J. Podhorný 43.
70. P. Spáčilová 40. 71. R. Vaverka 27. 72. R.
Spáčil 19. 73.-75. D. Karhan, M. Blahák a J.
Kaprál, všichni 17. 76. Z. Jurenka, 15. 77. J.
Dostál, 13. 78. V. Rybařík, 12. 79. J. Klemeš,
11. 80. A. Lošťáková, 9. 81.-82. L. Vlk a J.
Sklenář, oba 8. 83.-84. L. Grulich a T. Kvapil,
oba 7. 85. R. Motal, 6. 86.-89. V. Zámečník,
M. Vojkůvka, M. Vojkůvková a M. Hálová,
všichni 5. 90. A. Hála, 2. 91. J. Mlčoch, 1.
(zv)
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Poslední kolo patøilo Kouøilovi,
Jamrich nedal šanci!

