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Pochvalu zaslouží hbití strážníci městské policie, kteří na základě oznámení Večerníku oba pachatele zatkli u budovy redakce.

1511201163

PROSTĚJOV Tohle je neuvěřitelná drzost romských spoluobčanů. A bohužel následně ještě větší výsměch ze strany Policie
ČR! Mladý cikánský pár uplynulý pátek vpodvečer přímo před
Večerníkem v Olomoucké ulici jednoznačně napadl a pokusil se
oloupit pětasedmdesátiletou ženu. Celé události jsme si všimli,
starší dámy se zastali, načež došlo k potyčce výtržníka s redaktorem. Zasáhnout museli prostějovští strážníci...
(red)
Co se vlastně všechno stalo v pátek vpodvečer v Olomoucké ulici?

DOČTETE SE NA STRANĚ 5!

ČTĚTE NA STRANĚ 24

CIKÁNSKÝ ÚT
OK
NA STAŘENK
U ŠETŘÍ
POLICIE POU
ZE JAKO
PŘESTUPEK…

BYLI JSME
U TOHO

vstupné: 250 Kč
společenský dům
15111611176
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Exšéf OP Tuhý neuspìl
Brno, Prostějov (mik) - Bývalý ředitel OP Prostějov František Tuhý čelí
obžalobě, že v letech 2004 až 2008
šel při pronájmech podnikových prodejen v Prostějově na ruku své dceři
a zeťovi, a z textilky tak zmizelo více
než deset milionů korun. Tuhý se
snažil přesunout svůj proces k jinému
soudu, než je ten prostějovský. Obává
se, že zdejší soudci mohou být podjatí, protože ve městě zaměstnával tisíce
lidí. Všechny námitky nyní ale Krajský
soud v Brně definitivně zamítl! Proces
u Okresního soudu v Prostějově tak
může začít!

Wolkerova se zavírá!
Prostějov (mik) - Částečná jednosměrná uzavírka bude po sedm dní
omezovat provoz ve Wolkerově ulici.
Dopravní omezení se dotkne také
vnitřního městského okruhu a ulic
Brněnská, Šárka a Lidická v Prostějově. „Silničáři se v době od pondělí
třiadvacátého do neděle devětadvacátého listopadu pustí do velkoplošné
vysprávky povrchu vozovky v ulici
Wolkerova. Řidiči musí počítat s objízdnou trasou vedenou Poděbradovým náměstím, ulicemi Palackého
a Blahoslavovou, dále přes Přikrylovo
náměstí, Vápenici, Vojáčkovo náměstí, Újezd a Petrské náměstí,“ vysvětlil
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

Registraèní pokladny? NE!
Praha (mik) - Tato zpráva určitě potěší i prostějovské živnostníky. Zavádění
registračních pokladen Ministerstvo
financí znovu odsunulo! Letos už potřetí. Ministr a vicepremiér Andrej Babiš si už ani netroufá odhadovat, kdy
zákon o elektronické evidenci tržeb
začne platit. Předloha se totiž zadrhla
v Poslanecké sněmovně. Podle předpokladů by povinnost evidovat tržby
pomocí registrační pokladny měla být
odložena na 1. srpen 2016. Teď je však
jasné, že i tento termín padá...

FOTO TAK UŽ MĚ
VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

CO NÁS POTĚŠILO…
Konečně někdo přišel. Večerník
byl zvědavý na to, kolik občanů sídliště Hloučela a okolí přijde na čtvrteční setkání s prostějovskými radními i pracovníky magistrátu. Vloni se
dostavila pouze jedna seniorka, a to
ještě k tomu byla maminka náměstka primátorky Jiřího Pospíšila. Letos
přišlo osm lidí!

TAM PUSŤTE!

PROSTĚJOV Nešlo si ho nevšimnout. V době, kdy před muzeem na prostějovském náměstí
dělníci připravovali dřevěné základy umělého kluziště, posedával na lavičce před železnými
zábranami postarší muž. Při pozorování dělníků se neustále pohupoval a něco si mumlal „pod
vousy“. Jakoby seděl na trestné
lavici a netrpělivě vyhlížel chvíli,
kdy bude moci vjet zpátky na
kluziště. Už brzy se dočká - pět,
čtyři, tři, dva a v pátek start!

CO NÁS UDIVILO…
Zklamání z policistů. Je velmi těžké
popsat pocity nad výrokem vyšetřovatelů Policie ČR v Prostějově, kteří
brutální přepadení pětasedmdesátileté seniorky ze strany dvou cikánů
v Olomoucké ulici vyhodnotili pouze jako přestupek proti občanskému
soužití. Nu což, budeme si pomáhat
a chránit sami...
Foto: Michal Kadlec

Agentura Prostějov a Konici spojí nová dálnice!
A pak že před sebou nemá žádnou
vizi! Když byl na říjnové schůzi prostějovských zastupitelů zvolen do
funkce náměstka primátorky pro
dopravu Pavel Šlehačka, opozice jej
doslova kamenovala, že prý nepřednesl žádnou vlastní představu o řešení dopravních problémů v Prostějově
a okolí. No a měsíc se potkal s měsícem, načež nový náměstek se potkal
s dopravní múzou. Agentuře Hóser
se jako první svěřil s originálním
plánem jak oživit nejenom samotný
Prostějov, ale půlku celého regionu!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

„Absolvoval jsem jednání na Ministerstvu dopravy v Praze, kam mě
doprovázel inženýr všech dopravních inženýrů pan Majkl Fafek.
Přednesli jsme ministru Ťukovi projekt propojení Prostějova s Konicí
novou rychlostní komunikací, která
by se napojila na odbočku u Žešova
a pokračovala by přes západní část
Prostějova a dále přes Kostelec na
Hané, Lutotín, Bělák, Stražisko, Čunín až do Konice,“ šokoval Agenturu
Hóser Pavel Šlehačka. „U všech jmenovaných měst a obcí by samozřejmě z dálnice vedly oficiální výjezdy,
v případě Čunína, nad kterým by
vedla nadjezdová estakáda, by šlo
o skutečně originální sjezd zakončený kruhovou křižovatkou u místní

hospody,“ dodal na vysvětlenou policejní dopravní inženýr Majkl Fafek.
Revoluční řešení dopravního propojení s Konicí by nemuselo kulhat
kvůli potřebným pozemkům, jako je
tomu v případě severního obchvatu
Prostějova. „Ministr dopravy Ťuk mě
ubezpečil, že všechny pozemky potřebné pro výstavbu této dálnice stát
okamžitě nechá vyvlastnit. Ministerstvo totiž následně počítá s tím, že
rychlostní komunikaci prodlouží na
státní náklady z Konice až do Hradce Králové,“ podotkl náměstek primátorky Prostějova Pavel Šlehačka.
Projekt dálnice z Prostějova do Konice je vlastně hotov, problém by neměl
být ani s penězi na výstavbu. „Celé to
ve skutečnosti zaplatí Evropská unie,

pouze již na zmíněný rondel v Čuníně se složí místní obyvatelé. Já si myslím, že nová dálnice přinese celému
regionu značné oživení a vhodné spojení. Určitě tuto komunikaci uvítají
například ve Zdětíně, kde počítají
s výstavbou rozsáhlé průmyslové
zóny. Investoři se jim tam jenom pohrnou,“ věří Pavel Šlehačka.
Revoluční projekt kupodivu vítá
i opozice. „Když ta dálnice nepovede přes moji chatu na Běláku, tak
proč ne,“ vyjádřil se Jan Nicnevrátil
z opozičního hnutí Nic se v Prostějově
nezmění.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

250 000 000

Vedení města plánuje v rozpočtu
na rok 2016 rekordní stavební
investice v celé historii Prostějova.
Základem pro ně bude suma sto
osmdesáti milionů korun. A když
se k tomu ještě přidají očekávané
dotace, může jít celkově až o čtvrt
miliardy!
ZAUJALA NÁS…

MICHAL
NESVADBA

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

SCÉNA VEČERNÍKU

Foto: internet
Babimaki & mik

Včera, tj. v neděli 22. listopadu,
dorazil do Prostějova snad nejznámější český bavič dětských srdcí.
V Městském divadle proběhlo hravé
a veselé setkání s Michalem Nesvadbou z populární televizní Kouzelné
školky.
ZASLECHLI JSME…

„JÁ NEKRADU,
JÁ PRACUJU!“
Nejspíš zfetovaný Rom takto
křičel na strážníky, kteří jej
zatkli po přepadení stařenky
na chodníku v Olomoucké ulici

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

Už tento pátek nechají prostějovští konšelé na náměstí T. G. Masaryka rozsvítit vánoční strom. Tato již tradiční slavnost bude mít hned dvě premiéry. Poprvé v historii
Prostějova totiž centrum města zkrášlí jedle, a stejně tak poprvé u nás zahájí advent
populární celebrita Václav Neckář. Neváhejte a přijďte!

redakce
▶

▶

•• Pondělí ••
Chytili sprejery, sprejery-„frajery“. Michaela Paštéková kdysi zpívala o sprejerovi frajerovi. Mnozí z nich však nejsou tak úplně frajeři, obzvláště ti, kteří
svými nesmyslnými klikyháky ničí historické budovy v centru města. Dvojice,
kterou na začátku týdne lapli strážníci, si pro své rejdy vybrala přece jen vhodnější prostory, když se dali do „vylepšování“ zdi garáže...
•• Úterý ••
Den boje za co? Zatímco v padesátých letech mnozí čeští „nadšenci“ bojovali
za vítězství komunismu, v roce 1989 se národ semknul v boji za svobodu a demokracii. Bohužel po šestadvaceti letech mají mnozí z nás k oběma těmto hodnotám přibližně stejný vztah, jako měli koncem osmdesátých let ke komunismu. Berou je jako něco samozřejmého a raději by měli něco „lepšího“. Jenže co?
•• Středa ••
Domácí násilí v hospodě. Volá žena na policii: „Manžel mi dal facku.“
„A máme ho zatknout?“ „Ne, pojďte ho vzkřísit!“ Domácí násilí se prý rozmáhá. Otázkou zůstává, jaký poměr v této věci má agresivita ze strany žen vůči
mužům. Podobný případ řešili strážníci, když žena v baru opakovaně fyzicky
napadala svého manžela. Skončila na záchytce.
•• Čtvrtek ••
Kde budete chtít zblbnout? Víte, co je to škola? Ústav, kde za minimální
dobu maximálně zblbnete. Vybrat si tu správnou střední školu mohli žáci základních škol na přehlídce Scholaris, která se konala ve Společenském domě.
A mohlo se tam klidně pít i pivko...
•• Pátek ••
Netroufli si. Drobnou, pětasedmdesátiletou ženu si pro loupežné přepadení vybral mladý cikánský pár. Došlo i na rvačku přímo před redakcí Večerníku. Jelikož
byla tma, tak jsem tichou i vystresovanou oběť zpočátku přehlédl a soustředil se
pouze na hulákající pár. Přes četné výhrůžky si na mě ani žena, ani muž netroufli
a vyčkali příjezdu policistů. Jen se ukázalo, že někteří „hrdinní“ lupiči si své oběti
musí pečlivě vybírat...
•• Sobota ••
Zkouška vodou. Při setkání zimních plavců na plumlovské přehradě byly k vidění výtečné sportovní výkony. A jaký je recept na to, aby se člověk naučil skvěle plavat? „Stačí, pokud vezmete dítě a vyhodíte ho z loďky uprostřed jezera.
Když doplave ke břehu, bude z něj výborný plavec. A když ne, tak bude dobrý
plavec z tebe, jinak ho nezachráníš,“ odpověděl s úsměvem jeden z účastníků.
•• Neděle ••
Plyšový medvídek a zlobivá nota. Noty jsou něco jako MIDI soubory, jenom jsou na papíře... Pokud jste se chtěli o nich něco dozvědět, pak bylo dobré
vyrazit do Čajovny pod pokličkou na Krasické ulici. Divadlo plyšového medvídka zde sehrálo hru „O zlobivé notě“...
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rubriky
Večerníku

adresa
zůstává
stejná

Klement

Úterý

3/-2 °C

Støeda

3/-2 °C

Emilie

Kateřina

Ètvrtek

se rozšířila

3/0 °C

Pátek

2/-2 °C

Artur

5/1 °C
Xenie

Sobota

6/2 °C

Nedìle

6/3 °C

René
Zina

Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Odpovědní redaktoři: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Sportovní redakce: Jiří Možný (sport@vecernikpv.cz). Telefonický kontakt na redakci zpravodajství a sportu: 608 723 851. Grafické oddělení: Josef Popelka a Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz). Řádková inzerce, administrativa a předplatné: Věra Černá (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

3

UČITEL
DÁL
PRONÁSLEDUJE
MLADÉ
DÍVKY
„Nasadím ti želízka, zatáhnu do auta a tam tě podřežu,“
vyhrožuje neukočírovatelný Michal B. redaktorovi Večerníku
pokračuje. „Svými úchylnými řečmi
obtěžoval i moji sestru, až mě přešla
trpělivost,“ přidal rozčíleně s tím, že
Michal B. stále posílá nejrůznější
e-maily na policii, státní zastupitelství, soudy, ministerstva a další úřady. To potvrdit můžeme, neboť mezi
jeho oblíbené adresy patří i ta naše.
„Za to co jsi napsal, si tě najdu
a rypák ti rozkopu. Nasadím ti
policejní želízka, zatáhnu do auta,
zavezu do lesa a tam tě podřežu.
Mám naplánovanou tvoji vraždu, čili se připrav na to, že brzo
chcípneš. Vražda tvé osoby bude
dokonána,“ napsal nedlouho po
vyjití srpnového článku Michal B.
redaktorovi Večerníku a připojil
ještě notnou dávku nezveřejnitelných vulgarit.
Mimo tyto plané výhrůžky také podal trestní oznámení pro údajnou
pomluvu. Podle našich informací

PROSTĚJOV Proč s tím někdo něco neudělá? Bývalý učitel
Michal B. podle našich informací stále obtěžuje mladé dívky.
Večerníku se už před časem ozval jeho bývalý kamarád.„Chtěl
jsem mu pomoci, ale nejde to. On je fakt duševně chorý úchyl,“
napsal nám muž, který si přál zůstat v anonymitě. Jeho totožnost má ovšem redakce k dispozici. Přes opakované výzvy
však Michal B. patřišně seriózně a hlavně věcně s Večerníkem
nekomunikuje, svůj projev omezil jen na výhrůžky a podávání
trestních oznámení na autora článku...

Martin Zaoral
O případu Michala B. jsme vás informovali naposledy letos v srpnu.
S tímto mužem má svou zkušenost
celá řada mladých Prostějovanek.
„Minulý týden ve středu kolem
sedmnácté hodiny obtěžoval dívku, které bylo kolem dvanácti let.
V cukrárně na prostějovském
hlavním náměstí této holčině nabízel, jestli nechce jít za dva tisíce
´šoustat´. Bylo to krajně nepříjem-

né, vždyť u toho opodál byli i její rodiče,“ prozradil Večerníku aktuálně
bývalý kamarád Michala B., který
nás v uplynulém týdnu navštívil
přímo v redakci. Tuto informaci se
nám však nepodařilo potvrdit, personál uvedené cukrárny o žádném
takovém středečním incidentu nevěděl a ani Policie ČR nic nahlášeno nemá.
Právě tento muž nás mimo řady dalších upozornil, že Michal B. ve svém
nepochopitelném chování i nadále

je policejní schránka doslova zahlcena celou řadou dalších trestních
oznámení na nejrůznější osoby
a instituce, které podal právě Michal
B., přičemž on sám byl nějaký čas
v hledáčku kriminalistů. Všimnout
jste si jej mohli i v pravidelné rubrice Večerníku, která čerpá z oficiální
stránky Policie ČR. Aktuálně byl
z celostátního pátrání stažen.
Dosti zvláštního muže jsme opakovaně vyzvali, aby se dostavil
do redakce, kde nám může svůj
případ osvětlit. Na tuto pobídku
však dosud nereagoval. „Řekněte
mi, kdo je dneska úchyl s tou tunou
porna v obchodech, erotickými bály,
bordely, priváty a mladými holkami,
které jdou za prachy. Jsou to všechno
jenom kecy,“ obhajoval již v minulosti své chování Michal B., který byl
dosud odsouzen „pouze“ za vyhrožování úředníci na „sociálce“.

EXKLUZIVNĚ

Michala B. naštvalo zejména zveřejnění jeho fotografie, kterou sdílely
obtěžované dívky na sociální síti.
Foto: Facebook
MÁTE SVÉ ZKUŠENOSTI S MICHALEM B.?
ZAŽILI JSTE NEPŘÍJEMNOU ZKUŠENOST S NĚJAKÝM MUŽEM,
KTERÝ VÁS OBTĚŽOVAL NA VEŘEJNOSTI? PTÁTE SE,
PROČ NENÍ POLICIE ČR V TĚCHTO PŘÍPADECH RAZANTNĚJŠÍ?
NAPIŠTE NÁM DO REDAKCE NEBO
NA E-MAIL VECERNIK@PV.CZ!

KŘIČELA PŘI SEXU! BEZ RONDELŮ!
Vzkaz kraje Prostějovanům:

Jednapadesátiletá žena rušila klid v domě

„V neděli patnáctého listopadu dopoledne strážníci vyjížděli na základě
telefonického upozornění sousedů do
bytu, ze kterého byl slyšet ženský křik.
Do domu se strážníci po opětovném
bouchání na dveře a zvonění dozvonili. Jednapadesátiletá žena byla
v pořádku a hlídce sdělila, že se u nich
nic mimořádného nestalo. Prý si jen
s přítelem prožili hezkou chvilku..,“ prozradila s úsměvem Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Foto: internet
Večerník se zajímal, jestli městská
policie v minulosti něco podobného řešila. „Jednou v zimě si hlídka
povšimla špatně zaparkovaného vozidla. Než strážníci stačili vytáhnout

„botičku“, spatřili na autě zadýchaná
skla a vozidlo se podivně kymácelo.
A co myslíte? Dva mladí lidé se v něm
náruživě milovali,“ uzavřel toto téma
Jan Nagy.

na dílčí opravy silnic po Prostějovsku.
Lze se jen domnívat, co za tím stojí.
Že by po rezignaci Aloise Mačáka na
místo prvního náměstka hejtmana
Prostějov ztratil ve vedení kraje osobu, která razantně prosazovala větší
investice do prostějovské dopravní
infrastruktury?
Proč v rozpočtu Olomouckého kraje na příští rok nejsou původně plánované rondely, se chtěl Večerník
zeptat přímo hejtmana Jiřího Rozbořila. Ten však bohužel nebyl během pátku ani uplynulého víkendu
na mobilním telefonu k zastižení,
a neodpověděl ani na SMS zprávu.
Prvnímu muži jsme tak zaslali e-mail se žádostí o schůzku a budeme
ho samozřejmě kontaktovat ještě
před čtvrtečním zasedáním krajské
rady, kde by na tuto problematiku
mohla přijít řeč.. Změní se něco?
(mik)

JSME JEDNA RODINA

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

www.facebook.com/vecernikpv

MILIONOVÝ LUPIČ

Ján Bakalár si stěžuje
OLOMOUC, PROSTĚJOV Jediný polapený a odsouzený lupič
ozbrojeného přepadení kurýrního vozidla s penězi z února 2013
v Přemyslovicích se stále nehodlá smířit s trestem dvaadvaceti
let nejtěžšího žaláře. Ján Bakalár
má tentokrát zřejmě už poslední
možnost, jak se dostat z dlouhého kriminálu...
Krajský soud v Brně poslal tohoto
recividistu za mříže pro trestný čin
vraždy a poškození cizí věci. Jeho
odvolání pak zamítl senát Vrchního
soudu v Olomouci, který trest potvrdil. Jak vzešlo nyní ve známost,
v minulých dnech si totiž podal stížnost
k Ústavnímu soudu. Těžko ale říct, zda
má nějakou šanci. Z loupežného přepadení jej totiž jednoznačně usvědčily
testy DNA z krve, která se našla přímo
na silnici vedle vykradeného kurýrního auta v Přemyslovicích.
Zatím nevyjasněnou otázkou naopak zůstává, kam zmizeli dva Ba-

Pomůže Jánu Bakalárovi ústavní stížnost? Raději by měl prozradit, kde
jsou peníze a kdo s ním v Přemyslovicích loupil... Foto: archiv Večerníku

kalárovi komplicové. Policie dosud
nezná odpověď ani na skutečnost,
kde je uloupených třiatřicet milionů
korun. Dozvíme se to někdy? (mik)

1511

Michal Kadlec

Tento velmi kuriózní případ ale zprvu vůbec nevypadal tak, jak úsměvně
se nakonec vyvinul. „Chápu, že média si na této události zgustnou,“ smál
se i velitel prostějovských strážníků
Jan Nagy ve chvíli, kdy jej Večerník
požádal o vyjádření. „Jenomže když
nás lidé z toho domu volali, netušili,
co se uvnitř onoho bytu děje. Slyšeli
křik a mysleli, že došlo k nějakému
násilí. Prostřednictvím tísňové linky
vybízeli strážníky, aby přijeli co
nejrychleji, že se u nich děje něco
zvláštního. V první chvíli tu skutečně
existovalo podezření, že dochází
k újmě na zdraví,“ podotkl vzápětí.
Když nakonec hlídka zjistila, že milenecká dvojice si uvnitř bytu prožívala
slastné chvíle, byl prostě důvod
k úsměvu. „To se prostě stává,
zmíněná dvojice dávala milostný akt
patřičně najevo. Nebyl tedy důvod
něco řešit, otázky typu zda jsou oba
milenci v pořádku a zdraví, byly
zbytečné,“ bere všechno s humorem
i šéf prostějovských strážníků.

15111811125

PROSTĚJOV Obyvatelé
domu byli zděšeni, v jednom z bytů se muselo něco
stát! Až nelidský ženský křik
byl důvodem, proč sousedé
okamžitě volali na tísňovou
linku městské policie.
Strážníci přispěchali na místo,
a záhadu hlučného řvaní brzy
odhalili. Kdepak násilný čin,
pouze náruživý sex!

PROSTĚJOV Je to potvrzeno,
v příštím roce se v Prostějově neuskuteční žádná významná dopravní
investice. I přes mnohé sliby politiků není do rozpočtu Olomouckého
kraje začleněna ani výstavba dvou
malých rondelů na Poděbradově
náměstí. Co jsme hejtmanovi a krajským zastupitelům udělali?!
„Olomoucký kraj se rozhodl, že další
výstavbu již vyprojektovaných rondelů
na Poděbradově náměstí a na náměstí
Padlých hrdinů v Prostějově nezahrne
do svého rozpočtu pro rok 2016. V tom
druhém případě sice uvažujeme o jiném řešení dopravní situace, nicméně s
Poděbradovým náměstím jsme tak trochu počítali,“ konstatoval Pavel Smetana, náměstek prostějovské primátorky,
který je nyní zodpovědný za dopravu v
Prostějově.
Místo zásadních investic se tak v krajském rozpočtu objeví pouze peníze
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI
Radní Šlambor změnil Hlavní nádraží:
y
d
k
adresu trvalého bydliště Na záchody se ně
ý
PO STOPÁCH
P

STARÉHO
PŘÍPADU

an
Zkolaudovalce
dùm ve Skženì
patøí jeho

PROSTĚJOV, SKALKA Kde vlastně bydlí uvolněný radní města Prostějova za KSČM Jaroslav Šlambor
(na snímku)? Je to v Prostějově,
nebo ve Skalce, jak byl po volbách
pranýřován především opozicí?
A porušil tím zákon? Diskusemi
na toto téma před rokem žilo prostějovské zastupitelstvo. Jak se má
situace nyní?
V polovině ledna loňského roku dostal
Šlambor od stavebního úřadu pokutu
za užívání nezkolaudované stavby ve
Skalce. „Dům je už nyní zkolaudován.
Řádně jej užívá moje žena, které i patří. Přesto jsem nedávno změnil adresu
trvalého bydliště. Ve městě jsme totiž
koupili jiný, větší byt. Trvalé bydliště
tak mám stále v Prostějově, kde trávím
i většinu času. Zákon jsem tedy nikterak neporušil. Jsem svobodný člověk,
a jestli přespávám na chalupě, nebo na

Foto: archív Večerníku

adrese svého trvalého bydliště, to už je
moje soukromá záležitost,“ reagoval na
dotaz Večerníku ohledně aktuálního
stavu celé záležitosti Jaroslav Šlambor
s tím, že ještě před dokončením domu
ve Skalce požádal stavební úřad o změnu účelu stavby. V tom mu bylo vyhověno a objekt ve Skalce tím získal statut
rekreační chalupy.
Jaroslav Šlambor zřejmě není jediným
zastupitelem, který nocuje mimo město, kde byl zvolen a má zde zapsáno
trvalé bydliště. V návaznosti na jeho
kauzu se objevily další případy - Marcela Župková zvolená v Prostějově za
hnutí ANO 2011 přebývá u přítele
ve Výšovicích a ředitel konické školy
a místní zastupitel Jaromír Schön zase
vlastní dům ve Ptení.
(mls)

PROSTĚJOV Tohle by vydalo
na hodně tlustý román! Záchody
na hlavním nádraží v Prostějově
jsou terčem kritiky prakticky
neustále a snad ještě častěji než
politici řídící prostějovskou radnici. Se stížnostmi na jejich stav
se v redakci Večerníku setkáváme
s železnou pravidelností. Nedávno
se prý zájemci na toalety dokonce
nemohli vůbec dostat. Provozovatel k tomu připomíná, že stav
záchodků je obrazem samotné
společnosti, četné problémy se prý
po upozornění snaží okamžitě řešit.
BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY. Asi
nic nevystihuje lépe tento slogan jako
snaha udržet pořádek na veřejných
záchodcích na hlavním nádraží. Jejich
stav je odrazem charakterů některých
zvrácených jedinců žijících mezi
námi. „Jezdím vlakem pravidelně
z Prostějova do Olomouce do nemocnice. Jelikož mám zdravotní problémy, občas musím jít na záchod hned
na nádraží. Jejich stav ovšem bývá
hrůzostrašný, považuji je za ostudu
celého města. Nedávno jsem dokonce

NEDOSTANETE

hodila do kasičky pětikorunu a stejně
se na záchod vůbec nedostala! Musela
jsem jít do nedaleké restaurace,“ popsala své zkušenosti exkluzivně Večerníku
paní Marie.
Zjišťovali jsme tedy, zda jsou záchody
skutečně uzavřené. „Teď jsou určitě
otevřené. Ale je pravdou, že asi před
třemi týdny jsme měli problémy, kdy
během pár dní se na ženských záchodcích mincovník hned třikrát zasekl.
Důvod je jediný: lidé tam často nacpou
to, co mají zrovna u sebe. Už jsme tam
mimo jiné objevili ruble, eura či kolečka
do nákupních vozíků. Specialitkou je,
pokud například někdo chce vhodit
pět korun v drobných. Když mu mince
vypadnou zpět, tak je dá vedle sebe
a hodí je tam zároveň, čímž mincovník
přirozeně ucpe,“ objasnil celou „záhadu“ provozovatel toalet, který si nepřál
být jmenován.
Jak často k podobným událostem
dochází? „To je různé. Někdy je to
třeba i pětkrát týdně, jindy máme půl
roku pokoj. Vždy se však snažíme
hned po upozornění závadu odstranit, ostatně je to i v našem vlastním

Stav pánských záchodů na vlakovém nádraží je obecně horší než těch dámských. Vstup dovnitř však nebývá znemožněn tak často.
Foto: Martin Zaoral

zájmu, aby nám neutíkala případná
tržba. Zajímavé je, že na dámských
záchodech k podobným problémům
dochází výrazně častěji než na těch
pánských,“ prozradil z bohaté zásobárny vlastních zkušeností nájemce
veřejného WC, podle něhož probíhají
na záchodcích pravidelné kontroly.
„Uklízejí se každý den, navíc ve všední
dny je kontrolujeme čtyřikrát denně,
o víkendu třikrát. Normální člověk,
který přijde, si však vůbec nedokáže
představit, co vše se na nich někdy
odehrává. Nahrává tomu anonymita
nádraží. Třeba včera jsem tam načapal
dva bezdomovce, kteří se na nich snažili
přespat,“ řekl provozovatel, který rovněž

prozradil, že by se objekt mohl už brzy
dočkat rekonstrukce. „Do konce roku
chtějí České dráhy vyměnit vstupní
dveře a dát nový typ toalet. Jsem za to
moc rád, ale bojím se, že brzy budou
poničené stejně jako vše ostatní,“ dodal
s pokrčením ramen.
Se záchody na hlavním nádraží jsou
tedy jen starosti. Jako jediné řešení tohoto letitého problému se pak jeví zavedení obsluhy, což by ovšem výrazně
zvýšilo náklady na jejich provoz.
„Hrozně rád bych tam někoho dal,
ale výnos ze záchodů něco takového
v tuto chvíli neumožňuje, prostě se
to ekonomicky nevyplatí,“ uzavřel
provozovatel.

Zmetek
v
Kostelecké.
Rondel
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vou kruhovou křižovatku prostě ucpe!
Na tento problém Večerník ještě před
zahájením stavby upozorňoval, ovšem
byli jsme ubezpečeni, že projektanti jej
ve svých plánech vyřeší.
„S průběhem vlastní stavby kruhové křižovatky v Kostelecké ulici jsme nadmíru spokojeni a věřím, že na konci tohoto týdne bude již zprovozněna, stavbaři
dokončují poslední práce. Rondel bude
zatím zprovozněn jen v přímém směru,
a to z Prostějova do Kostelce na Hané
a zpět. Odbočka do Tyršovy ulice je
skutečně problém a momentálně otázka, na kterou zatím neumíme odpovědět. Tady bude ještě potřeba zrealizovat
některé další věci. Jsem ale přesvědčen,
že občané zcela jistě uvítají, když se

bude moci jezdit zatím jen v přímém
směru,“ řekl místostarosta Miroslav
Pišťák.
Do problému ohledně výjezdu do
Tyršovy ulice nás zasvětil dopravní
inženýr Dopravního inspektorátu
Policie ČR Prostějov Michael Vafek.
„Výjezdní větev z rondelu do Tyršovy
ulice bude skutečně nějaký čas uzavřena. České dráhy si totiž do projektu
daly podmínku, aby město v souvislosti
s výstavbou rondelu zmodernizovalo
zabezpečovací zařízení na železničním
přejezdu. Je pravda, že je před námi
velký problém. Koleje jsou od začátku zaoblení rondelu vzdáleny pouze
deset metrů, což je žalostně málo. Já
osobně jsem navrhoval, aby přechod

přes železniční přejezd u Tyršovy ulice
fungoval pouze pro chodce a cyklisty
a automobilová doprava byla odtud
vyloučena. Úředníci města však trvali
na tom, že rondel má být průjezdný do

Tyršovy ulice i pro motorová vozidla,“
uvedl Michael Vafek. Jak dodal, než se
vyřeší všechny technické záležitosti,
může být výjezd do Tyršovy ulice uzavřen až jeden rok!

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Zmíněný rondel u Víceúčelové haly-zimního stadionu v Kostelecké
ulici byl tím, kolem kterého se v Prostějově nadělalo nejvíce cavyků.
Večerník si ještě hodně dobře pamatuje, jak byl po zmíněné reportáži před deseti lety peskován za to, že si dovolil popsat tuto kruhovou křižovatku jako jistý zmetek. Uplynula sice už dlouhá doba od
jeho otevření, ale zmíněný výraz není pořád až tak od věci. Jistě, po
technických úpravách nakonec řidiči mohli po necelém roce vyjíždět
i do Kostelecké ulice, ale v případě průjezdu vlaku se skutečně rondel ucpává vozidly, jejichž šoféři musí při odbočení do Tyršovy ulice
čekat. Jediné štěstí, že si už dnes všichni tak nějak zvykli...
(mik)

15112011164

28. 11. 2

Sláva. Našim radním se podařil
husarský kousek, když se domluvili
se stavební firmou na urychlení prací na kruhové křižovatce v Kostelecké ulici u zimního stadionu. Nový
rondel bude otevřen s třítýdenním
předstihem oproti původnímu plánu. To je ta dobrá zpráva. A ta špatná
- stavba je jakýmsi polovičním zmetkem!
Smůlu totiž mají občané žijící v Tyršově ulici, protože výjezd z rondelu bude
do této ulice i po jeho otevření uzavřen.
Proč? Protože nikdo jaksi nedomyslel skutečnost, že v případě průjezdu
vlaku po blízké železnici a stažených
závorách se na zoufale krátkém výjezdu
vytvoří kolona vozidel, která celou no-

jak šel čas Prostějovem ...

Anenská ulice

15111811154

Býval tu hřbitov. Původní označení se používalo v letech 1881 až 1926 pro
označení dnešní Drozdovické ulice. Dnešní Anenská ulice byla pojmenovaná
teprve 25. června 1998 podle polohy u kaple sv. Anny, která se nachází na
místě starého morového hřbitova a postavena byla v roce 1747. Na prostranství před kaplí často stávaly v minulosti kolotoče s prodejními stánky.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

JSME JEDNA

RODINA

Příště: Havlíčkova ulice

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma
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Opilec neodbočil...

Foto: internet

Před šestou hodinou ranní v sobotu 14. listopadu spatřila hlídka vozidlo částečně stojící na travnatém
pásu u křižovatky ulic Vápenice
a Rejskovy, u kterého se nacházeli
dva podnapilí muži. Jeden z nich,
jednadvacetiletý mladík, se přiznal,
že při řízení vozu se mu nepodařilo odbočit z Vápenice na Skálovo náměstí. Při dechové zkoušce
byla u něj naměřena hodnota 2,09
promile. Na místo byla přivolána
skupina dopravních nehod Policie
ČR, která si celou událost převzala.

Promile ho sklátily

Předminulou sobotu kolem osmé
hodiny ráno bylo přijato oznámení o muži, který vedl jízdní kolo
a spadl do výkopu. Strážníci na
místě zjistili, že se jednalo o příkop
o hloubce zhruba třiceti centimetrů a zpitému jednatřicetiletému
chlapíkovi v něm uvízlo jízdní kolo.

Peníze nevrátili

Na základě telefonického sdělení
zaměstnance Českých drah dorazila v sobotu 14. listopadu hlídka
na hlavní nádraží. Zde oznamovatel řešil konflikt s devatenáctiletou
cestující. Ta si zakoupila jízdenku
na vlak, ale odjet nestihla. Nyní požadovala vrácení hotovosti. Strážníci jí vysvětlili, že nárok na vrácení
jízdného nemá. Toto nakonec pochopila a odcestovala následujícím
spojem.

Sprejeři chyceni!

Strážník toho času mimo službu
si minulé pondělí 16. listopadu
povšiml dvou mužů, jak stříkají
sprejem po zdi garáže. Okamžitě událost oznámil na linku 156
a zpovzdálí je sledoval. Hlídka ihned vyrazila do uvedené oblasti,
kde sprejery zadržela. Oba mladíci
byli na místě předáni přivolaným
policistům. V tomto případě jsou
podezřelí z trestného činu.

PROSTĚJOV SUŽUJE NIČITEL STROMŮ
„Patří mu useknout obě ruce,“ hřímá primátorka

PROSTĚJOV To už přesahuje
veškeré meze! Na povrch vystupují informace o pomateném muži, který zřejmě mačetou ničí vše, co město nechává
vysázet po celém Prostějově.
Prozatím neznámému ničiteli
padají za oběť mladé stromky,
ovšem i letité listnáče a jehličnany. Je otázkou, proč vedení
města a vzápětí policie zveřejnily tuto skutečnost až teď.
Podle některých radních pomatenec řádí na území celého
Prostějova už řadu měsíců!

Michal KADLEC
Na setkání s občany ze sídliště Hloučela
musela náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková odpovídat na rozhořčené
dotazy, proč nedávno vysázené stromky v této lokalitě někdo brutálním
způsobem posekal. A to doslova. „Už
několik měsíců se potýkáme s velkým
problémem. V Prostějově nám řádí
podle mého názoru velmi vyšinutý muž,

který mačetou kácí mladé stromečky
a těm starším osekává kmeny. Takto
poničených stromů jsou desítky, možná
už jejich počet přerostl stovku. Problémem je, že je stále nepolapitelný,
protože takto si nepočíná na jednom
místě, ale v různých lokalitách po celém
Prostějově. Nevím, zamýšlíme se teď
ve vedení města, jestli by na něho nebylo vhodné políčit fotopasti,“ přemítala
Ivana Hemerková. „Já budu mnohem
ostřejší, v případě dopadení toho blázna
bych mu usekla obě ruce,“ dodala vzápětí
rozhořčená primátorka Prostějova Alena
Rašková.
Zatím poslední případ tohoto ničitele evidují strážníci Městské policie Prostějov
ze soboty 14. listopadu. „Před devátou
hodinou nahlásil muž poškození tří
stromů, a to osekáním kůry v jednom
místě až na dřevo. Jednalo se o lípy.
Hlídce se pachatele zjistit nepodařilo.
Událost byla předána policistům
a o situaci byl vyrozuměn i příslušný
pracovník technických služeb, který zajistil ošetření stromů. Bohužel toto není
v poslední době jediný případ. Podobné
jednání se odehrálo i na jiných místech

Pozor na

blázna

S MAČETO

U!

Prostějova,“ potvrdila Jana Adámková,
mluvčí prostějovských strážníků.
Večerník oslovil i velitele Městské policie
Prostějov s otázkou, co si o celé záležitosti
myslí on sám. „Osobně jsem přesvědčen
o tom, že ten, kdo páchá takové protiprávní věci, nemůže být normální!
Jestliže se najde někdo, kdo z různých
důvodů či slabomyslných pohnutek
poškozuje tímto způsobem veřejnou
zeleň, zaslouží si nejpřísněji možné
potrestání. Jenom v letošním roce došlo
k poměrně brutálnímu zničení stromů
už v patnácti lokalitách Prostějova! Velice
nás to štve a irituje, že ho stále nemůžeme
dopadnout. Pátráme po tomto člověku
intenzivně v úzké součinnosti s Policií
ČR a věříme, že tohoto vandala brzy dopadneme,“ uvedl pro Večerník Jan Nagy,
šéf prostějovských strážníků. Na otázku,
zda i on považuje fotopasti za vhodné
řešení při pátrání po uvedeném bláznovi,

Tu následně prohledal a odcizil z ní
projektor značky Benq a webkameru.
Poté volně prošel do kanceláře ředitele školy, kde ze stolu odcizil notebook
značky HP a vypáčil dvě zásuvky dřevěné skříňky, ze které však nic neodcizil. Svým jednáním tak neznámý pachatel škole způsobil škodu odcizením
ve výši třiceti tisíc korun a poškozením
další tří tisíce,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov. Jak dodal,
v případě dopadení a odsouzení pachateli za přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
(mik)

Strážníci zatím jen bohužel sčítají škody na
stromech, které způsobil neznámý vandal.
Foto: Městská policie Prostějov

přisvědčil. „Ano, stejně jako kamerový
systém by určitě pomohly pachatele
dopadnout. Věříme ovšem také, že ani
veřejnosti není ničení stromů lhostejné.
Lidé by nás mohli přivést na stopu onoho muže,“ dodal Nagy.
(mik)

VÝZVA VEŘEJNOSTI
Městská policie Prostějov žádá
veřejnost o sdělení jakýchkoliv
poznatků vedoucích k dopadení pachatele. Informace, případně podezřelé
jednání osob, oznamte prosím na Policii ČR na linku 158, nebo na městskou
policii na linku 156. Předem si vaší
spolupráce velice vážíme a věříme, že
takto společnými silami bude pachatel
co nejdříve dopaden!

JSME JEDNA RODINA

NAPADLA MANŽELA I STRÁŽNÍKY!
PROSTĚJOV Možná si spolu chtěli
jen posedět, popovídat si a popít trochu vínečka. Jenže oba manželé se v
baru tak pohádali, že spor přešel ve
fyzické napadení...
„Ve středu osmnáctého listopadu v odpoledních hodinách došlo v prostějovské restauraci k hádce manželského páru.
Incident vyústil i ve fyzické napadání
manžela. Žena se chovala značně agresivně, a to i v přítomnosti hlídky. Opakovaně měla snahu svého muže udeřit a tohoto jednání nemínila zanechat. Předložit
doklady odmítla a její atak se přesunul
na strážníky. V napadení jí však bylo zabráněno, výtečnice skončila v poutech,“
uvedla k nevšední partnerské návštěvě

baru Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Oba manželé byli dopraveni na služebnu
Policie ČR k ověření totožnosti. „Protože
se žena nemínila zklidnit, následovalo
její převezení na záchytnou stanici do
Olomouce, což rozhodně není příznivé
pro rodinný rozpočet manželů. Doprava stojí totiž patnáct stovek a nocleh dva
a půl tisíce korun! Navíc je čtyřicetiletá
žena podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití,
kde záleží na manželovi, zda podá návrh
k správnímu orgánu, u kterého celá událost skončí. V tom případě ženě hrozí i
pokuta,“ dodala Adámková.
(mik)

ŠKRTIL BABIČKU! „Zabiju tě,“ hrozil muž
PROSTĚJOVSKO Na pátek třináctého to surovec rozhodně svádět nemůže! V chapadlech policie
skončil muž, který bezcitně napadl
svojičtyřiaosmdesátiletoupříbuznou.
V podnapilém stavu ji škrtil a vyhrožoval smrtí!
„V pátek třináctého listopadu krátce po
poledni napadl sedmatřicetiletý muž
svou čtyřiaosmdesátiletou příbuznou
v jejím bydlišti v obci na Prostějovsku.

Po krátké hádce ženu uchopil zezadu
pod krkem za mikinu a začal ji škrtit,
a nejméně dvakrát ji udeřil pěstí do hlavy, přičemž na ženu křičel: ´Já tě stejně
zabiju!´ Po krátké době seniorku pustil, čehož využila a utekla k sousedce,“
informoval o incidentu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Ke zranění stařenky naštěstí nedošlo,
při následné dechové zkoušce policisté

u muže změřili hodnotu 0,62 promile
alkoholu. „Proti pachateli tohoto skutku je v současnosti vedeno zkrácené
přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení mu za přečin nebezpečného vyhrožování hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ přidal
Kořínek.
Uvedený rabiát si ale nedal pokoj ani
po odjezdu policistů z místa činu! „Přibližně hodinu po půlnoci v noci z pát-

ku třináctého na sobotu čtrnáctého listopadu vnikl tentýž muž neoprávněně
do technické místnosti stejného domu
svých příbuzných. V místnosti následně usnul a v ranních hodinách zde byl
přivolanými policisty zadržen. Tímto
svým činem je pachatel podezřelý
z trestného činu porušování domovní
svobody, za který mu v případě prokázání viny hrozí další dva roky vězení,“
uvedl policejní tiskový mluvčí. (mik)

ROMSKÁ DVOJICE PŘEPADLA NEBOHOU STAŘENKU
Stali jsme se přímými svědky násilného činu!
➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Bezmocnost a hořká
pachuť na jazyku zůstávají po tom, co
Policie ČR začala řešit případ brutálního napadení pětasedmdesátileté
stařenky dvěma cikány v Olomoucké
ulici, kterého byli členové Večerníku
přímými svědky. Opakované mlácení
seniorky do hlavy a snaha uloupit jí
čtyři tisíce korun hodnotit jako přestupek proti občanskému soužití, to
se nám skutečně nezdá...
původní zpravodajství
ajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
a Michal KADLEC
Hurónský křik dvojice mladých cikánů
a volání o pomoc se nesly v pátek 20.
listopadu odpoledne Olomouckou
ulicí. Drobná paní tvrdila, že byla napadena dvojicí Romů. Nedala se, načež došlo ke strkanici a přetahované

o kabelku, přičemž ji agresoři povalili na
silnici před projíždějící auta. Místo toho,
aby se pachatel s pachatelkou rychle
„zdejchli“ z místa činu, pustili se posléze
do konfliktu i s redaktorem Večerníku.
Jeho kolega proto okamžitě vytočil tísňovou linku Městské policie Prostějov.
Zatímco totálně zfetovaný snědý mladík
vyhrožoval na všechny strany, cikánka,
která seniorku chtěla obrat o čtyři tisíce
korun, ječela jako „Viktorka u splavu“ na
celou Olomouckou ulici. Přítrž tomuto
odsouzeníhodnému incidentu učinili až
strážníci, kteří na hrubý pytel přišili hrubou záplatu!
Cikánský mladík byl očividně pod vlivem nějaké drogy a chtěl se rvát. Snad
ještě agresivněji se pak chovala jeho přítelkyně. Přes naše upozornění, že se už
dáma nemusí ničeho bát, po krátké chvilce zmizela neznámo kam. Za nějakou
dobu na místo dorazili prostějovští strážníci, kteří se pustili do akce a podezřelé
zloděje si vzali do své „péče“. Vzhledem
k tomu, že mladík nepřestával vybuřovat
ani na muže zákona, celkem logicky po
nějaké době skončil na zemi s policejní-

mi želízky na rukou. Další hlídka strážníků pak po našem upozornění začala pátrat po napadené paní. A jak později vyšlo
najevo, byla úspěšná!
Asi půldruhou hodinu po události nám
totiž starší dáma přišla do redakce poděkovat. Šla právě z výslechu na Policii
ČR a byla očividně stále v šoku. „Je mi
pětasedmdesát let a tohle se mi v životě nestalo! Šla jsem normálně po ulici
a zastavila mě cikánka. Rozkročila se
přes chodník a řekla HALT. Pak se vrhla na moji tašku, kterou jsem ze všech sil
bránila. Měla jsem v ní přes čtyři tisíce
korun, protože jsem byla právě vybrat
z bankomatu. Chtěla jsem utéct přes silnici, ale ta žena mě povalila na zem. Byl
u toho ještě jistý mladík, který se snažil
dostat se mi do tašky. Leželi jsme na silnici a auta nás musela objíždět. Nikdo ale
nezastavil, nikdo mi nepomohl, každý
se staral jen o sebe. Teprve, když vyšel někdo od vás z redakce Večerníku, nechali
mě být a pustili se do něho. Mojí hlavní
starostí bylo posbírat své věci, které se
vysypaly na zem. Naštěstí nic nechybělo.
Poté jsem se snažila z místa co nejrychleji

„Díky Več

erníku

jsme je d
opadli,“
chválí šé
f strážník
ů

zmizet,“ popsala paní dramatické
okamžiky. „Něco takového by
se dřív nestalo. A to jsem zrovna
včera byla na přednášce městské
policie, jak se máme bránit před
nejrůznějšími kriminálními živly.
Ale cožpak se mohu ve svém věku něčemu podobnému sama ubránit? Proto
bych vám i strážníkům ještě jednou ráda
poděkovala za pomoc,“ uzavřela paní žijící na sídlišti E. Beneše.
Výraznou pochvalu si v tomto případě
zaslouží strážníci městské policie, kteří
zakročili s naprostou profesionalitou
a s razancí, která přesně odpovídala nebezpečnosti pachatelů. „My děkujeme
vám, nebýt pracovníků redakce Večerníku, nebylo by zadržení obou pachatelů
tak rychlé,“ vrátil poklonu zpět Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov. Jak posléze vyplynulo, oba dva romští raubíři
bydlí na ubytovně v Olomoucké ulici
a stařenku si zřejmě vyčíhali. „Budeme
této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost,“slibuješéfprostějovskýchstrážníků.
Obrovským šokem bylo pro Večerník vyjádření mluvčí krajské poli-

ČERNÁ
KRONIKA
Otrlé duo dopadeno!

Další STRAKA v ředitelně DRSNÁ TO ŽENA: V BARU

PROSTĚJOV Po městě chodí zloděj, který se zaměřuje na vykrádání
škol! Minulý týden Večerník informoval o případu, kdy zatím neznámý pachatel si z „reálky“ ve Studentské ulici odnesl peníze a různé další
věci za sedm tisíc korun. A minulý
čtvrtek byla vykradena další škola!
„V době od čtrnácté do dvacáté hodiny došlo k vloupání do budovy
střední školy v centru města Prostějova. Dosud neznámý pachatel do
budovy vnikl nezjištěným způsobem,
vyšel do druhého patra, kde násilným
způsobem překonal dveře sborovny.
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cie, které poslala na adresu redakce
v sobotu večer. „V pátek dvacátého
listopadu došlo v Prostějově na ulici
Olomoucká k fyzickému napadení
pětasedmdesátileté seniorky. Napadena byla dvaatřicetiletou ženou, agresorka seniorku udeřila několikrát do
hlavy. Policisté nyní případ šetří jako
přestupek proti občanskému soužití,“ poskytla nám oficiální vyjádření
Tereza Neubauerová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Oloj
mouckého kraje.
Je to možné, aby Policie ČR charakterizovala tak brutální čin pouze jako
přestupek? Takto chce chránit slušnou společnost před zlodějskými
agresory? Večerník se bude samozřejmě tímto tématem zabývat i nadále
a bude se ptát policistů, jak k tomuto
verdiktu vůbec došli!

Dvě ženy z Olomouce ve věku
22 a 24 let podezírají prostějovští policisté z přečinu krádeže.
Jak Večerník informoval v minulém čísle, tyto otrlé dámy se
měly dopustit společným jednáním ve středu 11. listopadu
v prodejně drogerie v centru
Prostějova krádeže zboží v hodnotě 7 000 korun. Obě byly zadrženy na základě skutečnosti,
že byly pracovníky prodejny
identifikovány jako pachatelky
obdobného skutku z 10. listopadu letošního roku, kdy ve stejné
prodejně odcizili zboží v celkové
hodnotě téměř devatenáct tisíc
korun. Pachatelky se k činům na
základě předložených důkazů
a kamerových záznamů přiznaly. V současné době je proti nim
vedeno zkrácené přípravné řízení. U soudu jim hrozí až dva roky
vězení.

„Kolaři“ jsou zjištěni

Z vloupání do sklepní kóje ve
Švýcarské ulici v Prostějově
z období od 19. do 21. května
letošního roku podezírají prostějovští policisté dva mladíky
z Prostějova. Osmnáctiletý muž
a jeho mladistvý spolupachatel do sklepních prostor domu
vnikli přesně nezjištěným způsobem. Následně za použití násilí překonali dveře jedné sklepní kóje, ze které odcizili pánské
a dámské jízdní kolo, pánské
a dámské kolečkové brusle,
ochranné pomůcky pro cyklistiku a jízdu na kolečkových
bruslích, sadu nářadí na jízdní
kola, troje hodinky, digitální kameru, digitální fotoaparát a další
drobnosti v celkové hodnotě 46
550 korun. Pro své jednání jsou
pachatelé podezřelí ze spáchání
přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Hrozí
jim až dvouleté vězení.

Neplatí na dvě děti

Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý třiačtyřicetiletý muž z Prostějova.
Matce své dcery v období od července 2010 do října 2014 řádně
neplatil výživné ve výši půldruhého tisíce korun měsíčně,
přestože mu tato povinnost byla
stanovena rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově. K rukám matky tak aktuálně dluží
celkem osmasedmdesát tisíc
korun. Následně od listopadu
2014 měl stejnou částkou měsíčně přispívat své již zletilé dceři.
Ani tuto povinnost neplnil a za
období do října letošního roku
tak své druhé dceři dluží celkem částku osmnáct tisíc korun.
Z toho důvodu je muž podezřelý
ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, za který
mu hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.
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U kol se „štípačkami“

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ŽALOBA NA PORODNÍKY: ZATÍM NEROZHODNUTO

U stojanu se zamčenými bicykly se
předminulou sobotu 14. listopadu
motal muž se štípacími kleštěmi.
Tohoto podivného chování si povšiml návštěvník městských lázní
a podezřelého sledoval. Senior,
který byl na místě, celé toto dění
nahlásil na linku 156. Strážníkům
se však potenciálního pachatele ani
podle udaného popisu nepodařilo
nikde v okolí objevit.

Před senátem svědčily porodní asistentky,
v prosinci přijdou na řadu znalci

PROSTĚJOV U prostějovského soudu pokračovalo hlavní líčení v procesu se zástupcem primáře prostějovské porodnice
Jiřím Prachařem a porodní asistentkou Danou Pospíšilovou.
Státní zástupkyně tuto dvojici viní ze skutečnost, že měli svojí nedbalostí při porodu způsobit trvalé ublížení na zdraví
Do herny bez
Natálce Š. Obžalovaní jakékoliv zavinění popírají a tvrdí, že vše
občanky NE
probíhalo zcela normálně. Faktem zůstává, že dítě, které se naNeměly občanský průkaz, nebyly rodilo v „termínu“, má nyní trvale poškozený mozek a zřejmě
tudíž vpuštěny do herny. Postup
obsluhy se vak trojici sester nelíbil bude odkázáno na celoživotní péči svých rodičů...
a jedna z nich žádala o příjezd hlídky. Strážníci na místě stěžovatelce
vysvětlili, že konání pracovníka
herny je správné. Podle zákona
lze do prostor, kde jsou umístěny
výherní automaty, vpustit pouze
osoby starší osmnácti let. Pokud
věk nelze ověřit a odpovědná osoba má pochybnosti o jejich stáří,
má právo je nepustit dovnitř.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

ČERNÁ

původní reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Prostějovská porodnice má mezi
lidmi obecně velmi dobrou pověst.
Přesto se nyní u soudu probírá záležitost, která významně poznamenala celý život Natálky Š. a jejích
rodičů. Holčička po porodu nedýchala, musela být resuscitována
a následně převezena do brněnské

nemocnice. Podle státní zástupkyně Naděždy Kezniklové lékař
a porodní asistentka pochybili tím,
že opakovaně prováděli takzvaný
Kristellerův manévr, při kterém tlačili na břicho rodičky, přestože tato
metoda byla již v polovině minulého století označena jako škodlivá.
Obžalovaný lékař se naopak hájí
tím, že porod probíhal zcela standardně a nic nenasvědčovalo tomu,
že se dítě narodí prakticky udušené. Všechny komplikace podle něj

nastaly až po jeho skončení. Svoji
roli zřejmě sehrála i skutečnost, že
dítě mělo pupeční šňůru omotanou
kolem krku a možná i fakt, kdy jeho
maminka je astmatička.
K celé události došlo 21. března
2013. Koncem října u prostějovského soudu přišel na řadu výslech porodních asistentek, které byly zákroku přítomny. V inkriminované době
totiž probíhalo v nemocnici hned
několik porodů a u lůžka prvorodičky se asistentky pravidelně střídaly.
„Jejich výpověď do celého případu
mnoho nového nevnesla. Důležitější
bude příští hlavní líčení, při němž by
měly zaznít výpovědi soudních znalců,“ prozradila Večerníku maminka
postižené Natálky.
Její dcera bude mít v březnu tři
roky. Zlepšil se alespoň trochu její
zdravotní stav? „Příliš ne, je na tom
přibližně pořád stejně. Ani nemluví,
ani nechodí, hlavně leží. A to jsme

s Natálkou nedávno byly tři týdny
na rehabilitacích v Praze, které nás
bez ubytování přišly na patnáct tisíc
korun. Nyní se chystáme na měsíční
pobyt do lázní, který by měl její zdravotní stav snad posunout dopředu.
Ten bude stát devadesát tisíc korun,
čtyřicet zaplatí pojišťovna a zbytek
asi půjde z naší kapsy,“ prozradila
paní Kateřina.
I z těchto důvodů žádají rodiče po
obžalovaných částku deset milionů korun. Trestní soudkyně Hana
Greplová však rozhodla, že tento
požadavek bude řešit až případný
civilní soud. Už v tuto chvíli se dá
předpokládat, že jeho rozhodnutí
se bude v mnohém odvíjet od míry
případného zavinění obou obžalovaných, které zjišťuje trestní soud.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na
čtvrtek 10. prosince. Večerník bude
u toho!

KRONIKA
Kořist v baru

Volně odložené kabelky využil dosud neznámý pachatel v době od
jedné do druhé hodiny po půlnoci
v neděli 15. listopadu v baru v centru Prostějova. Pachatel odcizil koženou peněženku s osobními doklady,
klíči od automobilu, platební kartou
a mobilním telefonem typu iPhone
5S. Poškozenému devatenáctiletému muži tak vznikla škoda ve výši
12 050 korun.

Ukradený Opel

Minulý pátek mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou odcizil neznámý pachatel v Prostějově osobní
vozidlo. Vůz značky Opel Zafira byl
zaparkován v Majakovského ulici.
Třiačtyřicetiletému majiteli vznikla
škoda ve výši 260 tisíc korun.

Krádež vozíku

Pouhých šestnáct minut stačilo
pachateli na odcizení přívěsného
vozíku. V pátek 20. listopadu okolo třiadvacáté hodiny překonal
v obci Přemyslovice oplocení soukromého areálu, načež z odstavné
plochy odcizil dvounápravový
nákladní přívěsný vozík značky
Vario. Soukromé firmě vznikla
škoda sto dvacet tisíc korun.

Policejní případy pod drobnohledem

Drzost v centru města a trestné „výtvarné“ umění
PROSTĚJOV Podle velitele Městské
policie Prostějov Jana Nagyho (na
snímku) i nadále přetrvává období,
ve kterém strážníci řeší případy nijak nevybočující z jejich dosavadní
praxe. Jak ale sám jedním dechem
dodává, nesmí se usínat na vavřínech. „Nemůžeme se nechat ukolébat tím, že stav veřejného pořádku
v Prostějově je na dobré úrovni.
Čeká nás závěr roku, na který se musíme řádně připravit,“ říká šéf prostějovských strážníků. Co dále prozradil
další host našeho pravidelného
seriálu s řídícími muži záchranných
jednotek IZS.

Sprejeøi neutekli
O úspěšném zásahu strážníků proti sprejerům
z pondělí 16. listopadu už krátce informujeme
v tradiční rubrice na straně 5. Událost okomentoval i Jan Nagy. „Rád bych vyzdvihl práci strážníků,
kteří se zachovali naprosto profesionálně a jednali
maximálně rychle. Podařilo se jim zadržet dvě
osoby, které sprejem nastříkaly na nemovitost
u centra města dva velké osmimetrové obrazce.
Byli chyceni krátce po tomto činu, a to hlav-

ně zásluhou našeho strážníka, který pachatele
v době svého volna spatřil ve večerních hodinách
přímo při jejich ´výtvarné tvorbě´. Pro podezření
z trestných činů sprejerství a poškozování cizí věci
byli po dopadení oba muži předáni hlídce Policie
ČR,“ konstatoval velitel Městské policie Prostějov.

Vjeli až na kuželnu
K bezprecedentnímu přestupku došlo přímo
v samotném centru Prostějova. „Chtěl bych
požádat veřejnost, aby dodržovala pravidla, která platí vzhledem k nedávno zrekonstruované
kuželně na náměstí T. G. Masaryka. Bohužel se
nám stalo, že dva nejmenovaní řidiči se svými
vozidly vjeli až do tohoto prostoru s tím, že se
zde začali fotit. Zřejmě chtěli mít nějakou památku...,“ látěřil jan Nagy. Strážníci pochopitelně oba
dva zadrželi, projednali s nimi tento přestupek
a uložili jim blokovou pokutu. „Nevím, jestli se
ze strany těchto mužů jednalo o recesi, takto se
ovšem každopádně chovat nemohou. Oprava
historické kuželny byla hodně nákladná a je třeba si toho vážit. Kuželna není silniční komunikace, je to v podstatě chodník,“ upozorňuje.

ledne. „Toto zařízení má mít pochopitelně jen
určitou provozní dobu. Přes noční hodiny bude
ovšem zapotřebí pohlídat, aby na ledovou plochu nikdo nevnikl, či nepoškozoval různé součásti kluziště. Všichni víme, že bude adventní čas
a je docela možné, že v noci si bude chtít třeba
někdo pod vlivem alkoholu zabruslit. Určitě
by nebylo také dobré, kdyby vandalové na ledě
rozbíjeli prázdné lahve od alkoholu. Strážníkům
samozřejmě kupovat brusle nebudu, ale kluziště určitě uhlídáme. Navíc ho bude nepřetržitě
sledovat mobilní kamera,“ vzkázal všem případným výtržníkům Jan Nagy.

Kontrola parkování

Na základě požadavků občanů ze sídliště Hloučela se strážníci budou ještě více zaměřovat na
kontrolu parkování ve vnitroblocích tohoto
sídliště. „Komunikace mezi panelovými domy
jsou skutečně úzké, a jakmile tady někdo v rozporu s předpisy parkuje svůj automobil, mají zde
pak problém projet popeláři, pošťáci s dodávkou
nebo jiná nadměrnější vozidla. Parkování v zakázaném prostoru pochopitelně kritizují i hasiči
společně s lékaři záchranky. Na tento nešvar
se samozřejmě zaměříme ještě ve větší intenKluzištì se bude hlídat
zitě, konkrétně jde o ulice A. Slavíčka, V. Špály
Pod bedlivým dozorem bude umělé kluziště, a Jana Zrzavého. Například ve čtvrtek devatekteré zahájí svůj provoz už tento pátek odpo- náctého listopadu jsem do této lokality poslal

hlídky, které ve večerních hodinách zjistily dva
přestupky, v noci pak další dva,“ prozradil šéf
prostějovských strážníků.

Agresivita roste
V poslední době se množí případy fyzického
napadení členů personálu supermarketů ze strany bezdomovců. Ti jsou většinou přistiženi při
krádeži, a jakmile se je snaží někdo zadržet, chtějí
utéct i za případného fyzického násilí. „Bohužel
těchto případů opravdu přibývá, většiny z nich
se dopouštějí titíž lidé. Předminulý týden musela ochranka supermarketu a následně i strážníci
pacifikovat opilou bezdomovkyni, která ukradla
zboží za tři stovky, ale nepodařilo se jí projít
pokladnou. Proto napadla člena bezpečnostní
agentury, strážníci pak museli použít donucovací
prostředky,“ uvedl Nagy.
S blížícím se závěrem roku se strážníci mimo
jiného připravují také na zvýšený dohled při akcích města v rámci akcí Prostějovské zimy. „Na
náměstí mají být pořádány různé kulturní akce,
v plném proudu bude také jarmark. To všechno
samozřejmě přináší potřebu větší bdělosti strážníků. Během adventu rada města pochopitelně
schválila výjimku z nařízení o zákazu požívání alkoholu na náměstí T. G. Masaryka. S tím ovšem
souvisí potřeba zvýšených kontrol, všichni víme,
co se pod vlivem alkoholu může tropit za výtrž-

“

Strážníkům samozřejmě
kupovat brusle nebudu,
ale kluziště určitě uhlídáme!

nosti. Co se týká bezdomovců, v tomto ohledu
jsme připraveni na určité problémy. V zimním
období pravidelně vykazujeme problémové
lidi bez přístřeší z veřejných budov, protože si
je pletou s noclehárnami. Přitom je neustále
upozorňujeme, že se jim může dostat pomoci
v Azylovém centru. Bohužel spousta bezdomovců těchto služeb nechce využívat,“ zkonstatoval velitel Městské policie Prostějov. (mik)

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.

Foto: archiv Večerníku

PETR PÁLENÍK

NIKOLA DVOŘÁKOVÁ

se narodil 10. září 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. listopadu
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 28 do 30 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední postavu a hnědočerné rovné vlasy.

se narodila 24. prosince 1998 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 2. listopadu 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 17 do 18 let, měří mezi 165
až 170 centimetry, má obézní postavu,
modré oči a plavé blond vlasy.

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

se narodila 4. května 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. listopadu
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
17 do 18 let, měří mezi 158 až 160 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

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

Většinou se tvrdí, že ve dvou se
to lépe táhne. Možná. Ale dvěma notorickým zlodějkám se
opakovaná „návštěva“ drogerie
v centru Prostějova rozhodně
nevyplatila. Jejich takzvaný nákup bez peněz způsobil majiteli
prodejny škodu bratru za šestadvacet tisíc korun. Zlodějky
různého drogistického zboží ale
byly naštěstí dopadeny.

2
Je na pováženou, když obě ženy
byly již při první krádeži přistiženy kamerovým systémem prodejny, že se do stejné provozovny vrátily ještě jednou a z regálu
sebraly třikrát více zboží než při
prvním nájezdu. Holt, drzost
nezná mezí...

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
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Dnes to v Prostějově chodí tak, že
rozhodovat o něčem na radnici se
rovná být jednou nohou v kriminále.
Vstupem jistých osob do komunální
politiky se totiž raketovým způsobem rozmnožil nový fenomén v podobě trestních oznámení. Ta zatím
směřují z per opozičních zastupitelů
na ty koaliční. Nehlasoval jsi tak, jak
chce opozice? Tu máš, zažaluji tě!
Některá oznámení na státní zastupitelství či rovnou na policii jsou
přitom na první pohled pouze

publicistika

PROČ SE

NEBRÁNÍ?

demonstrativní, mnohá z nich už
vyšetřovatelé oprávněně odložili.
Přestávám ale pomalu chápat bezradnost současných radních, kteří
na sebe jen tak bez hnutí brvy nechají plivat a házet špínu. Nebylo
trestné oznámení oprávněné? Tak
já tě zažaluji za pomluvu! Takto by
to mělo fungovat!
Bohužel ale nefunguje. Radní se
svého práva nedomáhají. Zástupci
koalice se probudili alespoň v případě Jana Navrátila, který přímo
na půdě zastupitelstva vyhrožoval
žalobou všem, kdož zvednou ruku
pro zbourání kasáren. Jako bychom
žili před rokem 1989 a každý se nemohl svobodně rozhodnout. Alespoň první náznak nutné obrany...

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Mìla být i jiná petice!
Ironicky se usmívám, když pan Navrátil se na zastupitelstvu zaštiťuje
vůlí občanů a napadá radu města, že
rozhoduje proti přání obyčejných
lidí. Jistě, má v ruce petici za zachování Jezdeckých kasáren, kterou mu
podepsalo zhruba tisíc lidí. Škoda,
že se za tu dobu nenašel nikdo, kdo
by uspořádal petici za okamžité
zbourání. Myslím si, že tu by podepsalo mnohonásobně víc lidí.
Jaroslava Labounková, Prostějov
Zbude tam vùbec nìkdo?
Začínám se hrozit toho, že za
chvíli v zastupitelstvu nezůstane
kámen na kameni. Vím o několika trestních oznámeních ze strany
opozice, teď zase chce podat žalobu koalice. Hergot, jestli každého
zastupitele zavřou, bude mít vůbec kdo řídit město?
Jan Otáhal, Prostějov

Moc se neschováme
Nové autobusové čekárny na
zastávkách MHD jsou sice na
první pohled pěkné, ale naprosto nepraktické. Nedávno jsme
s kolegyní čekaly na autobus,
a protože silně pršelo i foukal vítr,
chtěly jsme se pochopitelně schovat. Marně jsme však pod malou
stříškou hledaly místečko, kde bychom nemokly...
Jana Doležalová, Prostějov
Pøíliš malý strom
Nepochopím, proč se při rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka
nevybudovaly větší základy pro
vánoční strom a proč se tak jedle
musí zkracovat na pouhých dvanáct a půl metru. Vždyť v drtivé
většině měst si vybírají na Vánoce
vysoké dvacetimetrové stromy!
Budeme zase o krok pozadu...
Petr Vilímek, Prostějov

Mohlo to být bez hádek
Prostějovští zastupitelé se stále motají v bludném kruhu, padají trestní oznámení a jednání tohoto orgánu vypadají místy úplně stejně, jako když se babky
hádají na trhu. Podle mého názoru, úplně zbytečně. Myslím si, že Jezdecká kasárna se měla zbourat už dávno, když je armáda předala městu. A to samé Manthellan! Pokud by tato společnost začala stavět už v roce 2010, jak se všeobecně
předpokládalo, mohli jsme mít v Prostějově už teď krásné obchodní centrum
přímo ve městě, obrovské garáže i nový kulturní sál. Jenomže to jenom v případě, kdyby... Kdyby se udělalo všechno hned a neotálelo se s tím, jako je ve všem
v této republice bohužel zvykem.
Božena Kalábová, Prostějov

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

ŘÍKEJTE MI ALLI...
Můj syn se bude jmenovat MacGyver
a dcera Luiselotta. Říkala jsem, když
jsme si se spolužačkami, asi tak zhruba
ve dvanácti, pochopitelně ovlivněné oblíbenou knihou a televizním seriálem,
malovaly svou růžovou budoucnost...
Postupem času jsem svůj výběr jmen
potenciálního potomstva poněkud
přehodnotila. Živě si ale vybavuji éru
malých Esmerald, sama jsem měla
ve třídě rovnou dvě a k tomu jednoho
Kevina, navíc pak Emu Cornelii. Už

už jsem čekala, že dorazí nějaký ten
Vinnetou nebo Chosé Armando, ale
naštěstí se tak nestalo. Jen ve vedlejší
třídě byste našli Mercedes a o ročník
výš Perlu. Někteří rodiče se svým potomkům zřejmě hodlají mstít už pěkně
od narození. Už jste slyšeli například
o Ferrarim Lakatošovi?
Zajímalo mě, kde vzala mamka inspiraci pro moje, tehdy ne tak obvyklé
jméno. Když jsem se ale dozvěděla,
že jsem se původně měla jmenovat

Věrka nebo Honzík, přestala jsem pátrat. Tradiční česká jména jsou stále
v kurzu, jak dokazují hejna Terezek,
Elišek, Jakubů a Jiříků.
Ale na jak dlouho? Časy se mění,
a tak našeho Přemysla, Alžbětu nebo
Věnceslava možná za pár let vytlačí
z kalendáře Ahmed, Abdul a Zarifa.
Tak abych příliš nevyčnívala z davu,
snad by stála za úvahu menší změna
jména. Prozatím se s vámi loučí Hayan
Zubaida Hežová.
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MARTYHO
O
SLOUPEK
K
Ahoj všichni. Nedávno jsem procházel městem a něco hledal. Říkal
jsem si, že asi nejlepší to bude podle čísla domu. Díky tomu jsem
přišel na nemilou skutečnost, že
najít číslo popisné na nemovitosti je v našem městě velká obtíž.
Reklam spousta, podstatných
zpráv málo. Jakoby na zavolanou
jsem o tomto problému vyslechl
televizní reportáž. Protože tam šlo
i o naše peníze, podělím se s vámi
o pár postřehů.
Kdysi jsme se v dějepise učili,
že číslování domů zavedla naše
slavná císařovna Marie Terezie.
Ano, bylo tomu tak v únoru 1770
a vlastní číslování prováděla ve
městech armáda od podzimu 1770
až do roku 1771. Samozřejmě že
v průběhu dějin se číslování mnohokrát měnilo, poprvé tomu tak
bylo v období napoleonských
válek od roku 1805. Dnes nás
o tom informují dvě zákonné normy,
a to Zákon o obcích č. 128/2000
Sb. a Vyhláška č. 326/2000 Sb.,
o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
o způsobu použití a umístění čísel
k označení budov, o náležitostech
ohlášení o přečíslování budov
i o postupu a oznamování přidělení
čísel a dokladech potřebných
k přidělení čísel.
Asi nejpodstatnější informací je
ta, že pokud nemáte dům řádně
označen, hrozí vám pokuta až
do deseti tisíc korun! Je tomu
tak z důvodu, že neoznačení
domu ztěžuje práci složkám integrovaného záchranného systému, dále doručovacím službám
a v neposlední řadě i magistrátním
úředníkům, kteří mají například na
starost distribuci volebních lístků
a vůbec doručování úředních magistrátních zásilek.
Nestačí tedy, pokud máte na domě
reklamu a tabulku s „IČEM“ a kontaktními údaji nějaké firmy. Je nutné
mít číslo domu viditelně umístěné,
takže doporučuji těm, co nemají na
domě nic, aby vzali plechovou tabulku, čtyři šroubky anebo hřebíky
a věnovali zhruba deset minut
označení svého domu. Předejdou
nejen pokutě, ale třeba tak pomohou zachránit někomu život, až pojede na ono místo sanitka...
Váš Marty

TERORISTÉ NABÍZEJÍ EVROPĚ POSLEDNÍ ŠANCI
„Jen rány dávají tvar věcem. I životu!“ Tohle kdysi napsal spisovatel Karel Schulz. K takovým ranám nesporně patří nedávné teroristické útoky v Paříži. První přirozenou reakcí na
ně je soucit s utrpením rodin, které přišly o příbuzné. Druhou
vědomí, že nás nesmí zachvátit panika a je třeba dál žít své
životy navzdory pocitu, že se něco podobného může příště
stát i u nás. A tou třetí fakt, že tento útok je velkou příležitostí
k tomu, aby se Evropané konečně přestali hašteřit mezi sebou a naopak se sjednotili v boji proti společnému nepříteli,
kterým jsou vyšinutí fanatici.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

M

otivem útoků v Paříži rozhodně nebylo jen pozabíjet co možná největší množství
„nevěřících psů“. Jejich hlavním
cílem bylo vzbudit mezi Evropany strach. Lidé obecně jsou totiž
jako malé děti. Hrozně je těší,
když je někdo ještě menší. A právě strach a bezmoc má tu obrovskou schopnost udělat ze zdánlivě
sebevědomých jedinců bázlivé
děti.
o útocích ve Francii nelze dělat, že se nic nestalo. Lze však
žít tak, abychom dali jasný vzkaz,
že se nebojíme. Zatím to pro nás
není zase tak těžké. Řeči o tom,
že jsme ve válce, jsou v tuto chvíli
hodně nadnesené. Skutečná válka
je absolutní zlo. Takové, jaké si naše
v míru vyrostlá generace, nedokáže vůbec představit. V tuto chvíli
jsme jen v jakési virtuální válce.
Na dálku soucítíme s příbuznými
obětí, vyjadřujeme jim podporu

P

a dáváme si francouzské trikolóry
přes fotky na svých facebookových
profilech. Toť (téměř) vše. Ve skutečné válce budeme, až každého
jednoho z nás začnou představitelé našich vlád (k nimž nyní
máme tak málo úcty) nutit nejen
bojovat, ale i umírat v boji proti
někomu, koho ani neznáme. To
už se v historii mnohokrát stalo.
Co potom? Jediná upřímná odpověď zní: pak se všichni budeme
hodně bát...
tále tvrdím, že naším společným nepřítelem nejsou muslimové jako takoví, ale náboženští fanatikové. Na druhou stranu
je třeba vnímat, že čím dál více
lidí mezi islám a terorismus klade
rovnítko. Vysvětlovat za takové
situace, že jasná většina muslimů by teroristické útoky nikdy
nepodnikla a ani je neschvaluje,
začíná připomínat boj s větrnými
mlýny. A nejen to. Pro některé
obzvláště velké „hrdiny“ podobné projevy snah o toleranci
začínají zavánět vlastizradou.
Všechno to tak nápadně připomíná situaci před první i druhou
světovou válkou. Čím dál více
lidí totiž volá po boji s muslimy jako takovými. Je hrozné
vnímat, že vše k tomu pomalu
směřuje... Obzvláště, je-li člověk
hluboce přesvědčen, že pokud

S

přestaneme brát konkrétní lidi
takové, jakými skutečně jsou, a začneme je odsuzovat jen na základě
jejich víry, pak je skutečná válka
(tedy absolutní zlo) zřejmě nevyhnutelná.
a druhou stranu každá krize
je šance. Díky teroristům se
může Evropa přece jen sjednotit.
Máme nyní ohromnou příležitost si uvědomit, co nás vlastně dává dohromady a zejména,
co jsme pro to ochotni obětovat.
Dokážeme však toho využít? Kolik z nás je připraveno pro svoji
rodinu, národ a hodnoty, na kterých stojí (stála) evropská kultura a civilizace, ještě riskovat,
či dokonce obětovat svůj vlastní
život? Nestal se právě život každého z nás tou nejvyšší hodnotou,
které se podřizuje vše ostatní?
Není to vše ostatní jako například láska k našim nejbližším, víra
v Boha, naděje, že to, co děláme,
má nějaký smysl i pro ostatní lidi,
už dávno podřízeno této nejvyšší
hodnotě, kterou představuje právě náš vlastní život? Byli bychom
ochotni se ho za takové situace
vzdát?
no, vypukne-li skutečná
války, budu mít strach. Už
nyní se však bojím toho, že řada
z nás v ní ani nebude mít zač
bojovat...
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Děti, pejsci

PRACÁK

Vítejte na svìtì

NA „RUĢÁKU“

BLAHOPØEJEME!!!

www.vecernikpv.cz

Adam VLČEK
15. 11. 2015 52 cm 4,40 kg
Brodek u Prostějova

Tereza HLAVÁČOVÁ
15. 11. 2015 48 cm 3,30 kg
Přemyslovice

Šimon JOZEK
16. 11. 2015 47 cm 3,35 kg
Brodek u Prostějova

Emilie VINKLEROVÁ
15. 11. 2015 52 cm 3,45 kg
Nová Dědina

Stanislav ŠIŠMA
16. 11. 2015 50 cm 4,05 kg
Prostějov

Žáci z Palackého školy přispěli
na pomoc ukrajinským dětem
PROSTĚJOV V létě se na Arcidiecézní charitu Olomouc obrátila
Renata Laurenčíková, které se podařilo vybrat dva tisíce korun pro
potřebné děti na Ukrajině. Finance
získala díky projektu prostějovské
základní školy v Palackého třídě nazvanému „Děti dětem“. Žáci tamní
třetí třídy namalovali pohlednice,
které prodávali ve škole i v rodinách. Takto získané prostředky pak
nabídli ukrajinským dětem postiženým válkou.
Celý nápad vzešel právě od třídní učitelky Renaty Laurenčíkové, jejíž děti se pro
projekt doslova přímo nadchly. „Chtěla
jsem, aby poznaly i jiné životní hodnoty
než jsou ty materiální a aby zakusily raVenku
pomalu
dost
z toho,listí
že mohou
udělatopadá,
něco pro
druhé,“ usmívala se spokojená autorka
u nás panuje dobrá nálada
projektu. Aby také ne, podařilo se prodat
až sto padesát kusů pohlednic za celwww.vecernikpv.cz
kovou sumu dva tisíce korun. „Mohlo
by se zdát, že to není moc, ale pro žáčky
třetí třídy to bylo hodně peněz, zvláště
když jeden pohled nabízeli za deset korun,“ objasnila Laurenčíková.
Získaná částka z prodeje pohlednic putovala do základní školy v Kolomyji, kde

Žáci prostějovské školy namalovaly
pohlednice, které následně prodaly lidem z rodiny či svého okolí. Díky tomu
se jim pro ukrajinské protějšky podařilo
vybrat dva tisíce korun. Za peníze od
dětí zástupci olomoucké charity nakoupili jejich ukrajinským vrstevníkům
zejména školní pomůcky. 2 x foto:
archív R. Laurenčíkové a Eva Štefková
byly dětem z rodin poznamenaných
tíživou situací na Ukrajině zakoupeny
především školní potřeby. „Byly překvapené, že někomu v České republice
není lhostejný jejich osud,“ prozradil
Rostislav Strojvus z Arcidiecézní cha-

Natalie ŽALÁKOVÁ
15. 11. 2015 50 cm 3,30 kg
Zdětín

Jan ZEZULA
16. 11. 2015 46 cm 3,20 kg
Kladky

stavební
Fotografievybrané
narozených
mi-investice
minek 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!

Angličtina pro děti Prostějov Helen Doron vyhlašuje soutěž
pro studenty Angličtináře na téma : THANKSGIVING!

Tento rok budeme Den
Díkůvzdání slavit ve
čtvrtek 26. listopadu.
Na svátečním menu
BYLI JSME
pak lze na 100%
U TOHO
očekávat právě “TURKEY”. Den Díkůvzdání je ale také o tom,
za co vše jsme vděčni
a děti často kreslí tzv.
“Gratitude Tree” (na
větve stromu namalují, co je pro ně nejdůležitější).
rity Olomouc, který byl v říjnu oním
předávajícím. Zástupci olomoucké charity věří, že právě projekt „Děti dětem“
může inspirovat i další školy ať už základní, nebo umělecké, jejich pedagogy
a především pak samotné děti. (mls)

Artefakty prosím doručte do našeho LC v Prostějově nebo Drnovicích/Vyškově, nejpozději do 9.12. 2014 6:00 p.m. VÍTĚZOVÉ KAŽDÉ KATEGORIE BUDOU VYHLÁŠENI NA CHRISTMAS PARTY 11.12. 2015. ODMĚNA BUDE TRADIČNĚ KROCANÍ!

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.

je kříženec středního vzrůstu ve věku tři až čtyři roky. Je to
milouš už od pohledu, ale i v povaze je to úžasný pejsek miluje lidi a jejich společnost. Svému pánovi bude věrným
a oddaným přítelem. S fenkou se snese bez problému,, na
vodítku chodí pěkně, netahá.

SISI

je asi jednoroční kříženec malého vzrůstu. Kouzelná kříženka, přátelské a milé povahy má energie na rozdávání, je
proto vhodná pro aktivního člověka. Je velmi učenlivá, na
vodítku chodí pěkně. S pejskem se bez problému snese,,
vhodná k dětem.

REX

je kříženec velkého vzrůstu ve věku cca deset let. Rexovi umřel jeho milovaný páneček, je velmi milé, přátelské
a klidné povahy. Pro svého nového majitele bude oddaným
a věrným parťákem. Bez problému se snese s fenkou,, na
vodítku chodí pěkně, netahá

ORNELA

je dvou až tříletý německý ovčák velkého vzrůstu. Je krásná, veselá psí dáma, která rozdává úsměv a lásku na potkání. Má milou, přátelskou povahu, vhodná k domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat. Snese se
bez problému s pejskem, na vodítku umí, netahá.

v prostìjovì na rok 2016
částka (v Kč)
20 000 000
12 000 000
10 000 000
9 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
4 600 000
4 500 000
4 300 000
4 000 000
4 000 000

4 000 000
3 500 000
3 900 000
3 000 000
2 400 000
2 000 000
Zdroj: Magistrát města Prostějova

chodníky
žení“ psi...

Pojďte tedy s námi
oslavit tento den a zasoutěžit si: Studenti ve
věku 0-10 namalujte
nám obrázek na téma:
JAK ZACHRÁNIT TURKEYho” NEBO “GRATITUDE TREE”
Studenti 10+
Napište nám příběh
JAK ZACHRÁNIT TURKEYho” NEBO CO POVĚSIT NA VÁŠ “GRATITUDE TREE”!

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

HUGO

Už od příštího pondělí

Amálie SCHWARZOVÁ
16. 11. 2015 47 cm 2,65 kg
Plumlov

15111911177

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!

stání, přesto tady každou noc stojí
třeba i deset aut. Jak je možné, že
to policie dopustí? Ostatní na ´osmičku´ třeba vjedou autem taky, ale
vyloží si nákup nebo nějaký náklad
a rychle mažou pryč,“ podotkla jedna
z účastnic setkání. „Chtěl bych upozornit naše představitele města, aby
už konečně udělali něco s chodníky
na sídlišti Hloučela. Když prší, nedá
se po nich chodit. Tvoří se obrovské
kaluže a uhnout není kam. To samé
se týká silničních komunikací. To při
jejich rekonstrukcích neměl nikdo
vodováhu, aby změřil jejich sklon?
Zřejmě ne,“ rozčílil xd Petr Zapletal
bydlící v ulici Jana Zrzavého. Ten si
vzápětí postěžoval i na další skutečnost, která trápí nejenom jeho. „Bydlím v paneláku, ve kterém je zhruba stovka jednopokojových bytů.
A v každém druhém z nich žije někdo,
kdo má dva nebo dokonce tři psy! Jejich výkaly se objevují ve výtahu, na
chodbách, před domem. Copak je
toto normální?! Nebylo by od věci
zkontrolovat, zda majitelé za tyto psy
platí a jestli mají vůbec právo takto
obtěžovat jiné občany a znečišťovat
celý barák i okolí,“ láteřilZapletal.
„Já vám rozumím, ale jak chcete někomu zakázat, aby choval psa? V každém
případě kontrola ze strany strážníků
ohledně registrace těchto psů by skutečně nebyla od věci,“reagovala Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějova. Další
náměstci Jiří Pospíšil a Zdeněk Fišer
slíbili přítomným občanům, že se budou zabývat problémem nevhodných
komunikací, velitel Městské policie
Prostějov Jan Nagy si vzal zase za úkol
dohlédnout na dodržování zákazu
parkování ve vnitroblocích sídliště
Hloučela.

PROSTĚJOV Nové a moderní prostory pro klienty
i zaměstnance Kontaktního pracoviště Úřadu práce
ČR (ÚP ČR) v Prostějově, většinu služeb na jednom
místě, bezbariérový vstup, větší čekárny a mnohem
lepší dostupnost. To vše nabízí nová administrativní
budova, která bude veřejnosti plně sloužit už od příštího pondělí, tj. 30. listopadu letošního roku, na adrese
náměstí Spojenců 13, Prostějov.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Prostějově dosud poskytuje své služby na dvou místech - v ulici Plumlovská 458/36,
kde sídlí agenda zaměstnanosti, a v ulici Lutinovova 42/1.
Na této adrese si klienti vyřizují své věci v rámci agendy nepojistných sociálních dávek. „Od příštího měsíce se situace
změní. Všechny agendy, kromě oddělení hmotné nouze,
se přestěhují na novou adresu. Lidé tak už nebudou muset
z větší části přejíždět. K vyřízení většiny záležitostí týkajících se zprostředkování zaměstnání, podpory v nezaměstnanost, příspěvku na péči nebo státní sociální podpory jim
bude stačit jedna návštěva Úřadu práce ČR na jednom místě,“ řekl Jiří Šabata, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci, pod který prostějovská pobočka spadá.
Objekt, který se plně otevře klientům 30. listopadu
2015, byl ve vlastnictví státu. Úřad práce ČR proto
nemusel investovat prostředky do jeho nákupu. Navíc
budova z dílny architekta Eduarda Žáčka sloužila od
její výstavby v roce 1936 jako sídlo Finančního úřadu,
později Okresního úřadu. Svými parametry a umístěním proto vyhovuje potřebám ÚP ČR.
„Celkově bude pro naše klienty vyřizování záležitostí komfortnější a příjemnější. Budova je navíc v blízkosti zastávky MHD i vlakového a autobusového nádraží. Vzhledem
k tomu, že už byla postavená jako administrativní, odpovídá tomu i její vnitřní uspořádání,“ vyzdvihuje pozitiva
nového sídla Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Prostějově
jeho ředitelka Věra Crhanová.
Stěhování z původních prostor na novou adresu proběhne
ve dnech 26. až 29. listopadu, kdy bude dočasně omezen
provoz úřadu.

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
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Blíží se dohoda
s Remostavem?

ZLÍN, PROSTĚJOV Jak Večerník
v minulém vydání informoval, konala se v pondělí 16. listopadu ve
Zlíně schůzka členů vedení prostějovského magistrátu a zástupců
společnosti Remostav s mediátorem. Ten měl za úkol obě znesvářené strany ve sporu o pozemek za
nemocnicí přivést k mimosoudní
dohodě.
Město Prostějov prodalo před lety
Remostavu pozemek mezi nemocnicí
a biokoridorem Hloučela, společnost
však nedodržela smlouvu a v daném
termínu nepostavila slíbené multifunkční centrum. Magistrát požaduje
pozemek vrátit, navíc si naúčtoval pokutu, která v tuto chvíli i s penále činí
přes sedm milionů korun. Pondělní
jednání s mediátorem si však obě strany pochvalují.
„První mediace ve Zlíně trvala celkem tři hodiny a musím říci, že obě
strany prokázaly velkou vstřícnost

i vůli najít mimosoudní řešení. Máme
v ruce varianty řešení daného sporu.
Ještě proběhne další jednání, tentokrát
v Prostějově, kde bychom si měli sdělit
některé konkrétní záležitosti, a tím pokročit o něco dál. Zdůrazňuji, že také
naše protistrana byla vstřícná,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města
Prostějova.
Podobný názor po schůzce s mediátorem má i předseda dozorčí rady společnosti Remostav. „Jednání bylo časově hodně náročné, ale podle mého
názoru jsme se posunuli výrazně kupředu. Postupně jsme se dopracovali
ke společným představám. Víc bych to
nechtěl komentovat, schůzky s mediátorem budou ještě pokračovat. Mám
z toho všeho ovšem dobrý pocit,“ svěřil se Večerníku Tomáš Ohlídal.
Večerník bude vývoj sporu mezi magistrátem a společností Remostav
(mik)
i nadále sledovat.

PŘEPADENÍ
lékařky je objasněno
NAŠE KAUZA
Hledáte nové zam÷stnání? Úąad práce èR nabídne klientčm
v Prost÷jov÷ už brzy své služby nov÷ ve zrekonstruované budov÷ na nám÷stí Spojencč.
Foto: Úąad práce Pv

V pátek 27. listopadu tak bude lidem k dispozici pouze podatelna v budově na Plumlovské ulici, kde klienti
mohou podávat své žádosti a zaměstnanci ÚP ČR jim
budou poskytovat poradenství. Jak už bylo řečeno agenda dávek hmotné nouze zůstává na své původní adrese,
tj. v ulici Lutinovova 1.
Nákup a následná rekonstrukce nové budovy proběhly
v rámci Integrovaného operačního programu. Celý projekt si vyžádal náklady v hodnotě 40 235 379 Kč. Celkem
64,4 % této částky poskytla Evropská unie, zbylých 35,6
(red)
% pak financovala Česká republika.

PROSTĚJOV Se značným odstupem
vydala prostějovská policie oficiální
stanovisko k případu, o kterém Večerník informoval již v předminulém vydání na titulní straně. Cikánka, která
přepadla emeritní lékařku a přes její
vynaložené úsilí a obranu ženu oloupila o kabelku, byla dopadena, načež
nyní míří k soudu!
„Ve středu jedenadvacátého října letošního roku došlo v ulici Karlov v Prostějově k trestnému činu loupeže. Toho se
měla dopustit šestadvacetiletá pachatelka
z Prostějovska tím, že přistoupila k sedmasedmdesátileté ženě a pokusila se jí z ramene stáhnout kabelku. Napadená dáma

kabelku nevydala, proto do ní útočnice strčila a povalila ji na zem. Při pádu poškozené
útočnice silně zatáhla za řemínek kabelky,
který přetrhla a kabelky se zmocnila. V ní
se v té době mimo jiného nacházela finanční hotovost, platební karta, osobní doklady,
svazek klíčů a mobilní telefon. Ke zranění
napadené ženy nedošlo,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
„Policistům se ve spolupráci se strážníky
městské policie pachatelku podařilo dopadnout. V těchto dnech došlo k obvinění z trestných činů loupeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměňování
platebního prostředku. V případě prokázání viny a odsouzení obviněné hrozí trest
odnětí svobody až na deset let,“ dodal
mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PIETNÍ DESKA ››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹ III. díl
na hřbitově Co prohlásili a jaká byla realita...
UŽ NESTAČÍ!
e
li jsm
„Objedna aguje
“ re
další dvì, šil
J. Pospí

Zatím jediná mramorová deska u vsypové louéky na prost÷jovském hąbitov÷ už
nestaéí. Jiąí Pospíšil objednal další dv÷.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

PROSTĚJOV Vsypová loučka
u kolumbária na Městském hřbitově
v Prostějově byla nedávno doplněna jednou mramorovou deskou.
Pozůstalí, kteří využívají loučku
pro uložení ostatků svých příbuzných, tak dostali možnost jejich památku zvěčnit. Co ale čert nechtěl,
deska byla okamžitě zaplněna vyrytými jmény zemřelých. Co teď?
„Na tuto desku objednávají lidé za
úplatu u kameníka umístění jmen, dat
narození a úmrtí zesnulého. Vzhledem k velkému zájmu je první pietní
deska již zaplněna a správa hřbitova
eviduje další žádosti pozůstalých. Pořízení první pietní desky se setkalo

s nečekaně velkým a kladným zájmem
z řad pozůstalých,“ potvrdil Jiří Pospíšil, náměstek prostějovské primátorky,
a slíbil urychlenou nápravu. „Na základě podnětů některých občanů jsme už
v jarních měsících tohoto roku uvažovali o tom, zda o tento krok bude mít
někdo zájem. Nakonec rozhodnutí
padlo poměrně rychle. Tím pádem
bylo možné využít mramorovou desku ještě před Dušičkami. A teď rychle
objednáváme další dvě. Počítám, že
budou usazeny na vsypovou loučku
ještě letos,“ uzavřel Jiří Pospíšil s tím,
že za jednu mramorovou desku město
zaplatí bezmála šestadvacet tisíc korun.
(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 již třetím dílem.

ƔƔ Alena Rašková (ČSSD): „Hodně mě mrzelo v pořadí druhé jednání
zastupitelstva. Některé výroky opozičních politiků byly velmi nechutné.
Ty jsem dodneška nestrávila, protože
takové vulgární útoky na kolegyni
Hemerkovou v souvislosti s využitím
Husovy školy byly podle mého názoru hodně nespravedlivé. Ony vulgarity mě překvapily, někteří už asi nejsou
gentlemani... Jistě, opozice tu není od
toho, aby mlčela. Ale je třeba jednat
slušně, vždyť nám všem musí jít společně o rozvoj Prostějova!“
Naše řeč! Už na začátku dubna letošního roku přiznala Alena Rašková
zděšení nad některými slovními ataky od opozičních zastupitelů. V tu
chvíli ještě netušila, že za půl roku
bude primátorkou a bude muset
sama kočírovat jednání zastupitelstva. I když, popravdě řečeno, šla na
to chytře! Před každým jednáním v
obřadní síni si teď zve lídry všech
MILUJEM
E
VEÞERN
ÍK

stran a hnutí ke kulatému stolu, aby
nějaké ty sporné body společně předjednali. Jaký to bude mít úspěch, ukáže až čas.
ƔƔ Jan Navrátil (Změna pro Prostějov): „Řekl bych, že se na zastupitelstvu učíme spolupracovat. Nedělejte
si iluze, protože některá hlasování jsou
dopředu domluvená a neprobíhají
volně na základě přednesených argumentů či protiargumentů. Jako
pozitivum hodnotím přímé přenosy
ze zastupitelstva, které jsme za Změnu pro Prostějov požadovali hned na
ustavujícím zastupitelstvu!“
Nejenom Jan Navrátil, ale celá opozice
se naučila výborně spolupracovat.
Potíž je v tom, že pokud neprosadí
některý ze svých nápadů, většině v
zastupitelstvu se „odmění“ trestním
oznámením! A co se týká on-line přenosů, tak ty zatím moc přínosem nejsou. Půlmilionová investice města,
na kterou se během jednání dívá pouMILUJEM
E
VEÞERN
ÍK

hých osmdesát občanů Prostějova, je
investicí výhodnou snad jedině pro
Změnu pro Prostějov...
ƔƔ Václav Kolář (TOP 09 a Nezávislí
Prostějované): „Snadnější je bořit než
tvořit. Slyšel jsem párkrát, že nevíme, co
si s hlavní budovou Jezdeckých kasáren
počít. Možností je naopak mnoho, byla-li by politická vůle. Ve Švýcarsku jsem
viděl komunitní centrum, slouží tam
všem generacím. Já bych v budově po
její rekonstrukci preferoval sociální byty
v gesci města!“
Jenomže i ve Švýcarsku vědí, že postavit
nový barák je levnější než opravit starou rozpadající se barabiznu! Jediné
štěstí, že už je rozhodnuto a hlavní budova kasáren bude srovnána se zemí.
Aspoň už konečně bude klid...
ƔƔ Pavel Smetana (ČSSD): „Vzhledem k finanční náročnosti ledního hokeje a též s ohledem na to, že první liga
je nákladnější než druhá, dalo se očekávat, že LHK Jestřábi budou žádat o
vyšší finanční podporu než v předchozím roce. Museli jsme při rozhodování
dobře uvažovat mezi požadavky klubu
a reálnými možnostmi města!“
Prostějovští prvoligoví hokejisté se dostali
do čela nejštědřeji městem dotovaných
sportovců. A vyplatilo se, z posledních
míst tabulky se vydrápali alespoň do
jejího středu. A ano, třeba bude líp!
Připravil: Michal Kadlec
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navštivte stále více oblíbenější
enější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Konšelé budou jednat
Prostějov (mik) - Zítra, tj. v úterý
24. listopadu, se uskuteční další jednání rady města. Hned v úvodu budou konšelé diskutovat o přípravách
letošního posledního zasedání zastupitelstva i o změnách v jednacím
řádu tohoto vrcholného politického
orgánu města. „Za stěžejní body považuji projednávání veřejné zakázky
na komplexní pojištění městského
majetku a výběrového řízení na
komunální služby v letech 2017 až
2024,“ uvedla pro Večerník prostějovská primátorka Alena Rašková.
Jednat se však bude také o dalších
třech desítkách neméně důležitých
záležitostech města.

Dotace pro kontejnery
Prostějov (mik) - Večerník už informoval o snaze vedení magistrátu
konečně „zapustit“ nevábně vypadající kontejnery na tříděný odpad
do země. Aktuálně už radní jednají
o dotacích. „Státní fond životního prostředí vyhlásil pátou výzvu
k předkládání žádostí o dotace.
V rámci specifikace cíle zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů lze v tomto programu
žádat o dotaci zaměřenou na realizaci podzemních kontejnerů,“ vysvětlil
radní Jaroslav Šlambor.
Odbor rozvoje a investic magistrátu připravuje k předložení žádost
o dotaci zaměřenou na realizaci podzemních kontejnerů v lokalitách náměstí Spojenců, Edmunda Husserla
a v ulici Školní. „Na každém stanovišti budou tři podzemní nádoby,
a to na vytříděný papír, plast a sklo,“
dodal Jaroslav Šlambor.

Chtìjí opravit
Wolkera i Borovského
Prostějov (mik) - Vedení města
hodlá požádat o dotaci ministerstvo
kultury při obnově sochy Karla Havlíčka Borovského na Hlaváčkově
náměstí a sochy Jiřího Wolkera na
náměstí E. Husserla. „Socha Borovského bude vyžadovat náročnější
opravu včetně zhotovení nového
základu kvůli narušení statiky,“ vysvětlil radní Jaroslav Šlambor s tím,
že obnova Wolkerovy sochy je vyčíslena na 178 000 korun, Borovského
pak na 411 700 korun. Státní dotace
může činit až padesát procent uznatelných nákladů.

ROK 2016 - OBDOBÍ HISTORICKY REKORDNÍCH VÝDAJŮ
Na investice půjde až čtvrt miliardy korun, počítá se i s koupalištěm ve Vrahovicích!
PROSTĚJOV Rozpočet města Prostějova na rok 2016 je už ve
druhém stádiu příprav. Radní v těchto dnech horečně kalkulují
o posledních plánech stavebních investic, stejně tak se zajišťují
zdroje, aby na všechny poměrně finančně náročné akce vůbec
bylo. Jak se Večerník jako první dozvěděl, v příštím roce bude do
kolonky nákladů na rozvoj a výstavbu plynout až rekordní suma ve
výši 180 milionů korun. Společně s dotacemi se tak může výdajová
stránka této kapitoly vyšplhat až na čtvrt miliardy korun! A dobrá
zpráva míří konkrétně do Vrahovic. V rozpočtu se totiž počítá i se
sumou okolo deseti milionů korun na výkup všech pozemků, kde
momentálně stojí místní koupaliště. Hned nato by měla následovat velmi nákladná rekonstrukce.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Podle zjištění Večerníku čeká Prostějov
rok plný hojnosti. „Mám před sebou druhý návrh rozpočtu města pro rok 2016,
který ze strany předkladatelů považuji za
konečný. Jistě, může projít ještě menšími
úpravami, protože v pondělí třiadvacátého listopadu se uskuteční seminář všech
zastupitelů, kteří do něj mohou vznést
určité požadavky,“ prozradil Zdeněk Fišer,
první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. „Na stavební investice
je v rozpočtu pamatováno částkou přesahující sto osmdesát milionů korun,
což v historii Prostějova nikdo nepamatujeme. Je to o šedesát milionů více než
v loňském roce. A pokud se na různé stavby či opravy zásadního charakteru podaří
získat předpokládané dotace, vyšplhají
se výdaje na stavební investice až k částce
dvě stě padesát milionů korun,“ šokoval
svým výpočtem Fišer.
Jak se Večerník exkluzivně dozvěděl,
při sestavování rozpočtu se radním
a úředníkům finančního odboru pro-

stějovského magistrátu „sešlo“ přes
350 návrhů co postavit, zrekonstruovat či opravit. „Pokud bychom chtěli
vyhovět všem těmto požadavkům, potřebovali bychom tak skoro půldruhou
miliardu,“ pousmál se náměstek. „Museli
jsme proto pečlivě vybírat ty opravdu nejpotřebnější věci a seznam návrhů seškrtat
na konečný počet sto devatenácti investičních akcí pro rok 2016.“
A co nejvíce zatíží městskou pokladnu
v příštím roce? „V rozpočtu máme hned
několik strategických investic okolo deseti milionů korun a více. Tyto peníze
nás bude stát například pokračování
rekonstrukce radnice, výstavba komunitního domu v Holandské ulici, další
oprava zámku či první etapa revitalizace
sídliště Šárka. Deset milionů korun je
rovněž vyčleněno na rekonstrukci šaten
pod tribunou Víceúčelové haly-zimního
stadionu s tím, že polovina této sumy se
proinvestuje v roce 2016, druhá polovina o rok později. Opravovat se budou
silnice, chodníky, počítá se s výstavbou
dalších cyklostezek a parkovišť. Stavebních investic je prostě celá řada, a jak
jsem již podotkl, na mnohé z nich se
nám podaří získat státní dotaci. A pokud
se zadaří, budeme moci použít až čtvrt

vybrané stavební investice
akce
regenerace sídliště Šárka
radnice - fasáda a střecha
Pokraéování rekonstrukce radnice a výkup pozemkč vrahovického koupališt÷. I na tyto
dv÷ investice pamatuje rozpoéet Prost÷jova pro rok 2016.
2x foto: archiv Veéerníku

miliardy korun. To Prostějov ještě nezažil,“ uvedl Zdeněk Fišer.
Večerník pochopitelně také zajímalo, zda
radní splní svůj slib daný občanům Vrahovic a pokusí se zachránit zdejší koupaliště.
Odpověď prvního náměstka primátorky
zcela jistě potěší všechny Vrahovičáky!
„V radě města jsme se shodli na dvou investicích. Jednak už do rozpočtu na rok 2016
zahrnujeme částku deseti milionů korun
na výkup pozemků, kde areál stojí. V roce
2017 pak budeme muset počítat s odhadem s třiceti miliony korun na samotnou
rekonstrukci koupaliště,“ potvrdil Fišer
s tím, že v současnosti probíhají horečná
jednání se Sokoly o ceně pozemků ve Vrahovicích. „Těch zmíněných deset milionů
korun je pouze výchozí částka. Možná se
při jednáních s TJ Sokol Vrahovice do-

staneme na sedmimilionovou sumu, ale
nechci předbíhat. Pak je zde ještě možnost
směny pozemků. Sokoli totiž naopak stojí
o fotbalové hřiště ve Vrahovicích, které je
zase na pozemcích prostějovského magistrátu. Tím pádem bychom se při výměně
mohli dostat ještě na nižší částku. Uvidíme,
jak se rozhodne sokolské ústředí v Praze,
návrhy města už mají v ruce,“ rozvedl Večerníku tuto problematiku.
„Chtěl bych podotknout, že zmíněné
výdaje si můžeme dovolit jen zásluhou
výborného hospodaření za doby bývalého primátora Miroslava Pišťáka,“ podotkl
závěrem první náměstek primátorky Prostějova.
Souhlasíme, dát čtvrt miliardy korun
na stavební investice ve městě formátu
Prostějova je skutečný luxus.

zámek-severozápadní a jižní křídlo
zateplení MŠ Šárka
zateplení MŠ Partyzánská
Víceúčelová hala-ZS-šatny
dešťová kanalizace v ulici J. Köhlera
parkoviště Anenská ulice
cyklostezka do Žešova
stavební úpravy Veleslavínská ulice
Biocentrum Močidýlka
regenerace sídliště Tylova

silnice a chodník Čechovice
komunikace a cyklostezka Anglická ulice
vytápění MŠ Smetanova ul.
výměna výtahů Norská ulice 2, 4, 6
most Čechovická ulice
cyklostezka Kostelecká ulice

Co trápí obyvatele sídlištĚ Hlouÿela? Parkování, promáÿené
a „pŐemno
Původní reportáž
pro Večerník

BYLI JSME
U TOHO

u nás panuje dobrá nálada
Pąesila radních a úąedníkč m÷sta byla znaéná, pąesto hrstka obéanč ze sídlišt÷ Hlouéela prezentovala problémy této lokality.
Foto: Michal Kadlec

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV Účast byla lepší než
posledně! Zatímco vloni dorazila
na setkání s radními a úředníky
magistrátu jediná občanka sídliště Hloučela, minulý čtvrtek
diskutovalo s představiteli magistrátu v jídelně Základní školy
v Melantrichově ulici osm zdejších obyvatel! I tak ovšem byla
přesila mužů a žen z radnice více
než dvojnásobná...

Osmnáct ku osmi! Takový byl přesný
poměr radních, úředníků magistrátu
a strážníků vůči občanům, kteří ve
čtvrtek 19. listopadu v sedmnáct hodin dorazili na „Melantrišku“ diskutovat o problémech v lokalitě sídliště
Hloučela a okolí. Přesto zdejší usedlíci, převážně z ulic A. Slavíčka, V. Špály
a J. Zrzavého, si postěžovali hned na
několik věcí.
„Trápí nás nesvědomití řidiči, kteří
parkují na komunikaci mezi jednotlivými bloky paneláků. Je zde zákaz

O POZEMEK PO OP BUDE BOJ! KDO DìÍV, MħSTO NEBO JAPONCI?
Náměstek primátorky Jiří Pospíšil: „Přímý prodej investorům je jednodušší a rychlejší“

PROSTĚJOV Už na konci letních prázdnin informoval Večerník
o změně názoru prostějovských radních, kteří se nakonec rozhodli
usilovat o pozemky po Oděvním podniku Prostějov.Teď si ale budou
muset v jednáních o koupi přispíšit, neboť by je mohli předběhnout
Japonci! Jak ovšem vyplynulo z aktuálního vyjádření představitelů
vedení magistrátu na tiskové konferenci ve středu 11. listopadu,
do případného nákupu pozemků nepůjde město bezhlavě. Radní
nechtějí riskovat. Uzmou tak historické místo Asiaté?

Michal KADLEC
Informaci, že magistrát už není jediným zájemcem o koupi patnácti
hektarů lukrativních pozemků, podal
uvolněný radní Jaroslav Šlambor při
listopadovém jednání zastupitelstva.
„S kolegou Pospíšilem jsme už absolvovali schůzku s vedením Czech Investu v Praze. My bychom pozemky
po Oděvním podniku rádi využili pro
rozšíření průmyslové zóny a na tento
účel je šance získat dotaci až do výše
pětasedmdesáti procent. Je ovšem

pravdou, že o stejné pozemky má
zájem i určitá japonská firma. Nabízí
Prostějovu několik tisíc pracovních
míst. Je ale otázkou, zda toto město
a okolí bude schopno tolik lidí poskytnout,“ prozradil nám Jaroslav Šlambor
(KSČM).
Večerník se pochopitelně o problematiku blíže zajímal a na tiskové konferenci rady města minulou středu se
ptal, v jaké fázi je vůbec onen zájem
o pozemky? „Město již několikrát
jednalo se zástupci již zmíněného
Czech Investu o možnosti získání

finanční dotace na odkoupení těchto
ploch. Není to ale jednoduché.
Nejdříve nás čeká takzvané bodové
ohodnocení, z něhož vyjde, zda na
finanční výpomoc máme nárok,“
nastínil čerstvé události Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
Jak ale vyplynulo z jeho dalších vět,
radní se do nákupu příliš hrnout
nebudou. „Město Prostějov preferuje
variantu, aby současný vlastník
pozemků firma Astria Group jednal
s potenciálními investory sám
a prodal pozemky přímo jim. Takový
postup je výhodnější pro všechny
a proces je jednodušší. My navíc
musíme zvážit veškerá rizika, existují totiž přísné dotační podmínky.
Pokud bychom získali pozemek
a nenaplnili je, museli bychom finance
vracet,“ objasnil Pospíšil. „Jestliže plochu koupíme, staneme se stejně jen

zpravodajství

Na Vánoce vás naladí
VÁCLAV NECKÁŘ
a také laserová show!
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prostředníky při jejich dalším prodeji
potenciálním investorům,“ souhlasí
Šlambor.
Magistrát i přes tento krok touží po
rozšíření průmyslové zóny. Nestane
se tak ale v Kralickém háji, nýbrž
na opačném konci Prostějova!
„V současnosti se jedná o plochy
v ulici Brněnská, ale také v okolí Kojetínské ulice. Zmiňovaný pozemek
po Oděvním podniku je momentálně
připraven pro nového investora a je
jen na současném majiteli, firmě Astria Group, jak se dohodne na podmínkách. Musím ale zdůraznit, že
v tuto chvíli není odkup pro město
prioritou,“ uzavřel prozatím toto téma
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky pro
majetkové záležitosti města.
Odkup pozemků po Oděvním
podniku je tak nyní stále otevřenou
záležitostí. Chopí se váhavosti
města Japonci?

zjistili jsme

PROSTĚJOV Je čas, abychom zahodili veškeré chmury a naladili
se na adventní dobu. K tomu nám
dopomohou slavnostní okamžiky, které se už nezadržitelně blíží.
Jeden z nich se uskuteční už tento
pátek 27. listopadu na náměstí T.
G. Masaryka. Přesně v sedmnáct
hodin zde totiž bude slavnostně
v prostìjovì
na rok 2016
rozsvícen letošní vánoční strom,
přičemž poprvé v historii Prostějova půjde o jedli. Našinec se
může těšit na parádní světelnou
show okořeněné vystoupením legendárního zpěváka Václava Neckáře! A stejně jako bylo léto ve
znamení zábavy i zimu a vánoční
čas zpestří řada akcí.
„Onu nádhernou jedli přivezeme z Klenovic na Hané už v úterý čtyřiadvacátého ráno. Pracovníci technických služeb
se pak na ni vrhnou, zkrátí ji, zakotví
a parádně ozdobí. Budou mít tři dny
na to, aby vánoční strom připravili ke
slavnostnímu rozsvícení,“ prozradila Večerníku Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně prostějovské primátorky.
Jak dodala, Lesy města Prostějova následně ve středu 25. listopadu dodají na
náměstí i šestapadesát malých smrčků,
které okamžitě začnou zdobit děti mateřských a základních škol (píšeme na
jiném místě této strany).
„V pátek sedmadvacátého listopadu
od sedmnácti hodin pak dojde ke

Anketaaneb

ptali jsme se v ulicích

ZÚČASTNÍTE SE ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ?

ANO

NE

Provoz na kluzišti zahájí KRASOBRUSLAŘKY
PROSTĚJOV Půjdete se také
sklouznout? Už od pátku 27. listopadu bude široké veřejnosti
k dispozici umělé kluziště před
muzeem na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. První atrakce
tohoto druhu v historii města
má být v provozu až do 6. ledna
2016!
Již během celého uplynulého týdne
probíhaly v centru města stavební
úpravy, které budou v těchto dnech
finišovat. „Hodně lidí se mě ptalo, jestli ta dřevěná plocha, co tam
dělníci montují, je už ono kluziště.
Musel jsem všem vysvětlovat, že
jde teprve o stavební úpravy vydlážděného prostoru před muzeem,
který je z kopce a tímto způsobem
se teprve vyrovnává. Vlastní umělé
kluziště bude teprve instalováno na
tento vyrovnávací základ,“ objasnil
Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),

PIETNÍ DESKA
na hřbitově
UŽ NESTAČÍ!
e

VERONIKA POLIŠENSKÁ
PROSTĚJOV

IRENA BLAŽKOVÁ
VRANOVICE-KELČICE

„Určitě s rodinou přijdeme, na této „Slavnostní rozsvícení vánočního
akci jsme každý rok. Navíc babička stromečku v Prostějově nestihnu,
zbožňuje Vaška Neckáře, takže tam budu ještě v práci. Ale půjdu se podívat
nemůžeme chybět. Děti se letos u nás ve Vranovicích-Kelčicích. Václav
také těší na kluziště. Já jsem osobně Neckář tam sice zpívat nebude, ale
zvědavá, jaké budou stánky. Doufám, máme také moc pěkný doprovodný
že tam nebude zdaleka tolik alkoholu, program. Chodím se dívat pravidelně
ale raději větší nabídka zboží pro děti, a je to vždy moc hezký začátek
kterých bylo vždy dost málo.“ (úsměv) vánočního období. Už se moc těším.“
ptala se: Aneta Křížová

li jsm
„Objedna aguje
“ re
další dvì, šil
J. Pospí

náměstek primátorky Prostějova,
který společně s kolegyní Ivanou
Hemerkovou za celým originálním
nápadem stojí.
„Slavnostní otevření kluziště je
naplánováno na pátek sedmadvacátého listopadu v patnáct hodin
a obstarají jej členky prostějovského
krasobruslařského klubu,“ prozradil dále Pospíšil s tím, že kluziště
bude otevřeno každý den od 9:00
do 21:00 hodin. Na Štědrý den 24.
prosince od 9:00 do 15:00 hodin, na
Silvestra pak od 9:00 do 18:00 hodin. „V době školní docházky je čas
do třinácti hodin vyhrazen pro žáky
ze základních a středních škol, poté
bude kluziště sloužit široké veřejnosti,“ objasňuje Jiří Pospíšil.
Přímo u kluziště si budete moct zapůjčit brusle a to za čtyřicetikorunový poplatek s vratnou kaucí 200
Kč. Půjčovna bruslí bude otevřena

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Minulý čtvrtek se už dokončovala vyrovnávací plocha před muzeem,
na kterou se položí mobilní kluziště.
Foto: Michal Kadlec
v čase bruslení pro veřejnost. Nákup
a provoz mobilního kluziště bude
levnější, než se původně předpokládalo. Smlouva o jeho pronájmu byla

podepsána za cenu 1,32 milionu
korun bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota zakázky byla 1,695
milionu korun.
(mik)

ŠKOLÁCI
BUDOU
LETOS
ZDOBIT
NA
TŘECH
NÁMĚSTÍCH
Kupodivu ale bez zakladatele tradice Okrašlovacího spolku
PROSTĚJOV Stejně tak jako
v loňském roce se budou i letos
žáci prostějovských mateřských
a základních škol podílet na vánoční výzdobě centra města. Magistrát
pro tento účel připravil šestapadesát vánočních mini stromečků, které dodají Lesy města Prostějova.

Michal KADLEC

Pozemky po Od÷vním podniku jsou velmi lukrativním místem pro bohatého investora.
Jejich prodej je stále otevąený.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

Blížící se vánoční doba je patrná ze sílící pracovní aktivity na hlavním
prostějovském náměstí. Lidé mohou sledovat, jak rostou dřevěné stánky určené pro jarmareční nákupy a občerstvení. Mnohde je již připravena i světelná výzdoba.
Foto: Magistrát města Prostějova
slavnostnímu rozsvícení velkého z Nepálu, kožešiny, formičky na cukvánočního stromu. Jak jsme již do- roví, maďarské a slovenské masové
předu avizovali, naše pozvání přijal speciality. Tradiční adventní nabídskvělý zpěvák Václav Neckář, který ka předloží i oblíbené Vánoce v libude nápomocen celému slavnost- dových řemeslech se svými perníky,
nímu aktu. Slíbil nám tři písničky, paličkovanými krajkami, prázdným
takže já osobně věřím, že k nám do těstem, papírovou krajkou, šitými
Prostějova zároveň přiveze vánoční hračkami, vizovickým pečivem, keatmosféru. Jeho vystoupení násled- ramikou a drátkovaným a dárkovým
ně doprovodí laserová show,“ uvedla zbožím. Jistě potěší i dřevěné hračky,
Ivana Hemerková s tím, že v rámci výšivky z rybních šupin, řezbáři, šité
slavnosti bude také oficiálně zahájen šperky a podobně. Zcela poprvé jsou
tradiční vánoční jarmark na náměstí připraveny i skleněné vitráže a uměT. G. Masaryka. Ten potrvá až do lecký smalt.
23. prosince. „Lidé budou moci kaž- Navíc každý adventní víkend má
dý den nakupovat od dopoledních PROSTĚJOVSKÁ ZIMA 2015
devíti hodin až do večerních šesti,“ připravenou řadu kulturních akcí.
Tečku za svátky udělá tradiční ohpřidala náměstkyně.
Návštěvníci se mohou těšit na stán- ňostroj. Aktuální program najdeky se sladkým a masovým občer- te vždy v rámci strany „ZVEME
stvením, punče, k mání bude kera- VÁS“ na konci první knihy Večer(mik, pk)
mika, pečené čaje, dárkové zboží až níku.

15111911176
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„Stromečky tentokrát děti ozdobí
nejen pro náměstí T. G. Masaryka, ale také přilehlé Husserlovo
a Pernštýnské náměstí,“ seznámila
Večerník s letošní novinkou Ivana
Hemerková náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějova. „Děti

je budou moci postupně zdobit už
od středy pětadvacátého listopadu,
kdy budou stromky na místa rozmístěny. Zdobení se ujalo třináct škol
a také Rodinné centrum Lodička.
Každá škola bude mít své stromečky
označené jmenovkou,“ přidala Hemerková.
Zdobení vánočních, ale i velikonočních stromečků na prostějovském náměstí prosadila na radnici před časem
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova Milada Sokolová.
„S nápadem, jak okrášlit prostějovské náměstí na tyto svátky, původně
přišla Jarmila Kocmanová. Navštívila
Znojmo právě v době, kdy tam bylo

takto vyzdobené náměstí a vyfotila
je. Snímky mi zaslala a obrátila se na
mě, coby na předsedkyni Okrašlovacího spolku města Prostějova, zda by
bylo možné něco tak hezkého zavést
i v Prostějově. Fotografie jsem vytiskla
a s některými náměty, které jsem v té
době měla, se obrátila na tehdejšího
primátora Miroslava Pišťáka. Ten
k vytištěným fotografiím napsal jediné: souhlasím a podepsal se,“ ohlédla
se do historie Milada Sokolová. Jak
Večerníku dodala, vše šlo potom jako
na drátkách. „S pomocí odboru školství jsme se obrátili na mateřské i základní školy, zkontaktovala jsem pana
ředitele Vrbu z Lesů města Prostějova

a výsledek již znáte sami. Nebýt ovšem
magistrátu, které neslo náklady na dovezení větví zapíchaných ve špalcích či
později dodání stromečků, akce by se
mohla uskutečnit mnohem obtížněji.
Proto jsem byla ráda, že vždy probíhala ve spolupráci Okrašlovacího spolku
a radničního projektu Zdravé město,“
vylíčila Sokolová.
Z velikonoční zvyklosti se záhy udělala i vánoční tradice. Letos se tak
ale stane bez Okrašlovacího spolku.
„Samozřejmě mě tento krok města
osobně mrzí. Ovšem důležité je, že
se nijak netýká výsledku. Děti i jejich
rodiče, potažmo všichni Prostějované, budou rádi, že mají opět krásně

nazdobené náměstí,“ zareagovala
na tuto skutečnost bez emocí šéfka
Okrašlovacího spolku.
Večerník pochopitelně hledal důvody, které vedly radu města k jakémusi
roztrhnutí úspěšné spolupráce. „Je
pravda, že s návrhem přišla na radu
tehdejší její členka Milada Sokolová.
A také tuto krásnou akci prosadila u
předchozího vedení města, to samozřejmě nelze popřít. Nicméně nyní si
zdobení stromečků vzal pod ochranná křídla odbor školství prostějovského magistrátu. Více bych to nechtěla
rozebírat,“ odpověděla Večerníku na
přímou otázku Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova.

Na další otázku Večerníku, zda
během Vánoc nehodlá Okrašlovací spolek uspořádat nějakou
„konkurenční“ akci podobného typu,“ odpověděla zamítavě.
„V žádném případě! Uražená ješitnost nikomu nesluší, navíc je
v politice hlavně doménou mužů...,“
pousmála se M. Sokolová. „Mě
skutečně těší, že tradice nastartovaná Okrašlovacím spolkem bude
pokračovat, i když paradoxně bez
spolku samotného. Ten ovšem zůstává partnerem Zdravého města,
tudíž pevně věřím, že v jiných aktivitách budeme spolupracovat i nadále,“ poznamenala závěrem.
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Společenský dům zaplavili školáci: Studijní nabídka byla přebohatá
PROSTĚJOV Bublající zkumavky, módní přehlídka nebo točené pivo! Každoroční„Přehlídka středních škol SCHOLARIS
2015“, kterou uplynulý čtvrtek tradičně hostil Společenský
dům v Prostějově, nabídla nerozhodným školákům pestrou
škálu výběru. „Akce je určena především pro žáky osmých
a devátých tříd, aby jim pomohla v rozhodování, jakým
směrem se v budoucnu dát,“ informoval Večerník Pavel
Sekanina, ředitel pořádajícího SCHOLA SERVISU Prostějov.
O tom, jaká panovala atmosféra a co vše bylo ke shlédnutí,
se byl Večerník přesvědčit na vlastní oči.

původní reportážž
pro Večerník
rník

Zdeněk

VYSLOUŽIL

Velmi slušně zaplněné prostory prostějovského „Kaska“ byly tou nejlepší
možnou reklamou každoročně velmi
populární akce. Na letošní ´Přehlídce
středních škol´ se prezentovala více
než padesátka odborných učilišť,
středních škol, gymnázií, svůj stánek zde měl například i prostějovský
Úřad práce. „Většinou jsou zde instituce vyloženě z Olomouckého kraje,
které také přednostně zveme. Najdou
se ale i výjimky, jakou je například
vojenská střední škola, kterou v kraji

tomechanika a dozvěděl se, co potřeboval. Mají dnes otevřené i dílny
a kadeřnictví, tak to jdeme omrknout,“ usmívala se spokojeně Vladimíra Spurná z Kralic na Hané.
Organizace SCHOLA SERVIS
pořádá Přehlídky středních škol
SCHOLARIS i ve všech zbývajících regionech Olomouckého kraje.
V předcházejících týdnech tak proběhly v Šumperku, Jeseníku a Přerově, poslední akcí je pak dvoudenní
klání v krajském městě, která se koná
už tuto středu 25. a čtvrtek 26. listopadu na SŠ polytechnická v Olomouci.

Bavilo to i studenty

FOTOGALERIE
klikni na
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Nejlepší propagací je osobní kontakt. Na to vsadila většina účastníků
přehlídky. Návštěvníkům z řad veřejnosti tak představovali svou školu
vedle pedagogů i samotní studenti.
„To máme za odměnu, alespoň nemusíme být ve škole,“ usmívali se
reprezentanti jedné z nejmenovaných středních... Na jejich obranu
BYLI JSME
lze dodat, že se dotazům nevyhýbali
U TOHO
nemáme,“ doplnil Pavel Sekanina. a pokud to bylo v jejich silách, tak
Při zběžném procházení a prohlíže- rádi pomohli. „Beru to jako hodně
S velkým ohlasem se na čtvrteční akci SCHOLARIS setkala například
ní jednotlivých stanovišť bylo vidět, přínosnou akci. Syn chce jít na aumódní přehlídka.
Foto: Zdeněk Vysloužil
že se jednotlivé školy představovaly
sa
vskutku pečlivě. Rozzářené úsměvy
budoucích sestřiček ze ‚zdravky´
3x foto: Zdeněk Vysloužil
zvaly ke změření tlaku. Trochu tajemna nabízely bublající kádinky
s chemickými sloučeninami, na pódiu se vlnily slečny při módní přehlídce a litovelská střední odborná
škola lákala točeným pivem nebo
strouhaným sýrem. „Dokázal jsem
si vybrat. Mám jasno, přihlásím se na
střední lesnickou do Šternberka,“ prozradil svou volbu František Drbálek
z Čelčic a dodal: „Na stejné škole se Úsměv léčí! Děvčata ze zdravky vítaly v dobré náladě. Litovelská škola měla pestrou nabídku.
Obchodní školu prezentovali i fotbalisté eskáčka.
vyučil táta a našel bych tak uplatnění
v jeho oboru. Pracovali bychom spolu.“

F o t o ree p o rtt á ž
Fotoreportáž

jjaká
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JSME JEDNA

RODINA

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

15112011165

www.facebook.com/vecernikpv

JSME JEDNA RODINA

15112011167

Buďtě v kontaktu se svými přáteli Buďte v kontaktu s #VECERNIKPV.CZ

Připoj se k nám na

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN,
MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU, ZÍSKAT DÁREK A JEŠTĚ VYHRÁT...
* místo standardní ceny 17 Kč za jedno vydání vámi oblíbeného periodika zaplatíte
SOUTĚŽTE
POUZE 15 Kč!
N
* garanci za včasné dodání do schránky poskytla Česká pošta a.s.
U
R
O
K
C
Í
S
I
T
T
E
S
O DE
(v případě jakýchkoliv potíží vám Večerník zajistí dodání chybějícího čísla
maximálně do 2 hodin od nahlášení!)
VOSTI!
O
T
O
H
V
* každý předplatitel obdrží upomínkový předmět PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
* všichni předplatitelé budou zařazeni do SLOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY!
AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU 2015!
všechny beneffity budou poskytnuty během ledna 2016

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

10 důvodu, proč si objednat předplatné!



+

Večerníku
na rok 2016

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



Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

Vyhrát můžete také zájezd na prestižní
sportovní akci s mezinárodním
charakterem, pobyt v hotelu s wellness
službami a řadu dalších zajímavých cen.

* 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 400 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: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

region
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MYŠI A ŠPÍNA ZAVŘELY RESTAURACI V PŘEMYSLOVICÍCH
Po velkém úklidu má „Zámecká“ od pátku 13. listopadu opět otevřeno
PŘEMYSLOVICE Zámecká restaurace v Přemyslovicích má
smůlu. Podnik, kde se poměrně často střídali majitelé, byl
nějaký čas úplně zavřený. Začátkem letošního listopadu zde
byl opět obnovený provoz. Zdálo se, že vše směřuje k lepším
zítřkům. Koncem předminulého týdne však muselo zařízení
opět zavřít. Tentokrát se tak stalo po návštěvě inspektorů
Státní potravinářské a zemědělské inspekce (SZPI).

původní
zpravodajství
tví
ík
pro Večerník

Martin

ZAORAL
Na jídelním lístku Zámecké restaurace v Přemyslovicích najdete
zvěřinové speciality jako například
dančí kýtu či kančí steak. Problémy tu však v nedávné době měli
s výrazně menšími zvířaty.
Inspektoři SZPI zde totiž ve čtvrtek

12. listopadu objevili myší trus. Dále
se jim vůbec nelíbilo, že se tu před
jejich návštěvou příliš neuklízelo...
„Na místě bylo zjištěno výrazné
znečištění všech prostor, nečistoty
byly na podlaze, regálech i zařízení,“
uvádí se na webových stránkách
SZPI Potraviny na pranýři.
Po návštěvě inspektorů dal provozovatel vše velmi rychle do „cajku“.
Již následující den, tedy v pátek
13. listopadu, byla restaurace opět
otevřena. „Je pravdou, že zde kontrola byla. Ale všechno je nyní
v naprostém pořádku, takže se více
k celé záležitosti nebudu

vyjadřovat,“ řekl nám muž, který
má chod restaurace na starosti.
Své jméno nám však prozradit
nechtěl. Z uvedených informací
pak vyplývá, že podnik provozuje
společnost New Ontario z Opavy.
Ještě před svým listopadovým
otevřením se Zámecká restaurace
v Přemyslovicích netěšila mezi
místními i lidmi z okolí právě
největší důvěře. „O zavření této restaurace nevím, moc tam nechodím.
Když už jsem zašel na oběd, jídlo za
moc nestálo. Jen vím, že se v restauraci nedávno změnil provozovatel,
tak doufám, že se vše zlepší. Kdyby
se měl totiž podnik zavřít zcela
úplně, byla by to celkem škoda.
V Přemyslovicích jich totiž už
moc nezůstalo,“ reagoval na dotazy
Večerníku jeden z místních. I on
nám však neprozradil své jméno,
jakoby touto obcí na Prostějovsku
procházel stín strachu...

zjistili jsme

Zámeckou restauraci v Přemyslovicích provozuje společnost New Ontario z Opavy.

Foto: Martin Zaoral

RYCHLÝ
Policie nahání Stražisko koupilo mlýn VEČERNÍK
ŽHÁŘE z Kobeřic po „Čunkových Romech“

Několik kontejnerů lehlo popelem, jiné zůstaly ohořelé. Policie po žháři intenzivně
pátrá.
Foto: Policie ČR

KOBEŘICE Podivnou zábavu si
vybral člověk, který uplynulou středu večer zapálil stanoviště s kontejnery na tříděný odpad v Kobeřicích
na Němčicku. Pokud se policistům
podaří žháře polapit, hrozí mu až
roční vězení. I vzhledem k vysoké
škodě, kterou způsobil.
„Ve středu osmnáctého listopadu krátce po půlnoci došlo v obci Kobeřice
k požáru deseti kusů plastových kontejnerů na tříděný odpad a jednoho
kovového kontejneru na oděvy. Od
hořících odpadových nádob následně
zahořel i zděný přístřešek. Na místě

přítomný vyšetřovatel hasičského záchranného sboru jako příčinu požáru
stanovil úmyslné založení. Ke zranění
osob při požáru nedošlo,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Zatím neznámý žhář způsobil škodu
za pětašedesát tisíc korun. „Věc nadále šetří policisté obvodního oddělení
Němčice nad Hanou. Dosud neznámý pachatel tohoto skutku je podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí
věci, za který mu v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok,“ uvedl Kořínek. (mik)

STRAŽISKO Polorozpadlá ruina
v centru oblíbeného letního letoviska na Prostějovsku změnila
majitele. Objekt bývalého mlýna
i s přilehlými pozemky koupila
v dražbě sama obec Stražisko.
Stálo ji to celkem 230 tisíc korun.
V domě v letech 2007-2013 přebývala početná cikánská rodina Horváthových. Současný stav nemovitosti tomu také odpovídá.
V letech 2006 a 2007 se do obcí na
Prostějovsku nastěhovaly tři romské
rodiny z někdejšího pavlačového
domu ve Vsetíně. Jednalo se o Čechy
pod Kosířem, Stražisko a Dřevnovice.
Neudržované domy jim vždy koupila
vsetínská radnice, jejich nájemníci je
měli postupně splácet. To se však rodině Horváthových ze Stražiska rozhodně nedařilo. Naopak jejich dluhy
rostly a již před více jak dvěma roky
byl na polorozpadlý dům vypsán exe-

zjistili jsme

Po odchodu rodiny Horváthových ze Stražiska se objekt bývalého mlýna nachází
v katastrofálním stavu. Dům svého času obýval i René Horváth, který se ve svých
čtrnácti letech stal nejmladším tatínkem regionu.
Foto: archiv Večerníku

kuční příkaz k prodeji. Dražba se před
necelým měsícem konala v Třebíči
a jejím jediným účastníkem byla obec
Stražisko, která jej i koupila.
Jaké mají nyní na Stražisku s mlýnem
plány? To v tuto chvíli není zcela jasné. Všeobecně se má za to, že obec

bude chtít ruinu, která ohrožuje své
okolí, srovnat se zemí. Na takto uvolněném prostranství by v budoucnu
mohlo vzniknout například dětské
hřiště. Pozemky se totiž nacházejí
v centru Stražiska a zároveň v jeho klidné části poblíž říčky Romže. (mls)

ATMOSFÉRA ANGLICKÉHO VENKOVA? JEZDECKÝ AREÁL VE PTENÍ!

PTENÍ Anglický venkov? Hanácká realita! V patnáctikilometrové vzdálenosti od Prostějova se nachází jezdecký areál
společnosti M+M zfp s.r.o., který jakoby ani do české reality
nepatřil. Při návštěvě pětadvacetihektarového hospodářství si
musíte nutně připadat jako v jiném světě. „Celý areál je koncipován podle umění Feng-shui. Nechtěla jsem nic kopírovat, ale
udělat to zkrátka jinak, než je běžné v Čechách nebo na Moravě,“
prozradila exkluzivně Večerníku Martina Očenášková, spolumajitelka areálu, která dodává: „Myslím si, že kůň je šťastný na
pastvinách.“

Zdeněk VYSLOUŽIL
Jezdecký areál M+M se nachází
v místě, kde byl v minulosti pionýrský tábor. Tehdejší táborníci by ale
místo svých prázdninových pobytů
rozhodně nepoznali. „Budujeme ho
od roku 2007. Jedná se skutečně o
plochu bývalého pionýrského tábora,
jenž tu chátral dvacet let. První rok
jsme jen mýtili úplně zarostlé pozemky, druhým jsme oplocovali,“ vzpomíná spolumajitelka na rané začátky.
Původní myšlenkou rodiny Očenáškových bylo vytvořit si vlastní útočiště v přírodě před každodenním pracovním vypětím. „Šlo spíše o touhu
vypadnout z každodenního stresu.
S manželem jsme oba pracovali ve
financích a bylo to opravdu náročné.
Manžel pokračuje dál v oboru fi-

nančnictví, já se starám o areál,“ prozradila paní Martina. „Mám teď dřinu jako koníčka,“ přidala s úsměvem.
Hodně zajímavou skutečností je
fakt, že Očenáškovi nemají absolutně žádné kořeny týkající se
zemědělství, o chovu koní pak
vůbec nemluvě! „Šli jsme do toho
se vší vervou i zápalem, a vzdělávali
se za pochodu. Chtěli jsme se všechno naučit, absolvovali dokonce důkladný rekvalifikační kurz ‚Chovatel
a ošetřovatel koní´. V rámci něho
jsme jezdili i na vysokou zemědělskou školu do Prahy a součástí výuky byly i praxe,“ popisuje přerod
manažerů v hospodáře Martina
Očenášková. „Byli jsme také v různých stájích a jezdeckých areálech.
Dalo nám to strašně moc, protože
zjistíte, jak to přesně nechcete dělat..

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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Letecký snímek celého areálu ve Ptení a ve výřezu prestižní ocenění chovu z Národní výstavy koní v Pardubicích.
Foto: 1x archív M+M, 1x Zdeněk Vysloužil
(úsměv) Okamžitě jsme si například jej užívali jen pro vlastní potřebu.
uvědomili, že v našem areálu musí Postupem času jsme registrovali
být ke všem pastvinám přivedená zvýšený zájem o využití mezi lidmi
voda a elektřina. Při jedné praxi a na jaře letošního roku jej zcela
v zimě jsme totiž jen osm a půl hodi- zpřístupnili,“ potvrdila Večerníku
další posun spolumajitelka. „V souny rozváželi vodu!“
Po několikaletém úsilí se podařilo časnosti už pořádáme různé akce
uvést areál do takové podoby, že ma- spojené s ježděním na koních, napříjitelé začali uvažovat o jeho zpřístup- klad vyjížďky do přírody, povození
nění veřejnosti. „Zpočátku jsme na jízdárně, Pony kluby od šesti do

patnácti let, Pony školičky už od jednoho roku, až čtyřdenní příměstské
tábory, prohlídky areálu s krmením
zvířat a nabízíme klientům pastevní
ustájení,“ prozradila jedním dechem.
O kvalitě chovu svědčí i prestižní
ocenění. „S našimi koňmi jsme se zaměřili na drezúru, parkur a chov koní.
Zakladatelem je klisna Gaya plemene
Shagya - Arab, která letos získala na
Národní výstavě koní druhou příčku
a její dcera Ekou získala první místo. Dále máme koně plemene Arab,
Andalusan a pět koní plemene Český sportovní pony, z nichž jeden má
letos výborné sportovní výsledky jak
v drezuře, tak v parkuru. Nyní máme
už i tři kvalitní koně na prodej.“
Současná podoba areálu není rozhodně konečná. „Stavíme dokonce penzion pro pořádání různých seminářů
pro ženy a naučné semináře Feng-shui v praxi. Areál lze využívat i pro
další volnočasové aktivity a samozřejmě se i nadále bude rozrůstat. Máme
velké plány a ty by se nám nepodařily
splnit bez našeho týmu, který je naší
nedílnou součástí a oporou,“ uzavírá
Martina Očenášková, spolumajitelka
jezdeckého areálu M+M zfp, která se
těší na vaši návštěvu.

Ve Ptení pøibudou
noví obyvatelé

Ptení (mls) - Už před více jak čtyřmi roky připravili ve Ptení celkem
osmnáct stavebních parcel v lokalitě zvané Báchorky. O tato stavební
místa nebyl několik let zájem. Ke
změně došlo až začátkem letošního
roku, přispělo k tomu nepochybně
snížení prodejní ceny i vybudování
kanalizace. V současnosti je již většina stavebních pozemků prodána.
Obec Ptení se tak může těšit na
nové obyvatele.

Zámecká zeï si
na opravu poèká
Konice (mls) - Zámecká zeď
v Kostelní ulici není dlouhodobě v dobrém stavu, hrozit může
i její zřícení. Svědčí o tom posudek
statika, který si nechala zpracovat
místní radnice. Město Konice si
je špatného stavu opěrné zdi vědomo, proto plánuje její opravu,
peníze na nákladnou rekonstrukci
však nechce dávat pouze ze svého
rozpočtu. Z toho důvodu požádalo
Ministerstvo kultury o dotaci, které se mu ovšem nedostalo. Radnice se v žádném případě nevzdává
a o peníze chce požádat znovu.

Hasièi z Plumlova
chtìjí èlun
Plumlov (mls) - K záchraně životů tonoucích se na plumlovské
přehradě či Podhradském rybníku
a pro další operace na obou vodních plochách by Jednotka sboru
dobrovolných hasičů z Plumlova
ráda pořídila motorový člun. S žádostí o dotaci se její členové obrátili také na Povodí Moravy. To jim
však finance na nákup plavidla neposkytne.

Konická škola
dostane kuchyò
Konice (mls) - Kuchyně na škole
v Konici již zcela neodpovídala všem požadavkům hygieniků.
Městské zastupitelstvo proto
schválilo finanční příspěvek, který
ve škole půjde na výměnu podlahové krytiny, vybudování protipožárních dveří a vybavení kuchyně.

www.facebook.com
/vecernikpv

ČERNÁ
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Vykuchal mu auto

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Přes noc z pátku 13. na sobotu
14. listopadu dosud neznámý
pachatel v obci na Prostějovsku vymontoval a odcizil airbag
a vestavěnou navigaci z osobního automobilu značky Škoda.
Automobil byl v době vloupání
zaparkovaný na vjezdu do garáže
u rodinného domu. Pachatel se do
vozidla vloupal po rozbití skleněné výplně ve dveřích řidiče a majiteli vozidla svým činem způsobil
škodu v předběžně vyčíslené výši
patnáct tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení mu za tento
čin hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Foto: Policie ČR

Dva roky za naftu
V noci z pondělí 16. na úterý
17. listopadu dosud neznámý pachatel násilným způsobem překonal uzamykatelné víčko palivové
nádrže na nákladním automobilu značky DAF, které bylo v tuto
dobu odstavené na parkovišti
u hřbitova na okraji obce na Prostějovsku. Poté pachatel z nádrže
vozidla odcizil přibližně dvěstěpadesát litrů motorové nafty.
Majiteli automobilu svým činem
pachatel způsobil škodu předběžně vyčíslenou na osm a půl tisícekorun. Za přečin krádeže hrozí
zloději dva roky vězení.

Koupel ve studené vodě odbourává stres. Hlavní postava Bob Pácl oslavil narozeniny stylově
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PLUMLOV Popularita zimního plavání roste! Svědčí o tom fakt,
že uplynulou sobotu dorazilo na pláž U Lázničků rekordních 128
zimních plavců ze všech koutů republiky. Již podruhé se utkali
v závodě „O ledovó čapo Boba Pácla“. Na všechny přitom čekala
voda o teplotě sedmi a půl stupňů Celsia. Večerník vše monitoroval ze břehu, kde však byly čtyři a půl stupně...
Loni se podařilo obnovit pravidelné
závody na plumlovské přehradě, které
se na tomto místě konaly už od roku
1991. Zatímco naposledy se plavci
sešli na pláži U Vrbiček, nyní se přesa

sunuli na protější břeh nádrže. „Našli
jsme tu dobré zázemí. A v příjemném
prostředí Hotelu Plumlov na nás po
plavání čeká výtečné jídlo,“ objasnil
důvody změny moderátor celé akce

Michal Mucha z oddílu zimního plavání TJ Haná, který kromě těchto
podniků stojí i za organizací oblíbené vánoční koupele. Ta proběhne na
Štědrý den i letos.
Kdo v sobotu 21. listopadu dorazil,
mohl v akci vidět hned několik přemožitelů kanálu La Manche. Mezi
všemi pak v rychlosti jednoznačně
kralovala Renata Nováková z Pardubic, která kilometrovou trať zvládla
za skvělých třináct minut a čtyřicet
sekund. „Určitě není náhodou, že letos
zvítězila na mistrovství světa v zimním
plavání, které se konalo v ruském Murmansku,“ pousmál se Mucha. Neztratila se ani předsedkyně prostějov-

jaké bylo ziimní plavvání.... 3x foto: Martin Zaoral

Takhle si svého do plavek vysvlečeného Mistryně světa z Murmansku Renata Do přehrady se ponořila i přemožitelka
tatínka před ponořením do bazénu vyfoti- Nováková z Pardubic a Magda Okurková kanálu La Manche a předsedkyně oddílu
z Brna ovládly rozplavbu na jeden kilometr. plavání TJ Haná Dana Zbořilová.
la jeho až po uši navlečená dcera.
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Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433

SEKERA z Konice
KRAJ
KONTROLOVAL
OPRAVY
ZÁMKU
U PŘEHRADY SE SEŠEL REKORDNÍ POČET ZIMNÍCH PLAVCŮ
se může stát Divem

Autem sraženého srnce
VÝŠOVICE,
DOBROMILICE
Zřejmě za to může pátek třináctého... Alespoň na tuto skutečnost se
může vymlouvat šofér vozidla, kterému se do cesty připletl srnec. Paroháč srážku nepřežil, myslivec mu
musel dát ránu z milosti!
„V pátek třináctého listopadu po půl
druhé odpoledne došlo mezi obcemi
Výšovice a Dobromilice k dopravní
nehodě osobního automobilu s lesní
zvěří. Třiačtyřicetiletému řidiči osobního automobilu značky Volkswagen při
jízdě směrem k Dobromilicím náhle
z pravé strany do jízdy vběhl srnec. Řidič již srážce nedokázal zabránit a zvíře
porazil. Ke zranění osob nedošlo. Vážně zraněné zvíře však na místě převzal
a usmrtil člen místního mysliveckého
sdružení,“ informoval František Ko-
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Srnec dokázal zdemolovat přední
masku Volkswagenu, škoda jde do
desítek tisíc korun. Foto: Policie ČR
řínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Hmotná škoda na vozidle a zvířeti byla
předběžně vyčíslena na pětapadesát
tisíc korun. „Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny a okolnosti dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního
vyšetřování,“ dodal Kořínek. (mik)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Na úvod setkání u plumlovské přehrady proběhla oslava pětasedmdesátých narozenin nestora všech zimních plavců Boba Pácla
z Prostějova.
Foto: Martin Zaoral

ského oddílu Dana Zbořilová, která
cíl dohmátla šest minut za suverénní
vítězkou.
Většina z těch, kteří vylézali z vody,
byli nápadně rudí. „Během plavání
ve studené vodě se u plavce dříve či
později dostaví vnitřní třes, takzvaná
třesavka. S tím však člověk musí počítat a zvyknout si, že to bolí. Když vše
překoná, pak se mu podaří odbourat
nejen tuto bolest, ale i veškerý stres,“
vysvětlil nám šéf prostějovských zimních plavců.

Sobotní setkání poznamenala vzpomínka na brněnského plavce Jakuba
Haška, který ve svých osmadvaceti letech nedávno zemřel. Zimní plavci se
opět ukázali jako skvělá parta a uspořádali mezi sebou finanční sbírku, jejíž
výtěžek půjde jeho manželce a dceři.
Mnohem veselejší pak byla oslava pětasedmdesátých let nestora hanáckých
plavců Boba Pácla, který se dočkal i dortu
z rukou Dany Zbořilové. Při pohledu na
téměř nahého a hlavně bosého oslavence
muselo být všem Hanákům jasné, proč

setkání dostalo podtitul ‚o bosó čapo‘
neboli jeho nohu... „Navzdory svému
věku se cítím pořád stejně. Jen si více uvědomuji, že čas nás všech se krátí a nikdy
nikdo neví, co ho může potkat. Proto bychom si měli vážit každého dne,“ prohlásil
při příležitosti oslav svých narozenin Bob
Pácl, který zvládl 250 metrů dlouhou trať,
a jenž i tentokrát do Plumlova dorazil na
bicyklu. „Ať je léto, nebo zima, tak si sem
na kole jezdím aspoň jednou týdně zaplavat,“ zmínil se nezdolný matador a jakýsi
„maskot“ všech zimních plavců.

ČECHY POD KOSÍŘEM Do konce
listopadu skončí třetí etapa rozsáhlé
rekonstrukce zámku v Čechách pod
Kosířem. Oprava budovy a revitalizace přilehlého parku začala před
čtyřmi lety. S aktuálním stavem prací
se minulý čtvrtek přímo na místě seznámil i hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil spolu se svým náměstkem pro oblast kultury Radovanem
Rašťákem.
Opravy podlah, dveří, oken, rekonstrukce elektroinstalace, topení a nové omítky a výmalba, to je nejviditelnější výčet
oprav na zámku v Čechách pod Kosířem. Současná třetí etapa se týká úprav
prostor západního křídla v prvním patře a dále celého druhého patra jižního
a západního křídla zámku. „Všechny tři
etapy rekonstrukce stály dohromady
třiašedesát milionů korun. Na část, která
má být dokončena do konce listopadu,
získal Olomoucký kraj peníze z evropských dotací. Kromě vnitřních prostor
zámku se podařilo opravit i věž v parku,
která bude veřejnosti sloužit jako rozhledna,“ prozradil při setkání s médii
hejtman Jiří Rozbořil.
V rekonstruovaných prostorách jižního
křídla bude vytvořena zámecká expozice se zaměřením na Josefa Mánesa a rod
Silva-Tarouca. Současně s tím budou

Foto: www.kr-olomoucky.cz

v západním křídle upraveny chodby,
místnosti i prostor druhé věže. Ta by
měla být využita pro občasné expozice.
„V prostorách bude umístěno muzeum
věnované Josefu Mánesovi, který na
zámku často pobýval a tvořil. Stejně tak
šlechtickému rodu Silva-Tarouca, který
je s místem spjat historicky. Předpokládáme, že po skončení stavebních úprav
projde zámkem ročně až devatenáct tisíc
návštěvníků,“ nastínil plány Radovan
Rašťák, náměstek hejtmana.
Na zámku budou po rekonstrukci dvě
prohlídkové trasy a stejný počet stálých
výstav. Jedna se zaměřením na tradiční
lidovou kulturu a další na filmy Jana
a Zdeňka Svěrákových. Při komentovaných prohlídkách uvidí návštěvníci
převážně původní nábytek i obrazy
a seznámí se s osudem zámku a pře-

devším pak s životem jeho obyvatel.
Slavnostní otevření zámecké expozice je plánováno na začátek dubna
příštího roku. V letech 2017 a 2018
by se mělo podle plánů rekonstruovat také východní a severní křídlo.
V této části má být vybudovaný hotel se šestnácti pokoji a restaurace
i s venkovním posezením. „Věřím, že
se zámek v Čechách pod Kosířem stane
významným kulturním a společenským
centrem na Hané. Díky rekonstrukci
a využití všech prostor zámku se vytvoří pro návštěvníky takové místo, kam se
budou rádi vracet,“ dodal hejtman Rozbořil.
Klasicistní zámek obklopený romantickým parkem o rozloze jedenadvacet
a půl hektaru je majetkem Olomouckého kraje od září roku 2008.
(red)

PROSTĚJOVSKO Až do konce listopadu můžete hlasovat ve třetím ročníku
ankety 7 divů Olomouckého kraje. Lidé
mohou vybírat z celkem jedenadvaceti
nominovaných zajímavostí. Prostějovsko reprezentuje secesní Národní dům
a největší tesařská sekera stojící před
zámkem v Konici. Podpoříte je?
Nejstaršího a nejmladšího adepta na titul Největší div Olomouckého kraje od
sebe dělí tři tisíce let. Tím prvně jmenovaným je pravěké hradisko Obersko na
Šumpersku vybudované asi tisíc let před
naším letopočtem. Nejmladším je letos
dokončená největší tesařská sekera na
světě stojící před zámkem v Konici.
Anketa 7 divů Olomouckého kraje navazuje na hlasování, které probíhalo v letech
2011 a 2012. V prvním ročníku celkově
zvítězila přečerpávací elektrárna Dlouhé
stráně, v tom druhém Rychlebské stezky
pro horskou cyklistiku v obci Černá Voda
na Jesenicku. Mezi 7 divů Olomouckého
kraje v prvním ročníku proniklo také Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.
První dva ročníky organizoval Olomoucký kraj s cílem upozornit na zajímavá místa
regionu. Po posledních krajských volbách
už nová reprezentace v pořádání nepokračovala. Nyní se 7 divů Olomouckého kraje

vrací s původním produkčním týmem,
který ji pořádá na vlastní náklady.
Hlasování probíhá na
www.7divukraje.cz.
Na internetové stránce si vyberete div,
kterému chcete dát svůj hlas, vyplníte
formulář s e-mailovou adresu a odešlete. Výsledky by měly být známy do konce letošního roku.
Podle posledních zpráv se prozatím sešlo
celkem 1 643 hlasů. Prozatím největší
podporu získal Mariánský sloup v Uničově, který do soutěže přihlásila tamní
radnice. „Na průběžných výsledcích se
v polovině soutěže výrazně projevila výzva starosty města Dalibora Horáka na
Facebooku, aby lidé pro sloup hlasovali.
Vzápětí se tato památka vyhoupla z třetí
příčky na první,“ říká produkční ankety
Ivo Heger. Dobře si prozatím vede také
Tančírna v Račím Údolí u Javorníku, která
je stříbrná. Na třetí místo se v uplynulých
týdnech dostal Kostel Očišťování Panny
Marie v Dubu nad Moravou. „Chrám
v Dubu si vzal pod patronát senátor Martin Tesařík, jehož výzva na sociálních sítích taktéž vystřelila kostel v průběžných
výsledcích směrem vzhůru,“ říká Heger.
Do konce hlasování zbývá poslední týden.
(mls, pk)

Kostelec si spletl se závodním okruhem Na pořádek
„Dýchat nebudu, krev nedám,“ cukal se před policisty šofér

KOSTELEC NA HANÉ Chlape, ty
máš dost! Šílenou jízdu zakončenou
nárazem do sloupu signalizačního
zařízení před železničním přejezdem v Kostelci na Hané předvedl
šofér škodovky. Policistům při vyšetřování otřesné bouračky odmítl
jak dechovou zkoušku, tak test na
drogy i odběr krve!
Podle policistů havaroval tento pirát
silnic hned dvakrát. „V neděli patnáctého listopadu krátce po poledni došlo
v Kostelci na Hané ke dvěma haváriím
osobního automobilu značky Škoda.
Čtyřiačtyřicetiletý řidič z Konicka jel
z křižovatky ulic Tyršova a Příhonu
do ulice 8. května, ve směru na místní
část Bílovice. Za křižovatkou z dosud
přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo
mimo vozovku a zde narazil do sloupu
veřejného osvětlení. Následně muž

z místa nehody ujel a pokračoval do
Husovy ulice, kde u železničního přejezdu z dosud přesně nezjištěných příčin opět nezvládl řízení a vyjel vpravo
mimo komunikaci. Tady narazil do
sloupu zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu,“ popsal do detailu
nebezpečné počínání řidiče škodovky
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Při riskantní jízdě řidiče naštěstí nepostihlo nikoho žádné zranění. Ovšem
na vozidle, sloupu veřejného osvětlení
a zabezpečovacím zařízení železničního přejezdu došlo ke hmotné škodě,
která byla předběžně vyčíslena na 300
000 korun. „Při následné kontrole muž
policistům nepředložil řidičský průkaz
a odmítl dechovou zkoušku i provedení lékařského vyšetření ke zjištění, zda
není ovlivněn alkoholem nebo jinou

v Kostelci dohlédnou kamery

KOSTELEC NA HANÉ Zvýšení
bezpečnosti si v Kostelci na Hané
slibují od umístění dvou kamer
v centru města. Ty by se zde měly
objevit ještě letos.
„Provedli jsme rozsáhlou rekonstrukci náměstí a byli bychom rádi,
pokud by v takovém stavu zůstalo
po co možná nejdelší dobu,“ vy-

Šílená jízda tohoto řidiče škodovky napříč Kostelcem na Hané skončila na
„kandelábru“ před železničním přejezdem.
Foto: Policie ČR
návykovou látkou. Příčiny, okolnosti
a míra zavinění jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování,“ uvedl Kořínek.
Večerník pochopitelně zajímalo, zda
toto řidičovo odmítnutí bude mít nějaký vliv na další vyšetřování havárie.
„I přes odmítnutí dechové zkoušky a lékařského vyšetření ke zjištění ovlivnění

světlil Večerníku důvody umístění kamerového systému Ladislav
Hynek, starosta Kostelce na Hané.
Umístění kamer přijde na dvaadevadesát tisíc korun. „Jedna bude na
radnici a druhá na staré škole. Výstupy z nich pak budou zpracovávány přímo v budově úřadu,“ upřesnil
Hynek.
(mls)

Policie obvinila vykradače
prodejen a hospody

alkoholem nebo jinou návykovou látkou je řidič podezřelý z přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, za který mu
hrozí pokuta v rozmezí od pětadvaceti
do padesáti tisíc korun a zákaz řízení na PROSTĚJOVSKO Sérii vloupání do
dobu od jednoho do dvou let,“ vysvětlil dvou provozoven smíšeného zboží a
mluvčí prostějovské policie.
(mik) jednoho hostince v obcích na Němčicku se během uplynulého týdne podařilo objasnit policistům z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou
ve spolupráci s prostějovskými kriminalisty. Obvinění sdělili policisté
mladistvému pachateli, v jednom
případě se na vloupání podílel i třiadvacetiletý muž z Přerovska, který
byl samozřejmě obviněn také.
„První z objasněných skutků se stal v
noci z druhého na třetího září tohoto
roku. Pachatel se násilným způsobem
vloupal do hostince v obci na Němčicku. Provozovnu prohledal a z prostoru
za výčepem odcizil sladkosti, slané pečivo a alkoholické nápoje. Celková výše
způsobené škody byla vyčíslena na 8
775 korun. Následně se tentýž pachatel
do stejného hostince pokusil vloupat
ještě v noci z děvatadvacátého na třicátého září a v noci z osmnáctého na devatenáctého října letošního roku. Dovnitř
se mu však tentokrát proniknout nepodařilo. V prvním případě poškozením
způsobil škodu ve výši čtyř set korun,
ve druhém pak jeden tisíc sto korun,“

shrnul ve faktech první případ František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Rozmarům zlodějů však nebyl ještě
konec. „V noci z osmadvacátého na devětadvacátého října se dva pachatelé po
rozbití skleněné výlohy vloupali do prodejny smíšeného zboží v obci na Němčicku. Z prodejny odcizili cigarety různých značek, alkoholické nápoje a různé
druhy časopisů. Celkem svým činem
způsobili v tomto případě škodu odcizením ve výši 46 054 korun a poškozením
3 216 korun,“ uvedl dále mluvčí prostějovské policie.
Posledním činem z objasněné série je
pokus vloupání do prodejny smíšeného
zboží v další obci na Němčicku z noci na
6. listopad. „Toho se dopustil mladistvý
obviněný opět sám. Na prodejně rozbil
výlohu, ale dovnitř se mu proniknout
nepodařilo. Přesto svým činem způsobil
škodu v celkové výši 2 819 korun,“ sdělil
František Kořínek.
V případě prokázání viny hrozí třiadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky. Mladistvý pak
odejde od soudu s polovičním trestem.
(mik)
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>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Starosta Ptení J. Porteš: „Vybudování

kanalizace je obrovským přínosem“
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
PTENÍ Potřetí v řadě vybrali
loni na podzim ptenští zastupitelé ze svých řad Jiřího Porteše
(na snímku), aby byl starostou
pro více než tisícovku obyvatel.
Před pár dny tak tento muž zahájil svůj jubilejní desátý rok v
čele obce a hřát jej může především skutečnost, že se podařilo do úspěšného konce dotáhnout mnohaměsíční úsilí o
výstavbu splaškové kanalizace,
která je již v řádném provozu
a na niž se zatím stihla připojit přibližně polovina občanů.
Právě on byl dalším hostem
našeho pravidelného seriálu
rozhovorů se starosty měst,
městysů a obcí prostějovského
regionu.
●● Nejzásadnější aktivitou obce v posledních měsících bylo bezesporu budování kanalizace. Jak krátce po spuštění provozu celou investici hodnotíte?
„I když staveniště bylo firmě předáno na
podzim loňského roku, až na rozpracování jedné stoky v Ptenském Dvorku se s
výstavbou kanalizace a ČOV začalo teprve
na jaře letošního roku. Výběr dobré dodavatelské firmy, perfektní koordinace mezi

zhotovitelem a investorem, především pak
tolerance občanů při budování hlavních
stok. To vše přispělo k tomu, že jsme mohli
v půlce srpna rozjet zkušební provoz. Obrovským přínosem této investice je zlepšení kvality životního prostředí v obci, dále se
díky dokončení kanalizace povedlo obci
prodat téměř všechny pozemky na výstavbu rodinných domů. Většina občanů měla
o celou akci velký zájem, což potvrzuje to,
že do dnešního dne se připojilo ke kanalizačnímu řadu již asi pětačtyřicet procent
občanů.“
●● Lze odhadnout, jak výrazně to zatíží
chod obce na následující období?
„I když obec jako správný hospodář měla
nějakou finanční částku na budování kanalizace našetřenou, museli jsme si vzít úvěr
a budeme ročně splácet dva a půl milionu
korun, což v našem ročním rozpočtu znamená dosti velkou zátěž.“
●● Do čeho dalšího byste se i s tímto
břemenem chtěli výhledově pustit?
„Kromě vybudování kanalizace jsme letos z větších akcí, u kterých jsme dosáhli
i na dotační tituly, pořídili nový hasičský
vůz Scania za necelých pět a půl milionu
korun i nové svozové vozidlo včetně kontejnerů pro zkvalitnění nakládání s odpady
v částce přes tři a půl milionu korun. Akcí,
které chceme v tomto funkčním období
zrealizovat, nebo alespoň začít, je ale ještě
víc. Co nás nejvíce trápí, to je chybějící
sportovní areál, na který máme vydané stavební povolení, ale nedostatek finančních
prostředků. Z dalších plánů bychom chtěli
realizovat opravu budovy obecního úřadu,
připravit nové lokality pro bydlení včetně

infrastruktury, opravit chodníky a komunikace, provést komplexní pozemkové
úpravy, vybudovat nový rozhlas a veřejné
osvětlení v Ptenském Dvorku.“
●● Jak jste spokojen se současným životem v obci?
„Člověk obvykle, je-li k sobě upřímný, nebývá příliš spokojený se svým dílem a to je
motorem jeho další činnosti. Vždy jsem
se ale snažil jednat tak, abych prospěl obci
a přijal to nejlepší rozhodnutí. To je ně-

“

Foto: archív Večerníku

Od nástupu jsem se držel názoru,
že ačkoliv jsme byli zvoleni a dostali
se do zastupitelstva, neznamená to,
že jsme nejchytřejší a vše děláme dobře.

kdy velmi, velmi nesnadné. Na misky vah
musíme jemně klást všechna pro a proti,
teprve poté se rozhodovat, jakým směrem
se dát. Je až neuvěřitelné, kolik různých
problémů je třeba řešit, aby z pohledu občana byl život v obci nerušený. Nepochybně bych si dokázal představit spravedlivější
přerozdělování daní obcím ze státního rozpočtu, aby obce mohly svým rozpočtem
samy uskutečňovat rozvoj obce a ne vyhlížet a čekat na milodary, zda dosáhnete na
určitou dotaci či nikoliv.“
●● Při volbách jste dostal podruhé v
řadě suverénně nejvyšší počet hlasů,
vnímáte to jako ocenění své dosavadní
práce pro obec?
(smích) „Určitě to nevnímám jako osobní
ocenění, ale jako kladné hodnocení práce

všech – především nejbližších spolupracovníků, větší části členů zastupitelstva a i
některých aktivních občanů, kterým není
lhostejný život v obci. Od nástupu na post
starosty jsem se držel názoru, že ačkoliv
jsme byli zvoleni a dostali se do zastupitelstva obce, neznamená to, že jsme nejchytřejší a že vše děláme dobře. V tomto
duchu probíhají i zasedání zastupitelstva
- nejprve se vyjádří k danému tématu zastupitelstvo, pak mají možnost se zapojit
do diskuse občané a teprve pak přijde na
řadu hlasování. Ano, máme i někdy delší
zasedání než je zdrávo, ale můj názor je,
že jde-li někdo kandidovat do zastupitelstva obce, jde tam s tím vědomím, že to
nedělá ve svůj prospěch, ale především
pro obec.“
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rozhovor Večerníku

„PRÁCE NA LODI JE V PODSTATĚ POLOVOJENSKÝ ŽIVOT“
Prostějovan Jiří Macháček posílá lidi na moře, které jim zajistí lepší budoucnost
PROSTĚJOV U vlakových nádraží můžete s trochou fantazie ucítit vůni železnic a starých dřevěných pražců. U toho
prostějovského se line i vůně mnohem
exotičtějších dobrodružství a šplouchání vln. Nedaleko od něj má totiž
kancelář agentura zprostředkovávající
klientům z celé republiky práci na říčních i zaoceánských lodích. Nesedí v ní
ovšem žádný ostřílený mořský vlk s fajfkou a kapitánskou čepicí, ale sympatický majitel za notebookem a s mobilem
v ruce, což jsou jeho hlavní pracovní nástroje. Jak vlastně funguje práce na lodi a
jak se k této zajímavé činnosti dostat? Na
to se Večerník ptal Jiřího Macháčka, který se v této branži pohybuje už téměř dvě
desetiletí...

„Za půl roku není žádný problém
si přivézt třeba čtvrt milionu koru
n
a mít je na účtu. A je velký rozdíl
mezi tím peníze vydělat a ušetřit...“

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Tomáš

KALÁB
●● Co je vlastně přesnou náplní vaší činnosti?
„Jde o zprostředkování zaměstnání zájemcům na námořních a říčních výletních lodích,
nikoli ovšem pro nákladní přepravu. Klienti
nacházejí uplatnění v hotelových a restauračních částech jako číšníci, servírky, pokojské,
kuchaři, fotografové, pečovatelé o děti a podobně. Nezprostředkováváme naopak zaměstnání na pozice lodních posádek.“
●● Jak dlouho se tomu věnujete?
„Na trhu působíme už osmnáct let. Činnost
provozujeme na základě povolení ministerstva
práce a sociálních věcí, zároveň jsme registrovaní
na americké ambasádě v Praze. S oběma těmito
institucemi přitom velmi úzce spolupracujeme.
Námořní lodě se totiž mohou plavit kolem severoamerického pobřeží, proto musí mít zaměstnanci preventivně tranzitní a námořní americká
víza C1D, které je opravňují k legální pracovní
činnosti.“
●● Působíte pouze regionálně?
„Nikoliv, máme celostátní působnost. Největší lodní společnosti zastupujeme v České
republice dokonce exkluzivně, některé i na
Slovensku. Prošly nám už rukama stovky spokojených klientů, nezaznamenali jsme jediný
soudní spor, což je při práci s lidmi v dnešní
době cenná devíza.“ (úsměv)
●● Jak dlouho vlastně člověk na lodi pracuje?
„Kontrakty jsou na dobu šest až osm měsíců.
Obvykle je pracovník stráví na jedné lodi,
může se ale stát, že je v průběhu tohoto období přeřazen na jinou plavbu dané společnosti.
Pracuje se v intervalech šest měsíců na lodi,
dva měsíce doma. Může tedy jít buď pouze o
jednorázovou záležitost na šest měsíců, nebo
lze na lodi pracovat opakovaně. Záleží na každém člověku a jeho dohodě s danou lodní
společností.“
●● Kdo se může o práci na lodi ucházet?
„Ptáte se správně, neboť tento typ práce není
pro každého. Jde o těžkou a náročnou misi, na
níž se pracuje každý den kolem deseti hodin.

2x foto: archív J. Macháčka
Pouze v případě kotvení lodí v přístavu má část
posádky volno, protože velká skupina pasažérů
loď také opouští za zábavou na pevnině. I tento
odpočinek však bývá maximálně půl dne. Zejména pro mladé lidi však tuto práci považuji za
vynikající start do profesního života. Je vhodná
pro muže i ženy, ideální třeba pro absolventy,
kteří právě vyjdou ze školy. Na říční lodě lze
jít pracovat od osmnácti let, na námořní také,
pouze na pozice, kde přicházíte do kontaktu
s alkoholem, jako jsou barman a podobně,
pak od jedenadvaceti let. Jak říkám, kluci dnes
nechodí na vojnu, a taková práce na lodi je pro
ně ideální příprava na pracovní život, protože
se tam naučí určité disciplíně. Syn nastoupil na
říční loď po maturitě, postupně se vypracoval od
umývání nádobí přes ´pokojskou´ až na recepci.
Nejprve docela nadával, teď je spokojený a vydělává do dvou tisíc euro měsíčně.“
●● Mluvil jste o této práci spíše jako o těžké řeholi. Jaké má výhody? V čem je lepší
než běžná práce v zahraničí?
„Práce na lodi má obrovskou výhodu v tom,
že veškerou vydělanou částku si pracovník
zároveň ušetří. Lodní společnost totiž za něj
hradí ubytování, stravování i zdravotní péči.
Obecně se dá říci, že počáteční výdělek činí
od jednoho do tří tisíc dolarů měsíčně. Při
časové náročnosti a množství práce není ani
moc času na utrácení vydělaných peněz. Za
půl roku tedy není problém si z tohoto zaměstnání přivézt třeba čtvrt milionu korun a
mít je na účtu. A je samozřejmě velký rozdíl
mezi tím peníze vydělat a ušetřit. (úsměv)
Navíc poznáte také kamarády z celého světa,
osobně, nikoliv přes sociální sítě. Na lodi pracuje až devadesát různých národností.“

●● Jaké jsou vstupní náklady?
„Pohybují se v rozmezí od deseti do třiceti tisíc korun. Zahrnují především zdravotní prohlídku lodním lékařem, americká víza, letenku pro cestu na loď, zpáteční už pak většinou
hradí lodní společnost.“
●● Je o tuto práci všeobecný zájem?
„Dřív byli aktivnější muži, dnes jsou to spíše ženy, které svůj zájem lépe dotáhnou do
úspěšného konce. Pro ty, kteří hodlají pokračovat dále v oboru gastronomie, je práce
na lodi velmi pozitivní referencí. Manažeři
pětihvězdičkových hotelů upřednostňují
uchazeče s touto předchozí zkušeností, protože dobře ví, že práce na lodi je v podstatě polovojenský život. Pracovník nemá problémy
s disciplínou, pracovní morálkou, dodržováním hygieny a podobně.“
●● Jestliže tedy chci pracovat na lodi, co
musím udělat?
„Prvním krokem je registrace na našich webových stránkách, dalším pak osobní návštěva, přičemž hodně předběžných pohovorů
řešíme také přes skype. V tomto okamžiku
dojde buď k odmítnutí uchazeče, nebo k prvnímu nasměrování do konkrétních námořních společností, protože jejich nároky se liší.
Uchazeči navrhneme, na jakou práci a u jaké
společnosti by mohl aspirovat. Na pohovory
je pak samozřejmě důkladně připravujeme,
úspěšnost činí devadesát procent. Na loď se
pak nastupuje druhý až čtvrtý měsíc po úspěšném pohovoru. Pohovory se absolvují v Praze,
Bratislavě, mnohokrát i přímo na lodi, třeba
v Benátkách.“
●● Jaké konkrétní požadavky musím splňovat?

„Především tři základní. Nezbytná je znalost
angličtiny, další světový jazyk je přitom nespornou výhodou. Je dobré mít zkušenost
z oboru, o který se ucházíte. Ovšem pokud
nemáte, máme možnost vás individuálně zaškolit. Nezbytné je také příjemné vystupování.
Problémem může být třeba obezita, výrazné
zadrhávání v řeči nebo třeba i tetování na viditelných částech těla zpod oblečení. Nutný
je také výborný zdravotní stav, proto se před
nástupem na loď pracovník podrobí zdravotní
prohlídce, která odchytne třeba prodělanou
žloutenku. V minulosti se už vyskytly případy
HIV pozitivity nebo užívání drog.“
●● A pokud pohovor úspěšně absolvuji,
jaký je další postup?
„Pro klienta poté obdržíme elektronický kontrakt. Před samotným nástupem jej proškolíme,
aby bylo nalodění bezproblémové. Toto je stěžejní část naší činnosti. Fungujeme se systémem
externích spolupracovníků. Loni jsme navázali
spolupráci s Hotelovou školou v Opavě, kde

plánujeme v horizontu tří až čtyř měsíců otevřít
lodní akademii. Tam bychom zaškolovali nejen
místní absolventy, ale i zájemce mající jiné vzdělání.“
●● Nabízí se také otázka, jak jste se k této
práci dostal vy osobně?
„Sám jsem na lodi před osmnácti lety pracoval
u Carnival Cruise Line, po ukončení kontraktu
jsem pak dostal nabídku zprostředkovávat pro
tuto společnost další zájemce. Tenkrát bylo toto
odvětví doslova pole neorané. Postupně jsem
rozšiřoval portfolium a nyní zastupujeme patnáct lodních firem, mimo jiné i pro Royal Caribbean International, což je jedna z největších světových společností, vlastnící současnou největší
pasažérskou loď na světě - Allure of the Seas. Na
těchto kolosech jsou třeba i kluziště, nalodí se na
ně přibližně pět tisíc pasažérů a tři tisíce členů
posádky. Obecně lze říci, že asi třetinu osazenstva lodi tvoří posádka.“
●● Kde všude se lodě společností, které zastupujete, plaví?
„Doslova po celém světě, nejčastěji pak střední
Amerika, konkrétně bahamská a karibská oblast.
Pak také Středozemní moře, které je atraktivní pro
americké klienty díky historickým destinacím. To
platí pro letní období. Říční lodě se plaví pouze v
Evropě, především na Rýnu, Mohanu a Dunaji.“
●● Má lodní doprava vůbec perspektivu ve
věku letadel?
„Budete se divit, ale má. Cestování lodí prožívá v
posledním období boom, stavějí se nové a mnohem větší lodě. Tudíž je neustále potřeba nový
a nový personál, poptávku nestačíme uspokojovat. Prestiž lodní společnosti přitom stoupá
s mezinárodní posádkou. Výhodou plavby na
námořní lodi je nesporně hlavně ten fakt, že
spíte stále na stejné posteli, ale téměř pokaždé se
probudíte v jiném přístavu.“ (úsměv)
●● Jaké novinky chystáte pro příští rok?
„Od ledna 2016 začneme prodávat zájezdy na
námořní výletní lodě. Budeme tak jediným prodejcem v regionu. Zastupovat budeme mimo
jiné rejdařské společnosti Costa Cruises, MSC
nebo Carnival Cruises line.“

vizitka
JIŘÍ MACHÁČEK
✓ je mu sedmačtyřicet let a pochází z Krkonoš
✓ do Kralic na Hané se přistěhoval v roce 1990
✓ na lodi původně pracoval jako číšník šest měsíců, když
dostal na výběr - buďto pokračovat nebo si založit vlastní
agenturu..
✓ v době, kdy se poprvé vracel z lodě, měl ve svých šestadvaceti letech ročního syna
✓ momentálně je zastupitelem v Kralicích na Hané
✓ hovoří plynně anglicky a německy
zajímavost: od ledna 2016 začne nově prodávat zájezdy na námořní výletní lodě

Soutěžte a vyhrajte
MILUJE
ME
VEČER
NÍK

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás ve spolupráci se Zlatnictvím Josef Kaláb připravil SOUTĚŽ O SLEVOVÝ KUPÓN V HODNOTĚ 400 KORUN, který můžete získat v případě, že
jste se stali, nebo se stanete předplatitelem nejčtenějšího regionálního periodika na celý rok
2016! Během probíhajících předvánočních dnů totiž mezi vás rozdělíme hned PŮLTUCET takovýchto POUKAZŮ.
No, co říkáte, není to hezký příspěvek na dárek pod stromeček a úplně ZADARMO?! Takže, pokud jste doposud váhali, nyní se už neostýchejte.
Co je potřeba pro tuto šanci vykonat?
Nic složitého. Volejte 582 333 433, 608 960 042, pište PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ nebo se přímo zastavte osobně v redakci a předplaťte sobě či
někomu blízkému PROSTĚJOVSKÝ Večerník na rok 2016. Následně už budete jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
První fáze soutěže probíhá od pondělí 23. listopadu do pátku 4. prosince 2015.
ZADEJTE SI TEDY V TOMTO OBDOBÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU ZA AKČNÍ CENU 750 KČ!
Tím se zaregistrujte do slosování o slevové poukazy na nákup ve Zlatnictví Kaláb
v hodnotě 400 Kč, které věnoval již zmíněný partner soutěže s Večerníkem.
Losování proběhne přímo v redakci Večerníku, termín bude upřesněn.
Jména VÝHERCŮ, kteří obdrží onu poukázku v hodnotě 400 Kč, zveřejníme v čísle 50, které vychází 14. prosince 2015.

AKCE
zpět!
váš oblíbený večerník
o DVĚ
Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433
více na straně
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exkluzivní reportáž

PO STOPÁCH UPRCHLÍKU ...
O

15

V.

TERORISTU Z FRANCIE ŠLO POTKAT I OSOBNĚ...
BERKASOVO BAPSKA Svému úvodnímu textu jsem dal
titulek „Teroristy na cestě k nám nic nezastaví“. Rozhodně
v tom nebyl záměr klást rovnítko mezi stovky tisíc uprchlíků
a desítky zabijáckých teroristů. Šlo jen o myšlenku upozornit
na fakt, že spolu s„normálními“ běženci mohou bez větších
komplikací do Evropy pronikat lidé, kteří k nám jdou bez milosti zabíjet. Tato slova se bohužel nedávno potvrdila. Uprchlickou krizi v těchto dnech vystřídaly
v médiích zprávy o situaci po teroristických útocích v Paříži. Vyšlo přitom najevo, že mezi vrahy
z Francie je i člověk, který před nedávnem coby uprchlík přišel do Evropy a to právě přes hraniční
přechod Berkasovo-Bapska, kde jsme celou situaci sledovali přímo na místě...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se nedávno rozhodl krizovou situaci uprchlíků vysledovat,
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 posuzovat
hned v šesti vydáních. Právě přesně půltucet dílů totiž má 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 čísle 45 a minule přinesli již čtvrté pokračování (kdo si vydání PV Večerníku
nestačil koupit, může tak učinit přímo v redakci). Dnes vám nabízíme páté dějství našeho seriálu zaměřeného na událost, kterou sleduje celý svět...

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
přímo z místa děníí

Martin
ZAORAL

Pas syrského uprchlíka Ahmada
Muhammada se našel u roztrhaného těla jednoho ze třech sebevražedných atentátníků u stadionu Stade de France. Francouzská
policie nakonec potvrdila, že patřil mrtvému džihádistovi, který
na starý kontinent pronikl díky
uprchlické vlně. Podle zveřejněných informací syrský uprchlík
Ahmad Muhammad do Evropy
vstoupil 3. října na záchranné lodi,
když jeho člun ztroskotal. Přežil tedy díky pomoci Evropanů.
Z dramatu se však rychle oklepal.
Už 5. října řecké úřady zaznamenaly jeho pohyb poblíž Athén.
Srbské ministerstvo vnitra pak
oznámilo, že tentýž muž dorazil 7.
října do Srbska přechodem Preševo na hranici s Makedonií a požádal
o azyl. Dále putoval přes Chorvatsko do Rakouska, aby se přesunul
do Francie. Zde se devětatřicet
dní po tom, co ho Evropané zachránili na širém moři, odpálil.

Asi nikdo v tuto chvíli nepochy- ná: absolutně to není možné. A to
buje o tom, že nebyl prvním ani nejen na první pohled, ale ani na
posledním muslimským uprch- ten druhý, třetí, čtvrtý...
líkem, který něco podobného
udělal...
Muslimové musí

!

Jak mezi uprchlíky
poznat vraha?

Na pouti Ahmada Muhammada je
v této souvislosti zajímavý fakt, že
s největší pravděpodobností pronikl ze Srbska do Chorvatska právě přes hraniční přechod Berkasovo-Bapska. A to jen o necelých
deset dní předtím, než dorazil na
místo Večerník. Když se nyní člověk podívá na portrét teroristy,
uvědomí si, že takových jako byl
Ahmad Muhammad, jsme potkali
na místě tisíce. Právě tomuto muži
mohli i Češi podávat vodu či teplý
čaj, právě jeho mohli informovat
o situaci na hranicích i v okolních
zemích.
Na tomto místě jen zopakuji, že
převážnou většinu uprchlíků tvoří
rodiny s dětmi. Nicméně podobní mladí a osamoceně putujících
muži se zde také našli. Jak mezi
uprchlíky rozeznat člověka, který
hledá azyl před válkou od muže,
který jde zabíjet? Odpověď je jas-

!

Co z toho vyplývá? Můžeme mít
k uprchlíkům coby k lidem, kteří se ocitli v nezáviděníhodné
životní situaci, sebevětší sympatie, je nad slunce jasné, že se
před nimi musíme chránit. Vrazi
z Francie zasadili Evropě ránu,
která se dala očekávat. Co však
neodhadli je fakt, že největšího
zločinu se dopustili na všech muslimech. Svým činem Evropanům
dali jasně najevo, že v obrovské,
nepřehledné a neustále se valící
mase lidí se může skrývat kdokoliv. Od největšího dobráka až po
chladnokrevného vraha. Každý
hlouček postávajících a pokuřujících mladíků, které lze spatřit na
hraničním přechodu, mohl představovat muže, kteří kvůli válce
ztratili celé rodiny stejně jako vraždící komando. Je vždy na povaze
každého člověka, kterou z těchto
variant si k druhým lidem ve své
mysli dosadí. Nelze se však nikomu zcela divit, pokud to po nedávných událostech bude ta druhá...
Čin Ahmada Muhammada
vrhá stín na obrovské množství uprchlíků. Není vyloučeno,
že už co nevidět budou mnozí
z nich čelit velké nespravedlnosti. Ale mají Evropané v tuto chvíli ještě na výběr? Každý z nás má
právo sebeobrany a to samé platí
i o evropské civilizaci.
Jediná a poslední šance, jak předejít rozpoutání konfliktu s nedozírnými následky, v tuto chvíli spočívá
snad jen v tom, že uprchlíci potažmo všichni muslimové začnou
mezi sebou aktivně a důsledně
vyhledávat, odsuzovat a především
razantně trestat nejen teroristy, ale
všechny lidi s militantními názory.
Jenže to se bohužel neděje! A to
není znamením ničeho dobrého...

!

Pečující otec, nebo možný terorista? To nepoznáte na první, druhý ani třetí
pohled. Do duše totiž žádnému člověku nevidíte.
Foto: Martin Zaoral

zaèít teroristy
sami trestat

Evropští politici
selhali. Nebo
jen zaspali?

Na celém mém pobytu nás ze všeho nejvíce šokoval fakt, jak laxně
se přistupovalo k ochraně evropských hranic. Tu na straně Schengenského prostoru zajišťovala asi
padesátka vyčerpaných těžkooděnců, na srbské straně pak trojice policistů, jejichž hlavní starostí
bylo, aby uprchlíci byli z jejich

BYLI JSME
U TOHO

V nepřehledném davu uprchlíků se může skrývat kdokoliv a cokoliv. A to v tom pozitivním i negativním slova smyslu.
Foto: Martin Zaoral

území co nejrychleji pryč. Vzhledem k tomu, že tudy denně prošlo
až devět tisíc lidí, to byly naprosto
směšné počty. Přitom v té době
média o uprchlické krizi informovala několik měsíců. Přímo na
místo pravidelně jezdili novináři
z Reuters a dalších zpravodajských
agentur. Ale to bylo vše. Zatímco
na internetu se o uprchlících mohl
každý dozvědět, co chtěl, přímo
v terénu bylo opravdu jen minimálně lidí. Žádní policisté, žádná armáda, nic co by pomáhalo chránit
Evropu před ilegálními migranty.
Důvod? Navzdory vážnosti situace
je tam totiž nikdo neposlal. Politici řídící Evropu, kteří by měli mít
představu o tom, jak se věci ve skutečnosti mají, co mohou znamenat
do budoucna a jak na ně adekvátně
reagovat, tak totálně selhali. Celé
situaci jen pasivně přihlíželi a radili

se, radili a postupně též měnili svá mimo Evropu a v neposlední řadě
stanoviska. Konkrétních činů jsme také všem, kteří se plánují vydat
na cestu do Evropy, rozbít iluzi,
se však dosud nedočkali.
že se zde budou mít lépe. ProtoUprchlíkùm je že obzvláště za současné situace
tøeba vzít iluze je jasné, že tomu tak stejně určitě nebude.
Z dlouhodobého hlediska jsou Jen jestli už není pozdě...
miliony uprchlíků do budoucna
výrazně větší hrozbou pro celou
Evropu než desítka atentátníků
Poslední díl našeho
z Paříže. Navíc se jasně ukazuje,
že tyto lidi na jejich pouti Evroseriálu, který se bude
pou už nezastaví ani ploty a snad
zabývat otázkou, jak se
už ani zbraně... Oni totiž nemají
příchod uprchlíků do
co ztratit, jen svůj sen o lepší budoucnosti. Jedinou šancí, jak tento
Evropy dotkne prostěproblém alespoň zmírnit, je postajovského regionu, přivit na hranicích s Tureckem neproneseme v příštím čísle,
pustnou a přísně kontrolovanou
bariéru, začít všechny uprchlíky,
které vyjde v pondělí
kteří by za normálních okolností
30. listopadu.
neměli nárok na azyl, vracet zpět

!

PØÍŠTÌ ÈTÌTE!

deník martina zaorala

Jak jsem se vydal za uprchlíky...

5.
kapitola

ZTRÁTA POSLEDNÍCH ILUZÍ, KOLAPS

MUŽE S AIDS A STŘEVNÍ KŘEČE...
U hranic jsem byl už čtvrtý den.
Tentokrát jsem se ze spánku probral
mnohem rychleji než minule. Snad
je to tím, že konečně přestalo pršet,
snad tím, že si tu už zvykám. Co mě
však hnalo ze všeho nejvíc, byla zvědavost, co se děje přímo na hranicích.
Když jsem se ukládal ke spánku,
panoval tam jedním slovem masakr.
Jak to tam asi vypadá nyní?
Po rychlé snídani mířím přímo
k „čáře“. Než tam dojdu, vidím, že
situace se uklidnila. Jenže za cenu
toho, že spousta uprchlíků hraniční
přechod prostě obešla. Stovky z nich
prochází po vinicích a do Schengenského prostoru se dostávají bez jakékoliv kontroly.
Nedá se to absolutně zastavit. Přicházím za velitelem těžkooděnců
a ptám se ho, zda neplánují nějak zakročit. „Nic nemůžeme dělat, je nás
málo. A co s těmi lidmi bude? Tak to
nevím, asi někde zmizí. Stejně jsme
už nezvládali kontrolovat ani ty, kteří prošli tak, jak měli. Jenom doufám,
že opustí Chorvatsko co nejdříve,“
odpovídá mi muž v černém s přilbou
na hlavě.
Tímto okamžikem jsem ztratil zbytky dvou zásadních iluzí: jednak, že
uprchlíci budou dlouhodobě respektovat zákony Evropské unie a také,
že Evropa je schopna jejich náporu
čelit.
Nikdo včetně mě nemůže tyto davy
na jejich nelegální pouti zastavit, tak

se jdu raději poptat po nějaké práci
přímo u českých dobrovolníků. Dozvídám se, že se obří vojenský stan,
ve kterém je uloženo oblečení a další
humanitární pomoc, musí přestěhovat. Důvod? Srbové zareagovali na
katastrofální situaci u hranic tím, že
zde nechají postavit vlastní velké stany jako přístřešky. A to i na místě, kde
už stojí ten náš. Bude jich asi dalších
šest, což je vzhledem k počtu uprchlíků směšné číslo.
Stěhování velkého množství věcí,
demolice stanu a jeho opětovné postavení, to vše nám zabere prakticky
celý den. Nicméně když jsme se do
toho pouštěli, odhadoval jsem, že to
bude minimálně dvojnásobek času.
Na člověka neprozradí nic víc, než
to, pokud se dostane do situace, kdy
musí spolupracovat s lidmi, které
příliš nezná, navíc ho nikdo a nic nenutí k tomu, aby něco dělal. Ukáže
se zejména skutečnost, kdo za všech
okolností prosazuje sám sebe a kdo
naopak má „týmového ducha“. Na
tomto místě se ukázalo, že se zde sešli
lidé, kteří jsou schopni velmi dobré
spolupráce.
A tak po pár hodinách stan opět stojí a všechny věci jsou přestěhovány.
Připadá mi to jako malý zázrak.
Přestože jsem si snad na rozdíl od
jiných nedělal nějaké větší iluze
o našem přínosu k celé krizi, v tu
chvíli jsem byl na český tým a lidi
v něm hrdý.

Také jsem si už myslel, že mě tu nic
nepřekvapí. Ale v noci jsem se nachomýtl ke kolapsu černocha, který zcela
bez známek života ležel na okraji cesty. „Cestoval sám. Říkal, že prý může
mít AIDS,“ upozorňují nás lidé, kteří
kolem něho vytvořili kruh. Společně
s dalším dobrovolníkem nacházíme cosi, co při trošce fantazie může
připomínat lůžko. Nasazujeme si
plastové rukavice a bezvládné tělo
přesouváme na něj. Muž se ani nepohne. Zvedáme ho a společně s ním se
prodíráme davem směrem k jedinému zdejšímu doktorovi. Přestože nejrůznějších pacientů je tu celá řada,
máme přednost a přenášíme ho rovnou do „ordinace“, kterou přestavuje
plastová unimobuňka.
Zde nemocný dostává okamžitě
transfuzi a zároveň je mu odebrána
krev. Zajišťujeme zavolání záchranky. Co s mužem bude dál, neřešíme,
náš úkol skončil, jdeme si po svých…
Je už pozdě v noci, když se opět ukládám se do auta. Mám na sobě čtyři
vrstvy oblečení, spacák a přesto je
mi zima. Pořádná zima. Nemohu
usnout a do toho se dostavují svíravé
žaludeční křeče. Dosud jsem fungoval zcela bez problémů, takže tohle je
poprvé, kdy mě napadá, jak je skvělé,
že jsem si návrat naplánoval už na
zítřejší dopoledne.
Stýská se mi po synovi a celé rodině.
Je mi špatně.
Nemohu se dočkat rána...
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Konstelace hvězd Prostějova
J

Klid a pohoda zavládnou jak na pracovištích, tak ve školách, potažmo i v domácnostech. Pokud se Prostějované vyvarují zbytečných stresů při nákupech v supermarketech, dobrá a usměvavá nálada bude převládat. Není divu, za měsíc jsou Vánoce!

BERANI - 20.3. až 18.4. Nemáte rádi
přílišný klid, takže s povděkem přijmete
pozvání k adrenalinovému sportování.
Klidně si skočte z letadla, nebo na gumě
z mostu. Nehazardujte zase ale moc, při
vaší pověstné smůle se může stát cokoliv!
BÝCI - 19.4. až 19.5. Vy už si doma
proboha ukliďte! V bytě máte takový
binec, že pozvat si nějakou návštěvu
rovná se sebevraždě, přinejmenším
obrovské ostudě. Možná by stálo za
úvahu najmout si úklidovou firmu.
Tedy pokud máte dostatek peněz...
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Dostanete se do křížku s člověkem, o kterém jste si vždycky mysleli, že se nerad hádá. Jenomže tentokrát se do vás
pustí pěkně zostra a vy mu nebudete
svými argumenty stačit. Nezbude nic
jiného, než významně mlčet.
RACI - 20.6. až 21.7. Patříte mezi
konzervativní typy, proto ve vás jakákoliv novinka vzbudí pocit hněvu. Pokrok ale nezastavíte, takže
i v zaměstnání se budete muset smířit
s novými opatřeními. Mějte na paměti, že nová košťata dobře metou.

LVI - 22.7. až 21.8. Nezůstávejte tento týden sami, jen ve společnosti se
dokážete odreagovat a zapomenout na
smutné události posledních dní. Není
vyloučeno, že si například při návštěvě
divadelního představení najdete nového kamaráda či dokonce partnera.
PANNY - 22.8. až 21.9. Už dlouho
zbytečně riskujete, když naprosto
ignorujete úkoly od svých nadřízených. Ale pozor, na konci tohoto pracovního týdne bude po vás chtít šéf
konkrétní výsledky! Pokud nezaberete, setkání s ním bude úplně poslední!
VÁHY - 22.9. až 21.10. Neskákejte druhým do řeči! Jednak to není slušné, druhak se můžete od lidí dozvědět spoustu
nových a potřebných informací. Pokud
každého vyslechnete až do konce, budete z toho těžit k vlastnímu prospěchu.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Dopustíte se nekalého činu, který se jen tak
lehce neodpouští. Budete se muset
přiznat, takže počítejte s následky. Je
otázkou, jak se postavíte k nápravě.
Pokud vše uchopíte za správný konec,
okolí vám jistě pomůže.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Je
nejvyšší čas vykonat nějaký dobrý
skutek! Doposud jste se na lidi okolo
sebe jen mračili, tak se nedivte, že vás
všichni mají za bručouny. Udělejte
něco pro člověka, který se bez pomoci druhých neobejde. Vrátí se vám to.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Vaše sebevědomí je sice neotřesitelné,
nicméně se blíží chvíle, která s vámi
pořádně zatřese. Dočkáte se hodně
velkého zklamání, podvede vás člověk,
od kterého byste to nejméně čekali. Na
chvíli propadnete bezradnosti.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Všechno, co se tento týden kolem vás bude
odehrávat, vám bude parádně hrát do
noty. Prožijete velmi šťastné období
a nic na tom nezmění ani fakt, že se
trošku pohádáte s partnerem. I tento
spor ale vyústí ve šťastné řešení.
RYBY - 19.2. až 19.3. Rázem se stanete
terčem pomluv, proti kterým se musíte
za každou cenu bránit. Pokud byste nad
nimi mávnuli rukou, trestuhodně by se
vám to vymstilo. Nemáte se vůbec za co
stydět, takže se vrhněte do protiútoku.

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: Ondratice
Dne: 7. 12. 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Ondratice pískovna.
Obec: Brodek u Prostějova, Ondratice
Dne: 10. 12. 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: část obce Brodek u Prostějova: celá ulice Salaj-

ky vč. č. 315, celá ulice Vilapark. Část obce Ondratice:
jednostranně od 32 po 37 a dále oboustranně od č. 7
a 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: Stařechovice
Dne: 3. 12 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Stařechovice: jednostranně od č. 81 po č.
22 (včetně kostela), od č. 80 po č. 93.
E. ON Česká republika, s.r.o.

... tentokrát ze sortimentu: OD

MIKULÁŠE...

Arabesky želé 400g

119,90

79,90

119,90

119,00
( 440 g)

Ledová čokoláda
kornout 200g

-

-

29,90

69,90
(500 g)

119,00
(375g)
39,90
(160g)

Dětská kolekce Orion
230g

-

113,00
(364g)

149,90

149,00

149,00

-

Mini Mikuláš sáček

59,90

36,90

29,90

39,90

44,90

-

Arašídy neloupané
400g

89,90
(1 kg)

-

39,90

39,90

79,90
(1kg)

99,90
(1kg)

Sušené fíky 250g

34,90
(200 g)

-

54,90

79,90

44,90
(200g)

-

Naše RESUMÉ

119,90
-

Takřka na dveře už klepe Mikuláš s Andělem a pro ty nehodné i s čertem
do party, tudíž je třeba se řádně připravit. Večerník zjistil, že oblíbené želé
Arabesky i dětskou kolekci od Orionu koupíte nejlevněji v Lidlu, pro kornout ledové čokolády zajděte do Billy, kde pořídíte i nejvýhodnější mini
sáček od Mikuláše. Kilo loupaných arašídů nabízí za nejnižší cenu Tesco,
sušené fíky pak Albert.
Přejeme hezké svátky!
Průzkum proveden ve středu 18. listopadu 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 23. DO 29. 11. 2015
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Na Slunci je možné pozorovat ve fotosféře sluneční skvrny a v chromosféře protuberance, filamenty, erupce a další zajímavé útvary.
Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin a také ve středu
od 17:30 hodin. Měsíc je prakticky v úplňku a proto ozdobí oblohu po celou noc. V případě špatného počasí
proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
● POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: MĚSÍC A HASTRMAN. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE obsahující unikátní fotografie slunečních zatmění i dalších astronomických objektů a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku výše uvedených pozorování.

15112071173
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Koupím byt 2+1 v OV, západní část Pronajmeme byt 1+1 (32m2, balkon,
města. 777 602 873
blízko centra, částečně zařízený).
Tel.: 721 456 005
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hledám rod. domek v Prostějově
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), a okolí. Děkuji. Tel.: 773 463 891
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
aktuálně NABÍZÍ:
774101818
BYT1+1,Prostějov
590.000Kč
BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč Pronajmu 1+1 v PV, od 1.12. 2015
RD2+6,BrodekuPV 1.890.000Kč ul. Dobrovského, 6000 Kč vč. ink.
RD3+kk,1800 m2,NOVOSTAVBA, Tel.: 739 424 370
Brodek u Konice
2.700.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč Koupíme dům v PV. Telefon:
Pronájem obchodu 70m2
774858723
12.000/měs.
2
Pronájem kanceláře 40 m
Sháním ke koupi vlastní byt,
5.700/měs
i původní stav. 773 513 220
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
Nabízíme k pronájmu skladovací
RD Otaslavice
960.000 Kč prostor 230 m2 v Prostějově. Vlastní
RD Skřípov
990.000 Kč elektroměr, velký vjezd, hlídaný areRD Držovice
1.575.000 Kč al. Bližší info na tel.: 582 345 845
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč
Pozemek 1.417 m2 Kostelec n/H Pronajmu cihl. byt 2+1 ul. Šlikova
Pozemek 9.518 m2 Brodek u PV Pv, po rek., vl. kot. a měř., náj 5.500
Pronájem 1+1,
6.000,- měs + ink.(možná garáž).
Pronájem 4+kk 9.000,-Kč/měs Tel.: 604 820 358
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

Sháním ke koupi rodinný dům
v okolí Prostějova. SMS Tel.:
773 545 092
Pronajmu vyt. garáž, ul. Šlikova Pv.
Tel.: 604 820 358

Prodám cihlový byt 1+1 v Pv, osobní vlastnictví, tel.: 736 117 774
Koupím byt 3+1 v Prostějově,
v os. vl. Nejsem RK, platím
hotově.Tel.:739 616 970
Pronajmu garáž na Močidýlkách,
tel.: 728 567 556
Koupím byt 3+1 v Pv, RK ne, tel.:
776 210 671
Hledám podnájem 1+1, nebo 1+kk
do 6.tis vč. inkasa. Tel.:739 216 997

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK
27. listopadu
2015
v 10.00 hodin

AKCE zpět!
váš oblíbený večerník
o DVĚ
Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433
více na straně
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VOLEJTE: 739 322 895
%\WSREOtåFHQWUDSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39

VOLEJTE: 723 335 940
2GNRXSHQtRUQpSĤG\
%\WFLKORYê
'ĤPY.RVWHOFL1+
&KDWXYRNROt3OXPORYD

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7
PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
NABÍZÍME VÝKUP
251e3ģ'<
92/(-7(
'23258ý8-(0(

1DEt]tPHSURGHMREMHNWX ELVWUD :RONHURYDXO3URVWČMRY9HOPLDWUDNWLYQtPtVWRYFHQWUXQHGDOHNRRGQiPČVWt
WUåQLFHDNXOWXUQtKRGRPXQDKODYQtPPČVWVNpPVLOQLþQtP
RNUXKX%XGRYDSRVWDYHQDYURFH3ORFKDSR]HPNX
P=YČWãtþiVWLMH]DVWDYČQDQDPHQãtþiVWL FFDP 
MHYHQNRYQtWHUDVDVSRVH]HQtP
&HQDYþHWQČSR]HPNX.þ 9ROHMWH

1RYRVWDYED5'.RVWHOHFQD+DQp'LVSR]LFL
XåLWQiSORFKDP2[NRXSHOQD-HGQiVHR]GČQê
URGLQQêGĤPWČVQČSĜHGGRNRQþHQtPNGRGČOiQtMLå
MHQSRGODK\NRXSHOQ\D:&&HQRYČYHOPL]DMtPDYi
QDEtGNDGRSRUXþXMHPH
&HQD.þ

9ROHMWH
Pokud není uvedeno jinak, SODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

15111371124

1DEt]tPH YêVWDYEX URGLQQpKR GRPĤ  NN QD
NOtþ3Y.UDVLFH ]DXO2NUXåQt
3R]HPHNP2E\WQiSORFKDP0RåQRVW
YêEČUX]YtFHSURMHNWĤ~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\
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reality

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

15111911160
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SLUŽBY

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

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsem Ti
naposled dával sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 26. listopadu 2015
uplynou 2 smutné roky, kdy nás
náhle opustila naší milované manželka, maminka, babička
paní Irena SYSLOVÁ
z Prostějova.
Ti, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manžel Milan
a dcery Martina a Renata
s rodinami.

Dne 25. listopadu 2015
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila maminka,
babička,
a prababička
paní Marie NAVRÁTILOVÁ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana s rodinou.

Zítra tj. 24. listopadu 2015
uplyne 10 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA,
který zemřel ve věku 15 let
po banální operaci
a prokázané vině
Mudr. Tomáše HRUBANA
HRUBANA..
Všem, kteří ho znali, děkujeme
za tichou vzpomínku.
Maminka Jana s manželem
a sestra Zuzka.

v barevném provedení

pouze za 200 Kè

10

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042
e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Jestliže potřebujete cokoliv
koupit, pak právě inzerce
v příštím vydání Večerníku za
pouhou desetikorunu
je pro vás tou pravou...

Na křídlech motýlých přilétá přáníčko,
aby Vám dědo a babičko,
svítilo ještě mnoho let jasné sluníčko.

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

Prodám jablka různé druhy, 10Kč/
kg. Tel.: 606 248 007

Pohřební služba Pavel Makový

Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.:
734 481 013

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Pondělí 23. listopadu 2015
Vlasta Bebarová 1945 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Musilová 1925 Smržice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Vysloužilová 1939 Žárovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 24. listopadu 2015
Vladimír Koukal 1944 Niva 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 25. listopadu 2015
Pavel Kalandra 1942 Prostějov 10.00 kaple Určice

Karel Dvořák 1946
Prostějov
Ilona Šťastná 1958
Prostějov
Marie Šnévajsová 1936
Ptenský Dvorek
Blanka Přikrylová 1933 Držovice
Jiří Nakládal 1937
Prostějov
Josefa Bohanosová 1922
Kostelec na Hané
Jan Straka 1947
Pivín
Marie Kopečná 1922 Smržice
Božena Bavlnková 1933
Františka Umlaufová 1937
Mostkovice
Prostějov
Helena Řezníčková 1965 Čechy
Josef Kintr 1948 Kostelec na Hané
pod Kosířem
Soukromá pohřební služba
spol.
JosefVáclavková
Navrátil 1919aBohuslavice

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

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

Dne 27. listopadu 2015
by oslavil 85. narozeniny náš
milovaný manžel, tatínek a
dědeček
pan František MENŠÍK
z Kostelce na Hané.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za celou
rodinu manželka Květoslava,
synové Vojtěch a František
s rodinou a vnučku Hanička

smuteèní oznámení

AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500 Kč/prms.
+ 15% DPH. Doprava zajištěna.
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic.
Tel.: 582 388 101

SEZNÁMENÍ

Už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.

v PÁTEK 27. listopadu 2015 v 10.00 hodin

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

Dne 25. listopadu 2015
oslaví manželé
Pavlína a Bohuslav KOPEČNÍ
z Hrochova výročí
Diamantové svatby.
Hodně zdraví, štěstí a pohody do
dalších společných let přejí dcera
Marie, synové Bohuslav
a Luboš s rodinami.

Dne 20. listopadu 2015
tomu bylo 5 let, co odešel
PhDr. Evžen MUCHA
a dne 22. listopadu 2015
by se dožil 74 let.
Moc nám schází.
Prosím, vzpomeňte s námi.
Děkuje Olga Muchová s rodinou.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

PRODÁM

Potřebujete půjčku?
Stačí zavolat.
5000 – 70 000 Kč
- hotovost až do domu
- měsíční splátky
736 772 043
Pracuji pro jednoho věřitele

Dne 28. listopadu 2015
by se dožila 62 let naše maminka
Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají dcera
Renata a syn Roman s vnučkou
Lucií a sestra Květa.

vzpomeòte
na zesnulé

NOVÌ

GRATULACE
15012320037

Dne 29. listopadu 2015
uplyne 10 let od úmrtí
pana Arnošta PÁNKA
z Domamyslic.
S láskou vzpomínají manželka
a dcera a syn s rodinami.

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 zámJEŽÍŠKA NA SPLÁTKY? U NÁS kové dlažby, žulových kostek, NOVĚ
ŽÁDNÝ PROBLÉM... VOLEJTE kamenné koberce a dalších, super
ceny, vysoká kvalita. Tel.: 723 522 369
739 429 448
Nabízím domácí svatební vdolečky.
V jedné dávce je cca 250 ks svatebních
vdolečků plněné tvarohem a rozinkami. Do těsta je použito máslo, tvaroh
a rum....žádné náhražky!! Po předchozí domluvě můžu i za poplatek
dovést. Cena za 1 dávku 250 ks je
500 Kč. Tel.: 728 267 753, e-mail:
kolacky-vdolecky@seznam.cz,
Prostějov.
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Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále –
spi sladce, vždyť se opět shledáme.

KOUPÍM

Nejsou již mezi námi

Miluše Kotková 1934 Klenovice
na Hané
Růžena Hrůzová 1921 Prostějov
Marie Skořinská 1921 Prostějov
Antonín Březovský 1930 Prostějov

Poslední rozlouèení

Květoslava Šindelářová 1944
Pondělí 23. listopadu 2015
Petr Mačák 1955 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Prostějov
Miroslav Koudelka 1945 Prostějov Ludmila Navrátilová 1932
Josef Hlavica 1934
Prostějov
Kostelec na Hané

15101521000

Pohřební služba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi
15021020132

FINANCE

soukromá řádková inzerce a vzpomínky

Marie Dokoupilová 1921 Výšovice Dušan Valachovič 1972
KostelecnaHané

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pomocní kuchaři
10 100 Kč
jednosměnný zákl. + praktická
ZELOS PV
Žehlíř/- ka
10-12 000 Kč
jednosměnný zákl. + praktická
Greplova textilní Pv
Pracovníci pro mytí nádobí
60 Kč/ hod.
turnusové služby střední odborné
Restaurace U chmelů Pv
Konstruktéři
25-35 000 Kč
jednosměnný úplné střední odborné LASKI Smržice
Elektrikář/- ka
90 Kč/ hod.
třísměnný
střední odborné
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE Pv
Operátor/ ka výr. linky
14 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
PROFROST Pv
Zdrav. sestra u prakt. lékaře
13 000 Kč
jednosměnný
úplné střední všeobecné MUDr. Olga Začalová Pv
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

Přijmu řidiče MKD skupiny C.
Karta řidiče nutná. Plat 20 až 30
tis. Kč. Víkendy převážně volné.
Tel .: 777 797 263

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov,
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

Přijmeme pomocnou sílu do
kuchyně na plný úvazek, krátký
a dlouhý týden, pracovní doba
9.-20.hod, (15 dní v měsíci)
Požadujeme:spolehlivost.Vhodné pro zdatnou důchodkyni.
Tel.: 777 011 699

Žena v důchodu hledá brigádu,
nebo práci na zkrácený úvazek.
Praxe prodavačka textil, oděvy.
Tel.: 724 551 220

15102921082

PRÁCI HLEDÁ

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

15101410989

Potřebujete si přivydělat na Vánoce?
Hledáme schopné lidi na pozici
AVON koordinátor pro oblast 345.
Vhodné jako přivýdělek 3 až 8
tisíc Kč měsíčně - k mateřské, ke
studiu, k zaměstnání. Časová ná- Hledám pracovníka na montáž a
ročnost 14 hodin týdně. Nejedná zapravování oken s vlastním ŽL,
se o podomní ani přímý prodej. tel.: 775 986 439
Kontaktní osoba: Oblastní manažer, tel.: 736 530 345, email.: Základní škola Prostějov, Dr. Horáka
24 přijme do školní jídelny vyučenou
avon.oblastmorava@gmail.com
kuchařku na 0,8, od 1.1.2016 na plný
Přijmu kadeřnici na ŽL do nově ote- úvazek. Praxe v oboru nutná, nejlépe
vřeného kadeřnictví. Info. na tel.: ve velkokapacitním provozu. Nárazově práce i o víkendech. Nástup ihned.
722 591 377
Info na tel.: 582 330 861, 731 115 456
Bezpečnostní a úklidová agen- od 7.00-14.00 hodin.
tura přijme na brigádu muže
s řidičským průkazem na předvá- H&D,a. s., Olomoucká 37, Prostěnoční a vánoční období na ostra- jov přijme na šicí dílnu:
hu v centru Prostějova. Informa- - krejčové ve vyšším počtu
- modelovou krejčí
ce na tel. čísle: 602 786 692
Pracovní doba od 6.00 – 14.30 hod.
Bezpečnostní a úklidová agentu- Od 1. 10. 2015 zvýšená hodinová
ra přijme do pracovního poměru sazba.
muže na pracovní pozici vrátný. Kontakt: pí. Daněčková, tel.:582
Místo výkonu Prostějov, podmín- 305 603, e-mail:central@hdas.cz
kou je čistý trestní rejstřík a schop- nebo H&D, a.s., Olomoucká 37,
nost nočních služeb. Informace na Prostějov.
tel. č.: 602 786 692

Plat (Kè)

15112011162

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,
loajálnost
Tel.: 721 456 005

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

15112021168

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

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

15112021171

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

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

15112021170

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

Salon Beauty přijme kosmetičku Zavedená restaurace v Prostějově
s ŽL. Tel.: 777 196 767
příjme KUCHAŘE na HPČ nebo
DPP. Požadavky: minutková kuKadeřnictví v centru města přijme ši- chyně, hotová jídla, praxe výhokovné kadeřnice na ŽL, nájem 2 500 Kč, dou. Platové podmínky: 20.000
včetně energií. Info na tel.: 728 512 345 Kč/měs. Více informací na tel.:
777 655 257
Přijmeme pracovnici do pekařské
provozovny, 3 směny, plný případ- Firma Gamsbart s. r. o. hledá šičky
ně zkrácený úvazek, nástup možný kožené konfekce.Dobré platové podihned. Info.: 582 342 095
mínky + stravenky. Kontakt na tel.:
603 834 529
Strojírenská firma v Prostějově hledá zámečníka. Podmínkou je zna- Obchodní firma hledá prodavačku
lost výkresové dokumentace
na zkrácený úvazek do prodejny
Tel.: 602 760 099
brambor. Info na tel.: 582 331 970

15111081152

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

15100970984
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soutěže
soutěž

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 46/2015:

I ve čtvrtém listopadovém vydání 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 26. listopadu 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Wolkerova 25
Marta MALÁ, Čelechovice na Hané 275
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
kosmetického salónu SOŠ Prostějov.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

K
Kollárovci
Danuše SVOBODOVÁ, Drozdovice 85
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 500 Kč
na ošetření pleti.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

KOLLÁROVCI
Jiří VEJVODA, Tylova 22, Prostějov
Výherce získává: DVĚ vstupenky na koncert KOLLÁROVCI
v celkové hodnotě 500 Kč.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

5,5,2,5
Jitka BIBRLOVÁ, Norská 3 Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny FAGOŠ.
KŘÍŽOVKA
15111061112

správně:

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

vyhrál/-a

Hrajeme o vánoční bonus na ježíška
Marie ŠTĚTOVSKÁ, Doloplazy 15
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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15101460991

15111161114

UŽ ZA DVANÁCT DNŮ PŘIJEDOU ...

Umělecký Prováděti
Dělník Komorní
vojenský soupis
kladoucí skladba
soubor domácích
parkety
zkratka
zvířat

Druh Mo- 449,3 g
hameda v Egyptě

Moje
(žena)

Vozík

Ačkoliv
knižně

3D
satelitní
mapa

Fr. film.
herec
Voltampér
značka

Vojenský
zběh
zastar.

2. díl
tajenky

Rostlina
prha

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Ryba

Skokanka
Dýmka
z Ulmu

Zemřít

Potřísnit
slinami
Dna
oblastně

Vůdčí
myšlenka
Cizí m.
jména

Římsky
551
Měkká
tkanina

MPZ
Polska
St. citl.
filmu

Pcháč

Značka
titanu
Pře
knižně

Nizozemské
platidlo

Budova
sloven.
Uleknutí
řidčeji

Tělní
tekutina

Stáří
Značka
ruthenia
Náš film.
režisér
Cestovní
doklad

Iniciály
herce
Kaisera

Mořské
pláže

Budova
Cizí
kongresu směnka
USA

Stimul
15111161114

Leník

Urostlý
chlapík
In. polit.
Klimenta

Útok
knižně
Kus ledu

Šňůrka
ve svíci

Japonské
sídlo

Potřeba
oráče

Anglický
šlechtic

Bůžek
lásky

Provazy
kovbojů
Kočkovitá šelma

Setina
hektaru
Chuť
zastar.
Obálka
na spisy
Značka
hektaru

Vlastnit
Ta
Balony

Mužské
jméno
Apogee
ang. zkr.

Druh papouška
Opak
dobra

Části
těl

Stíhat
Ledvina
anatom.

Mužské
jméno

Unikát

Primát

Moje
osoba
Elektrárna Mochovce
zkratka

3. díl
tajenky
Až na
toto
místo
zastar.

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
novou posilu "AGELEK"...

Skutek

Španělská exkrálovna

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč od Zlatnictví Josef Kaláb.

Bunkr

Tisícina
jenu

Švýcarské
město

Také
toto

Obrazov.
počítače
Kilotuna
značka

Odměřeně

Atletický
klub
zkratka

Celní kód
Jméno
Rumun- Alkenoly zpěváka
ska
Volka

Návěst

1. díl
tajenky

Abvolt
značka

SPZ
Plzněměsta

Zasévati

Nadšení

Okolo

uskok;
premisa;
poy; Ráža; rin;
Nyon;
Akan; rotl;
Inen; manul; ren;

15111861147

-BoK-

Výherce získá DVĚ VSTUPENKY na koncert
v celkové hodnotě 500 Kč. Šťastlivce budeme
kontaktovat telefonicky v pátek 27. 11.

Partnerem tohoto kola je Elektra LL,
který věnuje poukaz v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

TVÁŘE, OPATI, ARTUŠ, EFEKT, NADROST, HRANA, KLOVATI, EVOKACE,
TŘASK, EFÚZE, KYTKY, PIKLE, AUTOŘI, SKOKAN, FOYER, ODTOK, OHONY,
STÁLE, IONTY, KRUPKA, EXKRECE, RAKVE, PRAKY

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce
POUKAZ v hodnotě 500 kč na ošetření pleti.
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zveme vás...

TIP Večerníku
KOLLÁROVCI

KDY: SOBOTA 28. LISTOPADU 2015, 17:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL., PROSTÌJOV
A je to tady! Dlouho očekávaná kulturní událost a příjezd dalších
osobností hudební scény do Prostějova se natolik přiblížil, že
věrní přívrženci známého slovenského seskupení už počítají doslova jen hodiny. Sál Společenského domu všichni zaplní už tuto
sobotu osmadvacátého listopadu od sedmnácté hodiny večerní.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto hlavní mediální partner
prostějovského vystoupení, vám přináší závěrečnou pozvánku.
Kapela Kollárovci, která je již hodně známá nejen díky populární
hudební stanici TV ŠLÁGR, je seskupení pěti mladých talentovaných hudebníků z východního Slovenska, z nichž tři jsou bratři.
Svým uměním baví a rozveselují už mnoho let posluchače doma
na Slovensku, ale i v České republice.

TIP

k obrazovce

Neděle 29. listopadu:
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Šumperk
(8. kolo 2. ligy žen, hala Sportcentra Pv).

HÁZENÁ:
Sobota 28. listopadu:
13.00: TJ Sokol Centrum Haná – HK
Ivančice (9. kolo 2. ligy mladších dorostenců, SH v Kostelci na Hané).
15.00: TJ Sokol II Prostějov – HK Ivančice (9. kolo 2. ligy starších dorostenců,
SH ve Studentské ulici).
17.00: TJ Sokol II Prostějov – HK Ivančice
(9. kolo 2. ligy mužů, SH ve Studentské ulici).

PÁTEK
27.11.2015
20:15 HODIN

SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka ČR (2015)

Režie: A. Nellis
Hrají: M. Issová, L. Příkazký, S. Remundová
Bohdanka se narodila do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před
lety v návalu vzteku nechtěně proklela sedm svých synů a z těch
se stali krkavci. Rodiče před Bohdankou toto rodinné neštěstí tají.
Když se pak už dospělá Bohdanka konečně dozví o prokletí své

LEDNÍ HOKEJ:

rodiny, rozhodne se, že musí své bratry zachránit, stůj co stůj. Od
místní čarodějky se jí dostane rady, že musí svým bratrům ušít košile. Ale ne ledajaké. Sama bez pomoci musí natrhat pálivé kopřivy,
zpracovat z nich nitě, utkat látku a ušít každý steh, a dokud nebudou hotové, nesmí promluvit ani slůvko… Bratři-krkavci na ni na
každém kroku dohlížejí, není to však vůbec jednoduché. Na své
strastiplné cestě se Bohdanka seznámí s koktavým princem Bartolomějem a zamilují se do sebe. Jak dopadne jejich láska a osud
sedmi bratrů.

akce v regionu...
Do Čech pod Kosířem dorazí vojáci ze Slavkova
Muzeum kočárů ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci a obcí Čechy
pod Kosířem vás zve na jedinečnou akci DĚLA A JEZDCI NA
MORAVSKÉM POLI, která se bude konat tuto neděli 29. listopadu v 11:00 hodin v areálu zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku z dob napoleonských
bitev doprovázenou scénickou hudbou a pyrotechnickými efekty.
K vidění budou historická děla, vozy, jezdci na koních i další zbraně.

Plumlovské Vánoce rozzáří andělé

BASKETBAL:

„Jejich živá hudba, temperamentní zpěv a humorné slovo vytváří nezapomenutelnou atmosféru. Umějí to pořádně rozbalit
a vykouzlit všem úsměv na tváři, přivést nadšení i dobrou náladu.
Nosným pilířem jejich repertoáru je slovenská lidová píseň, která
díky nim dostává nový šat, příjemný i pro ty, kteří tento žánr nikdy
nevyhledávali,“ poznamenal na jejich adresu Pavel Tichopádek
z pořádající agentury Atlantic.
V podání Kollárovců si můžete poslechnout i skladby z klasické nebo populární hudby, nechybí ani jejich vlastní písně.
Dopřejte si proto pravou goralskou zábavu a zažijte příjemné
chvíle s Kollárovci!
Jestli jste vyhráli vstupenku v naší soutěži, zjistíte na straně 29

První adventní neděli na plumlovském náměstí slavnostně rozzáří
vánoční strom. Stejně jako loni by u toho ani letos neměl chybět anděl, který se snese z nebe. V následujícím programu bude na nádvoří
zámku k vidění a slyšení také andělská pohádka a andělská hudba.

Ve Ptení rozsvěcení vyvrcholí ohňostrojem
Tři v jednom. Tak by se dalo nazvat rozsvěcení vánočního stromku ve Ptení. Tuto sobotu 28. listopadu od 16:30 hodin se místní
sejdou před budovou ZŠ ve Ptení, aby se v lampionovém průvodu vydali na cestu po obci, následovat bude rozsvěcení vánočního stromečku. Vše vyvrcholí ohňostrojem. K vánoční pohodě
přispěje punč a medové perníky.

Pátek 27. listopadu:
17.15: LHK Jestřábi Prostějov – HC RT
Torax Poruba (14. kolo Ligy juniorů, sk. Východ, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
Sobota 28. listopadu:
10.00: LHK Jestřábi Prostějov – VSK
Technika Brno (16. kolo Ligy mladšího
dorostu, sk. Východ jih, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).

STOLNÍ TENIS:

Sháníte vánoční dekorace?

Horní Štěpánov (pk) - Tento čtvrtek 26. listopadu od 8:00 do 18:00 hodin se
v pohostinství „Na křižovatce“ v Horním Štěpánově uskuteční Vánoční jarmark,
na kterém nakoupíte adventní svícny, věnce, vánoční dekorace z papíru, korálek,
slámy i háčkované, teplé pletené ponožky, česnekový sirup, domácí marmelády
a mléčné výrobky, výborné mandlové koule, perníčky a perníkové chaloupky, šperky z korálků, hračky a mnoho dalších věcí. Vystaveny budou i výtvory dětí z místní
mateřské školy, které budete moci nejen zhlédnout, ale i si je odnést domů.

KLUZIŠTĚ
ŠTĚ
Ě

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Rozsvícení stromů v Němčicích, Určicích i Konici

Na rozvícení vánočního stromu, které se bude konat v pátek 27. listopadu v 18.00 hodin, zvou Němčice nad Hanou. Program proběhne
na Komenského náměstí. V Určicích bude rozscvícení doprovázet
nejen prodejní vánoční výstava, ale také sbírka plyšových hraček pro
postižené děti z asociace Radost v Prostějově. Do Určic zve Mikuláš v
sobotu 28.11 od 16:30 hodin. A na Masarykově náměstí v Konici se
při rozsvěcování adventního stromu potkáme v 17:00 hodin.

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
V pátek 27. listopadu od 16:00 do 18:00
hodin - Adventní věnce
tradiční výtvarná předvánoční dílna a výroba adventních věnců.
V pondělí 30. listopadu od 16:00 do
18:00 hodin - Keramika

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Multikulturní klub rodičů a dětí pravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30 do
11:30 hodin.
V úterý 24. listopadu od 17:00 do 19:00
hodin - Thule Tuvalu
promítání dokumentárního filmu z cyklu
Jeden svět
Ve čtvrtek 26. listopadu Adventní věnec tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou.
Multikulturní podvečery: pravidelně od
17:00 do 19:00 hodin
Čajovna - pravidelně ve čtvrtek od 16:00 do
19:00 hodin

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
„Výstava Příběh kapky“ bude k shlédnutí v budově RG a ZŠ města Prostějova,
Studentská ul. 2 až do 22. prosince.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15, Pv 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
MC Cipísek 2015
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
V sobotu 28. listopadu se koná POHÁDporadenského zařízení: 775 549 777.
KOVÉ ODPOLEDNE od 13:30 do
15:30 a od 16:00 do 18:00 hodin.
Půjčovna rehabilitačních
Akce pro rodiče a prarodiče s dětmi. Poháda kompenzačních pomůcek
ka, výtvarná dílnička na téma pohádky, herna.
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
RÙZNÉ..
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CEN- servírovací stolky a polohovací lůžka (meTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání chanická, elektrická). Kontakt po telefonu
rodičů s dětmi.
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Každé pondělí a středa od 9:00 do
12:00 hodin nabízí rodičovské inspirace, Ve středu 25. listopadu se koná pravidelný
přednášky, hernu pro děti a tvůrčí a pohy- „MAGICKÝ DEN“ při úplňku – LÍČENÍ
bové činnosti.
+ KARTÁŘKA Rezervace na čas každou
hodinu od 10 do 18 hodin v Avatarce na
Ve čtvrtek 26. listopadu od 16:00 hodin se nám.T. G. Masaryka 20.
v budově CMG, Komenského 17 v Prostějově ve studovně informačního centra pro
najdete nás na
mládež koná ŠPANĚLSKÝ PODVEČER
www.
– ukázka španělské hudby, ochutnávky typvecernikpv.cz
ických jídel, kulturní zajímavosti a další...

Prostějov
nám. T.G.Masaryka
DENNĚ 9:00 - 21:00 hodin

Úterý 24.11. 09:00 - 10:00
i pro školy a školky
Neděle 29.11. 13:00 - 15:00

Sobota 28. listopadu:
10.00: TJ Sokol Němčice n. H. „A“ – T.J. Sokol
Neředín„A“(8.koloKP1,hernaSokolská421).
10.00: TJ OP Prostějov „A“ – Hranice „A“
(8. kolo KP 2A, sokolovna U Kalicha).
10.00: TJ Sokol Otaslavice „A“ -Dolní Újezd
(8. kolo KP 2A, sokolovna v Otaslavicích).
14.00: TJ Sokol Čechovice „A“ – TTC Poruba (8. kolo 3. ligy mužů, sk. „E“, sokolovna).
15.00: TJ Sokol Němčice n. H. „A“ – TJ Sokol Kolšov „A“ (9. kolo KP 1, herna).
15.00: TJ OP Prostějov „A“ – TJ Sokol
Dolní Újezd (9. kolo KP 2A, sokolovna U
Kalicha).
15.00: TJ Sokol Otaslavice „A“ – TJ Sigma
Hranice „A“ (9. kolo KP 2A, sokolovna v
Otaslavicích).
Neděle 29. listopadu:
10.00: TJ Sokol Čechovice „A“ – KST
Slezan Opava (9. kolo 3. ligy mužů, sk. „E“,
sokolovna v Čechovicích).

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. listopadu
17:30 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
20:00 Black Mass:Špinavá hra
úterý 24. listopadu
17:30 Aldabra: Byl jednou jeden
ostrov 3D
20:00 Mládí
koprodukční filmové drama
středa 25. listopadu
17:30 Aldabra: Byl jednou jeden
ostrov 3D
20:00 Black Mass: Špinavá hra
čtvrtek 26. listopadu
Nehrajeme - uzavřená akce!
pátek 27. listopadu
15:30 Hodný dinosaurus
17:30 Viktor Frankenstein
20:00 Ganster Ka: Afričan
sobota 28. listopadu
15:30 Hodný dinosaurus 3D
17:30 Viktor Frankenstein
20:00 Ganster Ka: Afričan
neděle 29. listopadu
15:30 Hodný dinosaurus 3D
17:30 Ganster Ka: Afričan
20:00 Viktor Frankenstein

kavárna Galerie
Národního domu
Školní 49, Prostějov
do 2. prosince
Richard Pachman - HARMONIE

Galerie umìní Pv
Školní 49, Prostějov
do 18. prosince
ROZLOUČENÍ s Galerií Bašta

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.

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 27. listopadu
20:00 Tichá dohoda
koncert pražské hudební skupiny
sobota 28. listopadu
20:00 KLEMENTŮV LAZARET
&MALDA&MOVEMBERPÁRTY
nové songy a pódiová show Klementů.

DIVADLO POINT
www.divadlopoint.cz
pátek 27. listopadu
19:00 TESTOSTERON
(Andrzej Saramonowicz)
Režie: Jakub Hyndrich

Knihovna
úterý 24. listopadu
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
sedmý ročník oblíbené výtvarné díly
středa 25. listopadu
17:00 SOUOSTROVÍ SVATÝ TOMÁŠ A PRINC
cestopisná přednáška Jany Čižmarové
čtvrtek 26. listopadu
13:30 SOVIČKIÁDA
velké finále, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen dětské literární soutěže

Kino klub

DUHA

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Vojáčkovo nám.1, Prostějov
úterý 24. listopadu
19:00 Zločin v pozásavském PACIFIKU
Městské divadlo Mladá Boleslav
- Divadlo Kalich Praha
středa 25. listopadu
18:00 DAR Z NEBES
Galerie U Hanáka
činoherní hudební představení
s Gabrielou Filippi a Patrikem Kee
Školní 24, Prostějov
neděle 29. listopadu
do 24. listopadu
M. I. Hornová „Na Cestě“ On the Road 17:00 ADVENTNÍ KONCERT
dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose.
do 15. prosince
Pavlína Novotná - NEPÁL ŽIJE

Školní 4, Prostějov
sobota 28. listopadu
8:30 Za kamarády z televize 4
pásmo pohádek
10:00 Justin: Jak se stát rytířem
španělský animovaný film

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

Zámek KONICE

neděle 29. listopadu
16:00 ADVENTNÍ KONCERT
Trubači OMS z Přerova

pátek 27. listopadu
15:00 Slavnostní otevření kluziště
17:00 Rozsvícení vánočního stromu s Václavem
Neckářem + LASER SHOW
náměstí T. G. Masaryka
sobota 28. listopadu
8:30 Promítání pásma
pohádek pro nejmenší
10:00 Promítání pohádky Justin: Jak se stát rytířem
13:00 Vánoční minidílna pro děti
15:30 Vánoce s Albertíkem
kulturní klub DUHA
neděle 29. listopadu
10:00 Adventní filmové dívánky: Rosa a Dara
kino METRO70

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15052710549

®

Pondělí 23. li stopad u 2 0 1 5
Číslo 47•Ročník 19

DIVADLO Fotbalová revoluce a TABULKY:
NAVŠTÍVIL NA NOVINY SE ZAPOMNĚLO...
NESVEDBA NAŠE KAUZA

Naleznete
uvnitř

PREMIÉROVÁ
AUKCE UMĚNÍ

●● V prostějovském Muzeu a galerii
bylo včera odpoledne co nakupovat.
Nechyběli jste?
strana 28

POCHOD
ZA DERBY

●● Sobota patřila hanáckému derby
v ledním hokeji, na který fanoušci vyrazili pochodem od radnice
strana 41
Foto: archív Večerníku
Foto: Tomáš Kaláb

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● 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.

PROSTĚJOV Mluvit nestačí! S nástupem nové sezóny zasáhla český fotbal revoluce. Elektronizace
postihla od shora dolů všechny tuzemské soutěže, včetně pralesních „čtyřek“ a mládeže. Veškeré
obavy spojené s nastolením nového systému se naštěstí ukázaly jako liché. Světe div se, ono to
funguje. Až na jednu, ale dost podstatnou maličkost - v pondělních novinách nenajdete střelce!
„Problém je v centrálním softwaru FAČR. Není nastaven tak, aby se výsledky a tabulky převáděly
tím způsobem, jak jsme byli celé roky zvyklí,“ zamyslel se Milan Elfmark, předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov.
(zv)
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Problematiku rozebírá Večerník
na straně 35 dnešního vydání

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU,
ZÍSKAT DÁREK
A JEŠTĚ VYHRÁT...

UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC
NALISTUJTE STRANU 10

ŠEK NEMOCNÝM DĚTEM
EXKLUZIVNĚ

●● Basketbalové juniorky TJ OP
Prostějov neuspěly v domácím dvojutkání proti Spartě Praha a Strakonicím, čímž upravili svou bilanci na pět
výher a sedm porážek.
●● Do čela okresního přeboru stolního tenisu se po osmém kole vyšvihlo „áčko“ Brodku u Prostějova, jen
o skóre druhý je Suchdol, který má
však na svém kontě o zápas méně.

●● Lukáš Vydržel vychytal hokejistům Valašského Meziříčí výhru
3:2 nad Karvinou, díky níž se Bobři
udrželi na předposledním místě
druholigové tabulky.

●● Podle očekávání se volejbalistky
Prostějova konečně prodraly na čelo
extraligové tabulky
strana 39

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

●● V prostějovském Národním
domě proběhl další Restaurant Day.
Co se podávalo,
se dočtete na straně 32

●● Kuželkářům Přemyslovic se ani
tato sezona zatím nevyvíjí podle představ, po devíti kolech jsou v „C“ skupině
třetí ligy díky dvěma výhrám a sedmi
porážkám na poslední pozici, když ve
svém posledním mači nestačili doma
na vedoucí Chvalíkovice.

➢

AGELKY
UŽ VEDOU

více čtěte
na straně

32

Foto: archív Jana Nedbala

OLOMOUC Předčasné Vánoce. Kolektiv zaměstnanců jednoho prostějovského
supermarketu se včera, tj. v neděli 22. listopadu, proměnil v Ježíšky. Celoroční sbírka určená pacientům dětského oddělení hemato-onkologie Fakultní nemocnice
Olomouc vynesla 44 444 Kč a byla předána včera odpoledne.
(zv)

Zveme na šlágr Večerníku
– VOLEJBAL&BASKETBAL
PROSTĚJOV Hned dva atraktivní zápasy špičkové profesionální úrovně krátce po sobě nabídne tuto sobotu odpoledne a večer budova
prostějovského Sportcentra DDM
v Olympijské ulici. Jako první se
výjimečně hned od 16:00 hodin
představí volejbalistky VK Agel,
jež ve šlágru desátého extraligového kola přivítají aktuálně druhou Ostravu. O dvě a půl hodiny
později pak přijde chvíle pro basketbalisty a jejich fanoušky, hráči
Ariete totiž ve čtrnáctém kole nejvyšší domácí soutěže přivítají borce Ústí nad Labem.
V případě volejbalistek půjde o souboj dvou aktuálně nejlepších
českých družstev žen. Ostrava ve svých dosavadních osmi duelech
ani jednou nezaváhala a je jediným dosud neporaženým celkem,
vedoucí Prostějov je na prvním místě o tři body jen díky tomu, že
sehrál již o jedno střetnutí více. Hned v úvodním souboji této sezóny totiž ambiciózní tým z pomezí Moravy a Slezska šokoval výhrou
3:2 na sety a Prostějovanky mu tak mají co vracet.
V případě basketbalové bitvy půjde o střetnutí dvou týmů s rozdílnou formou. Ariete zvítězilo již sedmkrát v řadě a dokázalo se
posunout na třetí místo jen o skóre za Opavu, naopak ústecké sestavě se podařilo uspět jen ve dvou z posledních devíti utkání. To
aktuálně znamená předposlední místo ve dvanáctičlenné tabulce,
když hůře je na tom pouze Brno.
(jim)

AKTUALITY ZPOD VYSOKÉ SÍTĚ NAJDETE NA
STRANÁCH 44 A 45, ZPRÁVY OD BEZEDNÝCH KOŠŮ
PAK HLEDEJTE NA STRANĚ 46.

➢
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Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis

Sportovní sumáø
DOHRÁVKA 15. KOLA MSFL

TJ Sokol
Šternberk
VK AGEL
Prostějovv

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI MSFL
Tým

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

MFK Vítkovice
1.SK Prostějov
SK Uničov
MFK Vyškov
FC Hlučín
FC Velké Meziříčí
SK HS Kroměříž
SK Spartak Hulín
FC Viktoria Otrokovice
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
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
10
8
6
6
7
7
5
6
5
3
4
3
4
3
2

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

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

34:21
29:17
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
19:34

34
34
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

TURNAJ MISTRŮ,
Londýn, muži

tenis
eennis
niss v

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

„Naše družstvo zápas ze začátku podcenilo...
strana 44
EXTRALIGA ŽEN - předehrávka 18. kola

2. LIGA, SK. „E“ – 3. KOLO:

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

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

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

9
7
6
6
5
5
4
3
3
1
1
0

16.0
15.5
14.5
13.5
14.5
12.5
11.5
10.5
10.0
10.5
8.5
6.5

skóre min.
20:25
24
16:25
22
19:25
23

Š. Šenková, M. Šenková, Dudová, Borovcová, Janečková,
Jurčíková, libero Matoušková. Střídaly: Zatloukalová, Kratochvílová. Připraveny byly: Beránková, Navarová, Kubíková.
Trenéři: Martin Hroch a Miroslav Jehlář.

0

Brno
VK AGEL
Prostějov

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

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

SESTAVA
ŠTERNBERKA:

SG

Tabulka:
1. ŠK Brno „B“
2. ŠK Lipovec
3. ŠK GORDIC
4. TJ Prušánky
5. ŠK Dalešice
6. Silko Jihlava
7. OREL Ořechov
8. A64 Grygov „B“
9. ŠK Kuřim
10. ŠK Duras BVK „B“
11. Jezdci Jundrov
12. SK Prostějov

12
9
10
10
10
9
5
5
2
5
3
1

3

set
skóre min.
1. set: 15:25
24
2. set: 11:25
22
3. set: 10:25
23
Hráno v Prostějově

Rozhodčí: Dziacký a Kostka. Čas: 1:04 hodin
Diváků: 300.
SESTAVA
SG BRNO:

Baumruková, Cruz, Jandová, Kopáčová, Valášková,
Nečasová, libero Slavíková. Střídaly: Vaňková,
Helanová, Mikulcová, Šmídová.
Trenéři: Aleš Novák a Jakub Brečka.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

kouč Prostějova Miroslav ČADA

strana 45
VK AGEL
Prostějov

V KOSTELCI

SG

a dvou remíz, v případě zbylé dvojice
pak jedna výhra a jedna remíza. Relax
vyzrál na BVD, Vrahovice zdolaly Bedihošť.
O příštím víkendu už naplno vypuknou i boje v dalších soutěžích. Mužská elita se sejde v Kostelci, „áčková“
skupina druhé třídy v Nezamyslicích
a „béčko“ v Němčicích. Rovněž v
Němčicích se pakv neděli odpoledne
představí veteráni.
(koc, jim)

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

AC ZAVADILKA 2000 „B“
FC ORANGE
FC RELAX Prostějov „B“
FC VRAHOVICE
BVD
TORPEDO Prostějov
FC MENPHIS Prostějov
SPORT BAR Bedihošť

3
3
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
0
0
0

0
2
1
1
0
1
1
0

1
0
0
0
1
1
1
2

9:7
4:2
9:4
5:3
8:11
3:5
2:5
6:9

6
5
4
4
3
1
1
0

VOLEJBAL KAM PŘÍŠTĚ...
10. kolo, sobota 28. listopadu, 17.00 hodin: Prostějov – Ostrava (16.00), Frýdek-Místek – SG Brno, Olomouc – KP Brno, Přerov – Olymp (18.00).

DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY
9. kolo: Olomouc - Olymp Praha 3:0 (17, 21, 21). Nejvíce bodů: Dědíková 14, Kubová
12, Košická 10 - Hodanová 13, Vyklická 7 * Frýdek-Místek - Šternberk 3:1 (-21, 10, 21,
13). Nejvíce bodů: Pavelková 22, Štrbová 16, Holišová 14 - Jurčíková 12, Borovcová 9,
Dudová 8 * Přerov - Ostrava 2:3 (27, -25, 18, -23, -16). Nejvíce bodů: Gálíková 20, K.
Kohoutová 18, Polášková 17 - Nachmilnerová 22, Kojdová 20, Zedníková 10.

Ostrava

Střelba 2b.: 34/19:30/14 Asistence:
Trojky:
7:8 Osobní chyby:
Trestné hody: 15/12:14:11 Získané míče:
Doskoky:
37:29 Ztracené míče:

3
0

Brno

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

skóre min.
25:20
18
25:13
18
25:6
16

Roseboro Brett 16, Slezák Pavel 14, Marko Roman 13,
Šteffel David 8, Tomanec Jan 7, Peterka Ondřej 7, Dokoupil
Petr 5, Kouřil Radovan 1, Choleva Adam 0, Sehnal Marek 0,
Palyza Lukáš 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
OSTRAVY:

Bohačík 22, Číž 22, Kerr 8, Hooker 4, Koloničný 4, Medvecký 2, Leczo 1, Jančík 0, Bratčenkov 0, Šplíchal 0, Klímek
0, Urbánek 0.
Trenér: Dušan Medvecký

„Tento nestřelecký zápas otevřel Slezák“
trenér Orlů Zbyněk CHOLEVA
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DALŠÍ VÝSLEDKY
12. kolo: Děčín - Kolín 86:64 (26:15, 46:33, 71:46). Nejvíce bodů: Houška a Pomikálek po 13, Jelínek
11 - Skinner 13, Ličartovský 11, Faifr 10 * Opava - Pardubice 86:75 (22:17, 38:35, 65:54). Nejvíce bodů:
Jurečka 16, Zbránek 14, Šiřina 13, Kramný 10 - Půlpán 16, Sanders 14, Nečas 12, Švrdlík 10 * Svitavy - Jindřichův Hradec 75:80 (16:25, 34:38, 51:59). Nejvíce bodů: Jones 32, Teplý 21, Bašta 12 - Nofflet 25, Vošlajer 20, Lamar 17 * USK Praha - Ústí nad Labem 82:64 (17:12, 41:30, 56:46). Nejvíce bodů: Josipovič
23, J. Bohačík 20, Mareš 15 - Čarnecký 19, Dean 13, Pecka 13.
13. kolo: Pardubice - USK Praha 54:58 (19:17, 37:32, 45:42). Nejvíce bodů: Švrdlík 12, Wall, Pandula, Škranc a Sanders po 9 - Josipovič 21, J. Bohačík 13, Šafarčík 12 * Kolín - Jindřichův Hradec 65:79
(18:17, 35:30, 55:51). Nejvíce bodů: Allen 15, Vocetka 11, Skinner a Ličartovský po 10 - Vošlajer 23,
Šoula 16, Nofflet 15, Lamar a Novák po 10 * Brno - Děčín 56:89 (16:28, 33:48, 38:71). Nejvíce bodů:
Zachrla 18, Norwa 14, Prášil 8 - Stria 18, Vyoral 11, Bosák 10 * Svitavy - BK Opava 80:73 (19:18, 40:41
, 54:57). Nejvíce bodů: Doaks 28, Jones 16, Špaček 12 - Gniadek 14, Jurečka 13, Zbránek 12 * Ústí nad
Labem - Ostrava 78:72. (23:28 38:44 55:54). Nejvíce bodů:. Abercrombie 18, Dean 14, Votroubek
13 - Číž 30, Hooker 13, Medvecký 11.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 13. KOLE


Tým

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

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

SESTAVA
SG BRNO:

Nečasová, Baumruková, Valášková, Helanová Mikulcová, Cruz, libero Slavíková. Střídaly: Vaňková,
Šmídová. Připraveny byly: Jandová, Kopáčová.
Trenéři: Aleš Novák a Jakub Brečka.

V2

P1

P0

1
1
4
4
5
6
7
7
7
7
9
9

932:773
280:238
919:848
917:859
1020:934
851:900
840:838
890:942
725:748
826:892
987:1084
763:894

91.7
66.7
66.7
66.7
61.5
50.0
41.7
41.7
36.4
36.4
30.8
18.2

Dohrávka 2. kola, středa 25. listopadu, 17.30 hodin: NH Ostrava – SLUNETA Ústí n/L.
14. kolo, sobota 28. listopadu, 18.00 hodin: NH Ostrava – BK JIP Pardubice
(17.30), BK Opava – GEOSAN Kolín, Lions Jindřichův Hradec – mmcité Brno, Ariete Prostějov – SLUNETA Ústí nad Labem (18.30), USK Praha – BOHEMILK Tuři
Svitavy (odloženo na 1. prosince 2015, 20.15), BK ARMEX Děčín – ČEZ Basketball
Nymburk (odloženo na 4. března 2016, 18.00).
Dohrávka 4. kola Českého poháru: Basketbal Olomouc - Ariete Prostějov (24.11.,
19:00), JBC mmcité Brno - Lions J. Hradec (30.11.,18:30), BC Nový Jičín - BK Opava
(26.11., 19:30), BC Vysočina - BOHEMILK Tuři Svitavy (29.11., 18:00).

Sokol Kostelec n.H. - HK
TJ Sokol II Prostějov

30
28

poločas: 15:14

Rozhodčí: Baader
- Novotný. ŽK: 3:2.
Vyloučení: 7:5. ČK: SméP. Navrátil, Mayer - Přikryl 3, Smékal 9, J. Prášil, Popelka, kal (K). Sedmičky: 4/2:3/3.
Grulich 2, Ševčík 2, Dostál 1, Varhalík 3, Švec 5, Vymětal 5, Diváků: 185.
Sestava Kostelce:

Trenér: Jiří Grepl.

Hrubý, Nesvadba - Kozlovský 6, Burget, Jurík 1, Bokůvka
1, Jurečka 2, Bečička, Procházka 7, Šestořád, Mikulka 4,
Raška, Kosina 7.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

„Vítězství je to sladké, co přebíjí únavu.“
kostelecký veterán DAVID ŠEVČÍK

strana 47
Maloměřice - Tišnov nehlášeno, Kuřim - Bohunice 24:25, Juliánov - Hustopeče 22:26, Ivančice
- Velké Meziříčí nehlášeno, Telnice - Napajedla nehlášeno.

kouč prostějovských volejbalistek Miroslav ČADA

strana 45
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 9. KOLE
VK Agel Prostějov
TJ Ostrava
VK UP Olomouc
PVK Olymp Praha
Volejbal Přerov Precheza
VK Královo Pole
TJ Sokol NIBE Frýdek - Místek
TJ Sokol Šternberk
VK SG Brno

V1

11
2
8
8
8
6
5
5
4
4
4
2

DALŠÍ VÝSLEDKY 8. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:

„SG doplatilo na naši ideální sestavu
hodně vysokou porážkou...“

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

Z

12
3
12
12
13
12
12
12
11
11
13
11

Sestava Prostějova:

Weiss, Steenbergen, Topič, Vargas, Borovinšek, Matienzo, libero Kovářová. Střídala: Herelová, Soares, Tinklová. Připravena byla: Gambová.
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.



Rozhodčí:
Matějek,
Kurz, Kapl
Diváci: 448.

17:16
14:16
11:3
12:16

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Grepl, Říčař.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Tým

skóre
19-17
19-14
12-13
21-19
38-31

HÁZENÁ - 8. KOLO 2. LIGY MUŽŮ

Rozhodčí: Trumpeš a Zimmermann. Čas: 0:52 hodin
Diváků: 250.

2.B tøída

PRÙBÌŽNÁ TABULKA:

63

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 9. kolo

Sezona začala

sobota 21. listopadu 2014, Kostelec na Hané: FC RELAX „B“ – BVD 8:3, FC
ORANGE – TORPEDO 0:0, FC RELAX „B“ – FC ORANGE 1:1, TORPEDO – BVD
3:5, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – BEDIHOŠŤ 4:3, FC VRAHOVICE – FC MENPHIS
1:1, FC ORANGE – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 3:1, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – FC
MENPHIS 4:1, FC VRAHOVICE – BEDIHOŠŤ 5:3.

NH

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

KAM PŘÍŠTĚ...

„Utkání jsme zvládli solidně
i v pozměněném složení.“

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Úvodní turnaj „B“ skupiny 2.
třídy odstartoval novou okresní futsalovou sezonu. V kostelecké sportovní
hale se do akce dostala kompletní osmička účastníků této skupiny a zatím
nejlépe je na tom „béčko“ Zavadilky.
To si poradilo s Bedihoští a Menphisem, nestačilo jen na Orange.
Právě Orange, „béčko“ Relaxu a Vrahovice jako jediné neprohrály, v prvním případě platí bilance jedné výhry

71

Rozhodčí: Zimmermann a Peloušek. Čas: 1:09 hodiny.
Diváků: 300.

ŠACHOVÉ PARTIE
OREL Ořechov – ŠK Duras BVK „B“ 4:4,
ŠK Gordic – A64 PROCLIENT Grygov „B“
5,5:2,5, ŠK GARDE Lipovec - ŠK Kuřim
5,5:2,5, ŠK Caissa Pivovar Dalešice –
Silko Gambit Jihlava 4:4, ŠK Lokomotiva
Brno „B“ – Jezdci Jundrov 5,5:2,5, TJ
Podlužan Prušánky – SK Prostějov 5:3
(A. Gaša – Závůrka 0,5:0,5, Uřičář – Matoušek 1:0, Stánec – Adamčík 0,5:0,5, P.
Gaša – Sýkora 0:1, Danada – Zapletal
0,5:0,5, Mayer – Zvoníček 1:0, Vrtal – Vláčil 1:0, Hudaček – Fiala 0,5:0,5)..

0
3

lodivod VK AGEL Miroslav ČADA

Dvouhra muži - skupina: Stana Smithe: Berdych (6) - Federer (3-Švýc.)
4:6, 2:6, Berdych - Nišikori (8-Jap.)
5:7, 6:3, 3:6, Berdych - Djokovič (1Srb.) 3:6, 5:7.

Ariete
Prostějovv

* výsledky * statistiky * tabulky

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 8. kolo

MFK Vítkovice - MSK Břeclav 3:2 (1:2). Branky: 5. Musiol, 74. Musiol (pen.), 89.
Kovařík – 13. Levai, 30. Simandl (pen.). Diváci: 415.



kooperativa nbl - 12. kolo

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

Míče

9
8
8
8
8
7
7
9
10

8
6
6
4
3
2
2
1
0

0
2
0
1
0
1
0
1
0

1
0
0
0
2
1
0
0
1

0
0
2
3
3
3
5
7
9

26:4
24:8
19:8
15:12
14:16
13:15
8:17
11:23
3:30

725:488
765:676
629:524
596:574
647:613
623:600
493:575
636:792
520:792

Body

25
22
18
14
11
9
6
5
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.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 8. KOLE


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

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

Bohunice
Juliánov
Hustopeče
Prostějov
Kostelec na Hané
Ivančice
Velké Meziříčí
Telnice
Maloměřice
Tišnov
Napajedla
Kuřim

8
9
8
8
8
7
8
7
7
7
7
8

7
6
5
5
4
4
4
2
2
2
1
0

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

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

200:178
280:249
222:201
230:216
201:189
183:172
222:218
196:210
159:186
211:229
164:181
212:251

14
13
11
10
9
9
8
5
5
4
3
1

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
9. kolo, sobota 28. listopadu, 17.00: Prostějov – Ivančice, Napajedla - Kostelec na Hané,
Velké Meziříčí – Kuřim, Hustopeče – Telnice (neděle 29. listopadu, 10.30), Bohunice –
Maloměřice (neděle 29. listopadu, 16.30), Tišnov - Juliánov (neděle 29. listopadu, 17.00).

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis

LHK Jestřábi
Prostějov

3

sn

4

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

Hokej Ústíí
nad Labem

Branky a nahrávky: 22. Novák (Šlahař, Venkrbec), 23. Novák (Venkrbec, Šlahař),
51. Krejčík (Volek, Mojžíš) – 14. Kloz (Tůma, Holomek), 24. Roubík (Holomek, Kloz), 59.
Merta (Vágner, Tenkrát), rozhodující nájezd Andres. Rozhodčí: Fiala – Barteček, Konvička.
Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 42:33. Diváků: 1492.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička (3. nájezd Neužil) – Mojžíš, Sova, Husák, Protivný, Vokurka, Drtina, Špaček, Rudl – Illéš, Dragoun,
Luňák – Volek, Moskal, Krejčík – Novák, Venkrbec, Šlahař
Trenér: Kamil Přecechtěl.
– Kajaba. Kuncek, Staněk.

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Soukup – Smetana, Vágner, Bernard, Pohl, Brož, Sobotka,
Holomek – Tůma, Roubík, Kloz – Tenkrát, Andres, Rys – Dalecký, Kuchler, Merta – Křivohlávek, Melka, Gengel.
Trenér: Tomáš Mareš.

„Vypadalo to na tři body, ale bohužel nejsme
momentálně schopni udržet jednogólové vedení.“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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WSM LIGA – 24. KOLO

Salith
Šumperk

6

2

(4:0, 0:1, 2:1)

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 5. Fořt (Holík), 8. Půhoný (Sedlák), 18. Sedlák (Haas), 20.
Vrdlovec (Milfait, Fořt), 45. Milfait (Fořt, Holík), 55. Půhoný (Ostřanský) - 33. Venkrbec
(Šlahař, Novák), 42. Mojžíš (Šlahař). Střely na branku: 35:38. Rozhodčí: Doležal –
Křivohlavý, Špringl. Vyloučení: 4:2, navíc Illéš (Pv) 5 minut a do konce utkání. Využití:
2:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 813.
SESTAVA
Svoboda - Holík, Petira, Zdráhal, Sedlák, Puzič, Roupec,
ŠUMPERKU:
Havlík, Prokop – Milfait, Vrdlovec, Fořt – Ostřanský, Šebek,
Půhoný – Haas, Plášek, Brunec – Hroch.
Trenér: Milan Mazanec.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička (18. Neužil) – Drtina, Vokurka, Mojžíš, Sova,
Husák, Protivný, Rudl, Špaček - Illéš, Dragoun, Luňák –
Volek, Moskal, Staněk – Novák, Venkrbec, Šlahař – Kajaba,
Kuncek, Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Hráli jsme naprosto jednoduše
a přímo do branky...“
nový kouč "Draků" Milan MAZANEC
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WSM Liga – 25. kolo

LHK Jestřábi
Prostějov

3

sn

4

HC Zubr
Přerov

(2:1, 1:2, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Volek (Moskal, Mojžíš), 13. Sova (Staněk), 24. Novák (Šlahař)
– 2. Šťastný (Sýkora, Sikora), 28. Procházka, 29. Sikora (Šťastný), rozhodující nájezd Sýkora.
Rozhodčí: Pražák – Adamec, Poruba. Vyloučení: 9:8, navíc Procházka (Přerov) 5 minut a
OT do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 39:29. Diváků: 4123.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička (nájezdy Neužil) – Mojžíš, Sova, Protivný, Drtina, Husák, Špaček, Vokurka, Rudl – Venkrbec, Dragoun,
Luňák – Volek, Moskal, Staněk – Šlahař, Novák, Illéš – Kajaba, Kuncek, Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
PŘEROVA:

Řehoř (24. Klimeš) – Chmelíř, Grof, Hořava, Dujsík, Vágner,
Ferenc, Sedlák, Šnajnar – Procházka, Pšurný, Dostálek, Sýkora,
Sikora, Šťastný, Goiš, Popelka, Stoklasa, Blinka, Král, Kovařík.
Trenér: Tomáš Mareš.

„Oba týmy odehrály velice vyrovnanou partii
a jen mě mrzí, že jsme nezískali i bod navíc.“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
26. kolo, středa 25. listopadu 2015, 17.30 hodin: České Budějovice - Benátky nad
Jizerou (17.30), Havířov - Jihlava, Kladno - Prostějov, Litoměřice - Most, Přerov - Slavia Praha, Šumperk - Kadaň, Ústí nad Labem - Třebíč.
27. kolo, sobota 28. listopadu 2015, 18.00 hodin: Havířov - České Budějovice (pátek 27. listopadu, 18.00), Kladno - Slavia Praha (16.00), Benátky nad Jizerou - Prostějov (16.30), Litoměřice - Jihlava, Ústí nad Labem - Most, Šumperk - Třebíč, Přerov
- Kadaň.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 25. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
13
11
11
12
11
11
7
10
10
8
9
6
4

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

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

6
4
6
9
9
8
11
9
12
11
10
13
15
16

84:57
96:65
87:55
84:72
80:69
67:64
78:75
81:95
69:77
85:94
58:76
69:72
71:99
63:102

Bodů

53
51
46
42
42
42
38
36
35
35
33
31
22
19

DALŠÍ VÝSLEDKY
23., 24. a 25. KOLA
WSM LIGY
23. kolo: Most – České Budějovice 4:2
(1:0, 0:2, 3:0). Branky: 11. Kubinčák
(Havlíček, Baránek), 42. Smolka (Baránek),
55. Kubinčák (Havlíček, Smolka), 60.
Kubinčák (Baránek, Smolka) – 28. Nouza
(Heřman), 30. Zíb (Mikyska). Diváci: 668
* Třebíč – HC Dukla Jihlava 2:3 (0:1, 0:0,
2:2). Branky: 42. Pekr (Bilčík, Polodna), 59.
Pekr (Erat, Dolníček) – 16. Flek (Grebenyuk,
Anděl), 51. Gríger (Seman, Dobrovolný), 56.
Štebih (Důras, Flek). Diváci: 3650 * Benátky
n/J – Šumperk 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Branky:
38. Dlouhý (Jonák, Lakatoš), 52. Jonák
(Lakatoš, Dlouhý), 59. Ordoš (Volf). Diváci:
256 * Kadaň – Havířov 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).
Branky: 20. Račuk (Kaše), 39. Hejcman
(Drtina, Vaněk) – 18. Kanko (Meidl, Okál),
20. Sztefek (Štumpf, Pechanec), 32. Kanko
(Štumpf), 51. Štumpf, 60. Štumpf. Diváci:
570 * HC Slavia Praha – HC Stadion
Litoměřice 6:2 (3:1, 1:0, 2:1). Branky:
13. Bahenský (Mikulík), 15. Robinson
(Pavlin, Hraško), 18. Markovič (Čermák,
Robinson), 31. Šafránek (TS), 58. Hraško
(Hruška, Markovič), 60. Kubica (Čermák,
Knot) – 4. Nedvídek (Ondráček), 44. Berger
(Michal Procházka). Diváci: 1075* Kladno – Přerov 5:3 (1:0, 3:1, 1:2). Branky:
12. Skuhravý (Horna, Machač), 26. Kindl
(Stach, Bílek), 30. Bílek, 37. Bílek (Stach), 56.
Stach (Skuhravý, Bílek) – 29. Sikora (Sýkora,
Stoklasa), 46. Stoklasa (Sikora, Sýkora), 48.
Hořava (Šťastný). Diváci: 2159.
24. kolo: České Budějovice – Kladno
9:7 (2:2, 2:1, 5:4). Branky: 3. Žálčík (M.
Švihálek, Zíb), 20. Heřman (Nouza, Straka), 21. Kuchejda (Mikyska), 24. Nouza
(Heřman, Straka), 45. Nouza (Suchánek,
Straka), 49. Suchánek (Nouza), 51. Škoda,
59. Nouza (Heřman), 60. Kuchejda – 1. Rudovský (Repe), 7. Pletka (D. Růžička), 22.
Stach (Kehar), 41. Nash (Stach, Bílek), 56.
Machač, 60. Repe (Machač), 60. Rudovský
(Skuhravý, Stach). Diváci: 6180 * HC Dukla
Jihlava – HC Most 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
Branky: 33. Zadražil, 36. Diviš (Štebih, Jergl).
Diváci: 1248 * Ústí n/L – Slavia Praha 1:2
(1:0, 0:2, 0:0). Branky: 1. Rys (Roubík) – 24.
Knot (Robinson), 26. Robinson (Čermák).
Diváci: 2691 * Litoměřice – Kadaň 2:3
po prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1). Branky: 30.
Beránek (Ondráček, Pavlas), 40. Beránek
(Ondráček, Pavlas) – 36. Račuk (Drtina), 44.
Račuk (Kaše, Mrázek), 63. Račuk (Mrázek).
Diváci: 870 * Havířov – Třebíč 2:3 (0:2,
0:1, 2:0). Branky: 42. Meidl (Kanko,
Mazanec), 59. Gřeš (Sztefek, Krisl) – 7. Švec
(Erat, Dolníček), 20. Raška (Malena, Zohorna), 26. Psota (Wasserbauer, Raška). Diváci:
1877.
25. kolo: Slavia Praha – Šumperk 5:4
prodl. (1:0, 2:3, 1:1 - 1:0). Branky: 17.
Šafránek (Micka, Pavlin), 28. D. Hruška (Pavlin, Bahenský), 34. Robinson (Šafránek), 50.
Markovič (Knot, Šafránek), 65. Hruška – 22.
Fořt (Vrdlovec, Milfait), 33. Petira (Brunec,
Zdráhal), 37. Drtil (Vrdlovec), 41. Zdráhal
(Drtil). Diváci: 1352 * Kadaň – Ústí n/L 4:2
(2:0, 2:1, 0:1). Branky: 5. Kaše (Račuk), 13.
Szathmáry (Dušek), 22. Hejcman (Hlava),
30. Račuk (Rýgl) – 25. Kloz (Roubík, Pohl),
56. Kloz (Roubík). Diváci: 711 * Benátky
n/J – Kladno 3:6 (0:1, 1:1, 2:4). Branky:
28. Plodek (Hrníčko, Ordoš), 46. Hrníčko
(Plodek), 57. Paločko (Huňa) – 20. Bílek
(Rudovský, Stach), 27. Stach (Skuhravý,
Repe), 49. Stach (Rudovský, Nash), 53. Rudovský (Růžička, Machač), 53. Bílek (Kindl),
59. Bílek (Stach, Kindl). Diváci: 678 * Jihlava
– České Budějovice 4:2 (1:0, 3:2, 0:0).
Branky: 14. Gríger (Diviš), 23. Flek (Malec, Anděl), 27. Anděl (Gríger), 30. Skořepa
(Jergl, Důras) – 30. Kolmann (Babka), 39.
Heřman (Straka, Vráblík). Diváci: 4975 *
Most – Havířov 2:9 (1:2, 0:4, 1:3). Branky:
7. Slavíček (Kubinčák, Hanzl), 57. Baránek
(Přeučil) – 10. Krisl (Kanko), 14. Korím
(Sztefek, Krisl), 22. Kalus (Bahounek, Maliník), 30. Kalus (Korím, Kanko), 33. Štumpf
(Kanko, Korím), 39. Hudeček (Ostrčil),
43. Sedláček (Mazanec, Meidl), 46. Kalus
(Kanko, Mazanec), 58. Mazanec (Hudeček).
Diváci: 241 * Třebíč – Litoměřice 2:3
prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:1). Branky: 44. Švec
(Bartoň), 57. Bilčík (Bartoň) – 16. Doležal
(Rousek, Kopta), 46. Beránek, 63. Vantuch
(Čáp). Diváci: 1520.

Liga juniorù, skupina „2AB“:

12. kolo: Hodonín – Poruba 6:4, Warrior Brno – Frýdek-Místek 8:1, Uherský
Brod – Opava 5:4, Uničov – Havířov
4:6, Prostějov – Karviná 12:2, Přerovv – Vsetín 7:6 po nájezdech.
13. kolo: Poruba – Přerov 10:1, Frýdek-Místek – Hodonín 4:3 po nájezdech,
Opava – Warrior Brno 4:2, Havířov
– Uherský Brod 3:2, Uničov – Karviná
8:0, Vsetín – Prostějov nehlášeno.
Tabulka:
1. Havířov 3 3 0 0 0 12:8 9
2. Hodonín 3 2 0 1 0 15:13 7
3. Brno
3 2 0 0 1 12:5 6
4. Opava
3 2 0 0 1 13:8 6
5. Přerov
3 1 1 0 1 13:18 5
6. Frýd.-Míst. 3 1 1 0 1 8:13 5
7. Prostějov 2 1 0 0 1 14:5 3
8. Poruba
3 1 0 0 2 14:9 3
9. Uničov
3 1 0 0 2 13:11 3
10. Uherský Brod3 1 0 0 2 9:10 3
11. Valašský hk 2 0 0 1 1 11:13 1
12. Karviná
3 0 0 0 3 4:25 0

najdete nás také na:
www.vecernikpv.cz
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WSM Liga – 23. kolo
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Mezi dětským publikem velmi populární Michal Nesvadba, který s projektem televizní
Kouzelné školky přišel před víc než
patnácti lety, zavítal uplynulou neděli
odpoledne také do Prostějova. Před
patnáctou hodinou tak spěchala do
Městského divadla snad nekonečná
šňůra dětí a jejich rodičů...

Tomáš KALÁB

V MUZEU SE POPRVÉ
DRAŽILO UMĚNÍ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Aukce umění proběhla pod záštitou
Muzea Prostějovska, Galerie umění
a Večerníku jakožto mediálního partnera. Navrhovatel celého podniku
Jindřich Skácel při organizaci aukčního odpoledne spolupracoval s firmou
Omega, která celou akci profesionálně
připravila. Funkci licitátora zastával Ing.
Arch. Vladimír Erben. Všichni zúčastnění měli možnost si dražené předměty
ještě i na poslední chvíli prohlédnout
vystavené ve vedlejším sále současně i
s ostatními expozicemi muzea zdarma.
Aukční síň pak zaplnili asi z poloviny.

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz
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mít mezi místními ohlas. „S účastí jsem
spokojený, na první pokus je padesát
zájemců skvělý výsledek,“ pochvaloval
si počet návštěvníků organizátor Jindřich Skácel. Také ovšem dodal, že ho
trošku mrzí, že z tohoto počtu se tak
málo aukce zúčastnilo aktivně. „Přál
bych si, aby dražilo tak pětadvacet lidí.
Pak by si to i víc užili, byla by to větší
zábava i adrenalin,“ připomenul také to,
že aukce je vlastně soutěž. Tohle je ale
zjevně věc, na kterou si Prostějované
budou ještě chvíli zvykat.
Zájem veřejnosti byl tedy poměrně
velký, ale pasivní. To bylo jistě způsobeno také tím, že převážná většina
zúčastněných byla na dražbě úplně
poprvé. „ Přišla jsem se podívat, protože mám ráda umění a také trošku ze
zvědavosti. Ještě nikdy jsem se žádné
aukce nezúčastnila,“ podtrhuje tuto
domněnku názor paní Věry. Ten doplňuje také Jaroslav Řezníček: „ Bohužel
jsem zaregistroval pozdě, že se něco
takového u nás děje. Tak jsem se přišel
podívat a spousta věcí se mi tak líbila,

PROSTĚJOV V krásných prostorách hlavní budovy muzea na náměstí T. G. Masaryka se včera uskutečnila ojedinělá akce. Dlouho
avizovaná 1. Aukce umění přilákala zhruba padesátku zájemců.
Z šestasedmdesáti vystavených uměleckých děl a starožitností
se vydražilo dvanáct. Někteří se však ještě rozhodují a mají možnost, stejně jako všichni ostatní, pořídit si dílo v dodatečném poaukčním prodeji. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl této mimořádné
události přítomen od samého počátku až do konce.
Zezhrubapadesátiúčastníkůsevšakdo Bruntona a prostějovského Petra Sládaukce zapojilo pouze jedenáct a z toho ka. Nejdražší položkou v aukci byla
tři nezvedli ruku s číslem vůbec...
potom bronzová plastika Olbrama
Zoubka s názvem Hugo, jejíž vyvolávací cena byla 135 tisíc korun. Ta ov9ÙEÈUGUDzHQÙFK
šem vydražena vůbec nebyla.
SÔHGPÈWÕE\OvLURNÙ
Dražily se malby, plastiky, grafiky, sochy
i vázy. Mezi významnými autory nechyběli ani Olbram Zoubek, Jiří Trnka, Boris
Jirků či Kristian Kodet. Kromě známých
jmen mohli účastníci také mimo jiné získat fotografie dvou současných regionálních fotografů, kosteleckého Vladimíra

1½YvWÈYQÉFLVHSÔLvOL
SÔHY½zQÈMHQSRGÉYDW
Vzhledem k tomu, že se podobná akce
takového rozsahu v Prostějově velmi
dlouho neuskutečnila, byli organizátoři v napjatém očekávání, jaký bude

Michal Nesvadba je autorem sedmi
oblíbených hodinových divadelních
vystoupení a velké Galašou, se kterými navštěvuje města a místa po celé
ČR. „Jeho vystoupení pobaví, inspirují
a podpoří a rozvinou dětem fantazii,“

Černý

že jsem chvílemi litoval, že jsem nedražil.“ Naopak jedním z osmi aktivních
účastníků byl pan Sedláček: „Ač jsem
to sám nečekal, nakonec jsem vydražil
tři kousky. Dvě kresby od Borise Jirků
a obraz Prostějovská Hanačka. Ten se
mi velmi líbil, protože mám rád místní
folklór. Sám jsem byl dlouho členem ČECHOVICE Do roka a dne! Po loňsouboru Mánes.“
ské úspěšné premiéře, kdy se čechovičtí Sokolové rozhodli veřejnosti nabídnout divadelní kulturu, se letos vše
1HY\GUDzHQÅXPÈOHFNÅ
SÔHGPÈW\VLPÕzHWHNRXSLW opakovalo. „Většinou děláme jen plesy,
zábavy a podobné akce. Pokusili jsme
Vzhledem k tomu, že se dost návštěvní- se trochu oživit repertoár a po loňských
ků pro koupi uměleckého díla rozhodo- pozitivních ohlasech jsme pozvali divalo paradoxně až po skončení dražby, vadelníky znovu,“ prozradil Večerníku,
bude možnost si pořídit vyhlídnutý který byl mediálním partnerem, sekrepředmět dodatečně.
tář čechovického fotbalového oddílu
„Všichni zájemci si mohou díla, která Josef Sklenář. Pozvání opět přijalo parnebyla vydražena, prohlédnout na dubické Divadlo Tří a dle bezprostředstránkách www.gupv.cz a po domlu- ních reakcí publika nezklamalo.
vě se mohou přijít podívat i do „BašZdeněk VYSLOUŽIL
ty“, a to až do 18. prosince,“ pozval
všechny Jindřich Skácel a dodal, už Pardubičtí divadelníci si tentokrát pro Hapomalu plánuje termín další aukce, náky připravili dva kusy. Prvním byla hra,
která by se měla uskutečnit na jaře.
jejíž děj se odehrával ve staré Anglii. Kon-

‚Pardub

Unikátní výstava zamířila do
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Od uplynulého čtvrtka
19. až do středy 25. listopadu mají
házenkářští fanoušci i zájemci
z řad široké veřejnosti jedinečnou
příležitost prohlédnout si vývoj
této míčové hry na území České
republiky. V předsálí kostelecké
sportovní haly totiž bude umístěna expozice STOLETÍ HÁZENÉ.
„Výstava je vlastně procházkou více
než stoletou historií házené v Rakousku-Uhersku,
Československu
a Česku, na panelech nechybí jediná událost či fotografie, která měla
nějaký význam. Návštěvníci spatří i důležité dokumenty, publikace
a další předměty, kterých neustále přibývá a do expozice je průběžně doplňuji,“ vysvětlil autor Vladimír Salčák.
Jedná se vlastně o historii tří házen-

kářských her, které se na našem území hrály – české házené, německé
házené o jedenácti hráčích a skandinávského handballu. Sportovnímu
historikovi se za velké podpory pracovníků házenkářského svazu podařilo k vlastním sbírkám fotografií,
knih, časopisů a dalších předmětů
zapůjčit většinu medailí, které česká
házená dokázala na mistrovstvích
světa a Evropy i olympijských hrách
od roku 1955 získat.
Lidé tak můžou na vlastní oči
spatřit míče, s nimiž se hrála finále světových šampionátů 1957,
1964 a 1967 či dres Kielu, v němž
vyhrál Filip Jícha prestižní Ligu
mistrů. Předměty zapůjčily rovněž takové osobnosti házenkářské minulosti jako mistryně světa
z roku 1957 Věra Dvořáková, mi-

str světa o deset let později Rudolf Havlík, nejúspěšnější český
trenér Jiří Zerzáň, trenérka Věra
Tománková, brankářka Věra Macharáčková a další.
Svou pouť začala tato výstava v olomouckém Vlastivědném muzeu, odkud se vydala do házenkářských bašt.
Nejprve do Zubří a poté i Veselí nad
Moravou, Uherského Hradiště, Kunovic, Lázní Kynžvart, aby znovu přes
Olomouc a Veselí zavítala do Kostelce na hané. „Moc chci poděkovat za
přípravu expozice hráči extraligového
Zubří a rodákovi z Kostelce Pavlu Přikrylovi, který mi od začátku s výstavou
moc pomáhá,“ svěřil se Salčák.
Výstava je přístupná každý den od
14:00 do 18:00 hodin a na požádání přes telefonní číslo 777 856 496
i v jinou dobu.
(jim)

CHCETE VYHRÁT LÍSTEK NA...
MARII ROTTROVOU!

MO

AR
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil ve spolupráci
s CLASS A DISTRIBUTION další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na skutečně EXKLUZIVNÍ KONCERT v podání legendy české tuzemské scény, jakou bezesporu MARIE ROTTROVÁ je. Vystoupení se
uskuteční příští STŘEDU 2. PROSINCE 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 23. do pátku 27. listopadu, přičemž hned PŮLTUCET Z VÁS bude moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity jako například Kůň bílý, Řeka lásky,
To mám tak ráda, S tím bláznem si nic nezačínej, Měli jsme se potkat dřív či Zřejmě letos nikde nejsou kytky a další...
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...
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

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

kultura

0$'$0
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MARIE
ROTTROVÁ“. 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 27. LISTOPADU, 12.00 hodin. ŠESTICI výherců pak zveřejníme
v příštím čísle Večerníku. Vstupenky budou připraveny v redakci.
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RYCHLÝ
V ITÁLII Prostějov jde na Ostravu! Přímá bitva o extraligové 9(ÿ(51Ì.

vedení startuje tuto sobotu už ve čtyři odpoledne

PROSTĚJOV Zápasový program nej- senzaci a zároveň zrušil šňůru padesáti všichni máme o to větší motivaci nemilé
bližšího víkendu v UNIQA extralize výher vékáčka nad českými protivníky. klopýtnutí odčinit,“ řekl směrem k národžen ČR nabízí jednu opravdovou la- Úřadující mistryně republiky od té doby nímu šlágru kouč Agelek Miroslav Čada.
hůdku. Bude jí souboj dvou vedoucích ztratily v domácí lize jediný set, přesto však Kolektiv od polských hranic se opírá
týmů soutěže, neboť volejbalistky VK musely až do pátku čekat na tradiční za- o nahrávačské nadšení mladé dvojice
AGEL Prostějov hostí výběr TJ Ostra- brání prvního místa v průběžném pořadí. Kamila Součková - Kateřina Valková,
va, a to v sobotu 28. listopadu od 16:00 Rozjetá ostravská parta totiž až dosud umění smečařek Petry Kojdové a Marie
hodin. Dějištěm přímého duelu o čelo nikomu nepodlehla (!) a teprve v po- Toufarové, údernost univerzálky Magdatabulky bude hala Sportcentra DDM sledním utkání ztratila svůj druhý bod leny Zedníkové i schopnosti blokařky Ivy
v Olympijské ulici.
po těsném úspěchu 3:2 v Přerově.
Nachmilnerové. Především však těží z výAgelky mají na své nadcházející sou- „Jakkoliv měla ta vstupní porážka objek- borné sehranosti a obří týmové bojovnosti
6÷åM¾ \MQWwMC éGM¾ PC UX÷ąGPM[P÷ peřky pořádnou pifku, neboť ty jim tivní důvody a šlo ji svým způsobem po- pod vedením trenérského lišáka se slibnou
VTGPÆTCèCF[PCJQTMÆKVCNUMÆRčF÷8 hned v úvodním kole této sezóny chopit, do dneška nás pochopitelně mrzí. budoucností Zdeňka Pommera.
UQDQVWRCMEJV÷LÊX[TQXPCV×éV[U1UVTC
uštědřily jedinou porážku. Severomo- Kdybychom tenkrát odvedli aspoň trochu Pro ženy VK nemusí být překonání téhle
XQW
-QN¾å8GéGTPÊMW
ravský celek tehdejším triumfem 3:2 solidní výkon, těžko by nás domácí při vší překážky vůbec jednoduché, zvlášť když
Konkrétně se budeme snažit o rychlý útok v polovině října způsobil nečekanou úctě k jejich kvalitám zdolali. Aspoň teď proti TJ nastoupí pouhé tři dny po náročz různých pozic, k čemuž samozřejmě potřebujeme dobrou přihrávku. Zároveň je
nutné maximálně tlačit servisem a především kvalitně bránit, s čímž máme na blocích letos problémy. Na tuhle slabinu jsme
se v přípravě zaměřili, snad to bude znát,“
přál si Čada.
Prostějovská výprava pocestuje do Verony, kde Casalmaggiore hraje své do- ŠTERNBERK Potřebovala nejen kvalitmácí duely v Champions League a kam ně trénovat, ale také víc nastupovat do
&KDUDNWHULVWLNDWUHQÅUD
na Chemik dorazilo do hlediště více mistrovských duelů. A toho se Michaela
než tři tisíce fanoušků. „Podobně jako Zatloukalová coby mladá odchovankyně
Miroslava Èady:
v Polsku nás určitě čeká divácky bouřlivé VK AGEL a loňská novicka v prostějovském
Ä1DQČMDNpKRGQRFHQtMHMHãWČEU]\0tãD
prostředí, což je jedině dobře. Před hlasitou „A“-týmu žen logicky nedočkala. Proto
]DWtPKUDMHYHâWHUQEHUNXSRX]HQČNROLN
kulisou a v patřičné sportovní atmosféře se
PČVtFĤ8UþLWČMVPHVLDOHSĜHGVWDYRYDOL
v
létě
odešla
na
roční
hostování
do
vždycky hraje lépe. Co však vidím jako důMHMtYČWãt]iSDVRYpY\WtåHQtMHQåHGRWRKR
Šternberka,
kde
však
dvacetiletou
nahráležitější fakt, že se do Itálie přesuneme letaQHPĤåHPH NRXþL 6RNROD POXYLW 3R]L
dlem. Pondělí tak ještě normálně strávíme vačku vytěžují v dosavadním průběhu seWLYQtMHåHGYDNUiWWêGQČYåG\GRSROHGQH
doma, v úterý dopoledne letíme a týž den zóny jen přibližně napůl. Například v úterý
FKRGt WUpQRYDW V QiPL FRå Mt UR]KRGQČ
SURVStYi³
večer po dostatečném prostoru na odpoči- proti mateřskému klubu pouze chvílemi
nek i aklimatizaci v klidu potrénujeme. Po střídala. Jak svou situaci vidí samotná Míša?
středečním zápase se pak zpátky vrátíme ve Na to se Večerník nadějné hráčky zeptal
čtvrtek opět letecky,“ prozradil Čada.
bezprostředně po střetnutí.
Tak šťastnou pouť a ať něco přivezete.
Nejlépe senzační vítězství!
exkluzivní rozhovor

ném klání v Champions League na půdě
italského Casalmaggiore. „Je nám ale jasné, že Ostravu i přesto jednoduše musíme
přehrát. Ztratit druhý zápas v jednom
ročníku extraligy se stejným soupeřem
by znamenalo výpadek, který bychom
složitě vysvětlovali... Proto pevně věřím,
že vstřebáme únavu, k utkání přistoupíme
s maximálním soustředěním a s co nejlepším výkonem nedáme sousedovi v tabulce
žádnou šanci,“ přál si Čada.
A proč lákavý tahák začne už ve čtyři
hodiny odpoledne? Neboť týž den hrají
ve Sportcentru DDM i basketbaloví
Orli, jen o něco později v půl sedmé večer.
(son)

0LFKDHOD=DWORXNDORY¿KRVWXMHYHjWHUQEHUNX

„S holkama nějaké ty srandičky proběhly“

AGELKY

Ve spodních patrech extraligové tabulky se Frýdku-Místku povedlo předstihnout Šternberk zásluhou triumfu 3:1
(-21, 10, 21, 12) ve vzájemném mači.
„Během úvodního setu jsme odešli
na přihrávce. Naštěstí v dalších třech
sadách jsme soupeře přehráli ve všech
herních činnostech a máme tak hodně důležité tři body,“ oddechl si trenér
domácích Sokolek Leopold Tůma.
„Z naší strany šlo o katastrofální zápas, začalo to na příjmu a pokračovalo
dál. Dnešní hra podle mě nebyla tolik
o soupeři, jako spíš o nás,“ kritizoval
rozladěný kouč hostujícího TJ Sokol
Martin Hroch.
(son)

Marek
SONNEVEND
těch horších pasáží. Nejlepší český klub jsme chtěly co
nejvíc potrápit a myslím, že se nám to i trochu povedlo.“
ƔƔ Nedoufala jste, že dostanete proti mateřskému
oddílu víc prostoru?
„Samozřejmě jsem si chtěla zahrát hodně, ale ze strany
našeho trenéra to asi byla i taktika. Přece jen v Prostějově mě všichni dobře znají a kouč možná chtěl trochu
využít momentu překvapení. Takže jsem jen střídala.“
ƔƔ Jak jste zatím s působením ve Šternberku spokojená?
„Každé angažmá má nějaká pozitiva i negativa. Ve
Šternberku určitě je nižší volejbalová úroveň v porovnání s Prostějovem, ale šla jsem sem hlavně s tím, abych

Prostějov (son) - Zdravotní stav volejbalistek VK AGEL v letošní sezóně je
zatím celkově výborný, leč nyní jednu
hráčku přece jen postihly jisté problémy. Jedná se o běloruskou smečařku
Tatsianu Markevich, která vynechala
oba extraligové duely proti SG Brno.
Důvod její páteční i sobotní absence
vysvětlil hlavní trenér prostějovských
žen. „Táně se vytvořil absces v hrdle,
který musel odborný lékař proříznout.
Teď probíhá léčení a je logické, že existuje vážné ohrožení odletu Markevich
s týmem do Itálie na zápas Champions
League,“ prozradil Miroslav Čada.
Léčba jeho svěřenky je samozřejmě velmi intenzivní, ale zda se stihne dát před
úterní cestou na Apeninský poloostrov
do pořádku, to lze pouze těžko odhadnout. „Samozřejmě bychom Táňu moc
rádi měli s sebou, i když by měla začít
na lavičce a třeba jen střídat v případě
potřeby. Na druhou stranu zdraví je ze
všeho nejdůležitější, tudíž nechceme
nic za každou cenu uspěchat. Aby pak
například nechyběla mnohem delší
dobu,“ upozornil Čada na možné riziko.

Málem rekord

pro Večerník

ƔƔ Jaké to bylo hrát proti Prostějovu, odkud pocházíte a kde jste nejen volejbalově vyrostla?
„Určitě to bylo něco nového, zajímavá zkušenost.
S prostějovskýma holkama proběhly před zápasem nějaké srandičky jak z jejich, tak i z mé strany. A nakonec
to utkání proběhlo myslím dobře. Z naší strany to byl
celkově slušný výkon, i když jsme se mohly chvílemi
vyvarovat některých zbytečných chyb. Ale na to, že
Agel je plně profesionální tým, jsme si proti favoritovi
určitě nevedly špatně a neudělaly žádnou ostudu.“
ƔƔ Pomohlo, že jste v roli jasného outsidera neměly co ztratit?
„Rozhodně jo. Šly jsme do toho uvolněně a na maximální riziko, což nám docela vycházelo s výjimkou
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hrála zápasy. Což ve VK tolik nešlo, tam jsem logicky
moc příležitostí v dospělém áčku nedostávala. Tady
v Sokole nastupuju do utkání mnohem víc, i když nehrávám zdaleka všechno. Přínosem je, že můžu chodit dvakrát týdně na dopolední tréninky v Prostějově
a k tomu trénuju ve Šternberku i v Olomouci, tudíž
celkově vnímám tohle hostování jako osobní přínos.“
ƔƔ A co přijde dál za půl roku po skončení této sezóny?
„Pro příští soutěžní ročník mám ještě podepsanou smlouvu s Prostějovem, ale teprve se uvidí, jestli mě v klubu budou chtít nebo ne. Třeba zůstanu, možná zase půjdu někam hostovat. Říkat teď jak to dopadne je zatím moc brzy.“

Prostějov (son) - Celkový poměr míčů
75:29 v sobotním střetnutí UNIQA extraligy žen mezi VK Prostějov a SG Brno,
to byl téměř rekordní výsledek v novodobé historii české nejvyšší soutěže volejbalistek. Stačil jediný bodík a maximum
mohlo být překonáno, zatímco takhle
došlo alespoň k jeho vyrovnání.
Jednatřicátého ledna 2009 - tedy skoro
před sedmi lety - Prostějov rozdrtil Frýdek-Místek 3:0 po setech 25:10, 25:9
a 25:10. Tehdy šlo o první sezónu kouče
Miroslava Čady ve vékáčku a až dosud se
jeho svěřenky k rekordu několikrát těsně
přiblížily, leč bez finálního zápisu do pomyslných análů. Teprve nyní přišlo zopakování takového drtivého kousku, když
Agelky smetly juniorskou reprezentaci
ČR pod jihomoravskou hlavičkou 3:0
po sadách 25:10, 25:13 a 25:6. Zejména
finiš se nesl s trochou nadsázky v doslova
brutálním duchu a třeba kapitánka SG
Tiziana Baumruková sama uznala, že to
bylo vraždění neviňátek.
Prostějovské účastnice evropské Ligy
mistryň každopádně potvrdily svou
mezinárodní třídu a při jejich letošní velké síle není vyloučeno, že se výsledkové
dějiny ještě budou přepisovat.

WWW.
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VK versus SG poprvé: půlku zápasu outsider vzdoroval VK versus SG podruhé: nemilosrdné vraždění neviňátek
SG BrN
VK PV

0:3

hráno v Prostějově
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:2, 1:6,
5:7, 8:10, 8:14, 9:18, 11:18, 11:20,
14:20, 14:22, 15:23, 15:25. Druhý
set: 0:2, 2:2, 2:4, 3:9, 4:13, 5:15,
9:18, 9:20, 10:22, 11:25. Třetí set:
1:0, 1:2, 3:3, 3:5, 4:8, 6:9, 6:11, 8:11,
8:19, 9:23, 10:25.
PROSTĚJOV Páteční předehrávka
osmnáctého kola UNIQA extraligy
mezi volejbalistkami Prostějova a SG
Brno s prohozeným pořadatelstvím
patřila dle očekávání domácím favoritkám rozdílem několika tříd. Český
juniorský nároďák pod hlavičkou brněnského oddílu však dokázal v roli
jasného outsidera hlavně do poloviny
střetnutí solidně vzdorovat, zásluhou
čehož neutrpěl až takový debakl, jak
teoreticky hrozilo.
Na domácí straně zůstala většina největších hvězd mezi náhradnicemi, za hosty
pak v základu nechyběly hned tři mladé
Agelky dokonale znající prostředí haly
Sportcentra DDM. Úplný začátek patřil
obřímu favoritovi (6:1), jenže vzápětí se
juniorky ČR pod brněnskou hlavičkou

osmělily a několika vydařenými akcemi
včetně riskantních podání rychle dotáhly
na rozdíl dvou bodů - 5:7 z pohledu „domácího“ Brna. Nadějný stav držely ještě
chvíli, než vékáčko přestalo zbytečně chybovat. Díky jeho zlepšené hře následoval
drtivý úsek z 10:8 na 18:9, čímž bylo o
osudu zahajovací sady rozhodnuto. Nicméně svěřenky kouče Nováka nepřestaly
bojovat, zanedlouho se opět dotáhly na
14:20. A celkově dosáhly pro ně potěšitelného dílčího výsledku - 15:25 a 0:1.
Nadějně to pro SG vypadalo i zkraje
druhého setu. Od stavu 2:2 však začaly
nezkušené naděje pod rostoucím tlakem
prostějovských profesionálek kupit hrubky a to vedlo k novému výraznému trháku - 5:15. Leč ani v době největší převahy
Čadovu souboru příliš nefungovala obrana na síti, tedy častá slabina letošní sezóny.
Přes horší bloky se mládežnické reprezentantky prosazovaly častěji, než by správně
měly, a další průběh skóre se tím pádem
vyrovnal - 9:18. Teprve v koncovce Agelky znovu pořádně zabraly - 11:25 a 0:2.
Hned na startu třetího dějství šla děvčata
VK SG premiérově během duelu do vedení (0:1), které ale mělo poměrně logicky
jepičí život. Přesto domácím ženám zase
nějaký čas trvalo, než dokázaly zapnout
vyšší obrátky. Po odskočení z 3:3 na 4:8
znovu polevily a umožnily protivnicím
držet krok, aby předpokládaně vysoký rozdíl mezi oběma mančafty vytvořila až ná-
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Miroslav ÈADA
- trenér VK AGEL Prostìjov
„Utkání jsme zvládli solidně i v pozměněném složení. Během obou vzájemných střetnutí chceme protočit všechny hráčky a i tato sestava hrála většinu
času dobře kromě opět slabšího blokování, které u nás v této sezóně zatím
dost zaostává za útokem. Na SG bylo
vidět, že mu nechybí těžké zápasy, ale
spíš kvalitní trénink...“
Aleš NOVÁK
- trenér VK SG Brno
„Myslím si, že jsme podali odvážný
výkon. S ohledem na rozdílnou sílu
obou družstev jsem byl s naší hrou spokojený, hlavně mě potěšilo maximální
nasazení holek. Místy nám vycházelo i
maximální riziko a při dobré přihrávce
jsme dokázali bodovat útokem. Naopak jakékoliv volné míče okamžitě
patřily Prostějovu.“
sledná série nevynucených minel esgéčka
především v útoku. Favorizovaný kolektiv
tahle zaváhání uměl potrestat a v čele s výborně zakončující Matienzo prchl osmibodovou šňůrou na 8:19. Závěr se už tedy
nesl v jednoznačné režii obhájkyň titulu,
které nastolily finální dominanci - papírově
10:25 a 0:3.
(son)

SG BrN
VK PV

3:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 3:0, 5:1,
6:3, 9:3, 11:6, 16:6, 22:7, 25:10.
Druhý set: 3:4, 6:4, 8:7, 10:7, 14:8,
18:9, 19:11, 21:11, 23:12, 25:13.
Třetí set: 0:1, 13:1, 14:3, 19:3, 21:4,
22:6, 25:6.
PROSTĚJOV Volejbalistky Prostějova a SG Brno nastoupily znovu proti
sobě v hale Sportcentra DDM po
uplynutí pouhých dvaadvaceti hodin,
tentokrát v rámci devátého kola nejvyšší ženské soutěže. A v pomyslné
odvetě už hostující teenagerky nedokázaly zdaleka tolik vzdorovat hlavně
v drtivém závěru, díky němuž Agelky
zůstaly pouhý bodík za svým rekordně
vysokým vítězstvím v novodobé historii elitní národní soutěže.
Do druhého vzájemného střetnutí ve
dvou dnech poslal domácí kouč v sobotu silnou sestavu, která s velkou pravděpodobností nastoupí i ve středu na půdě
Casalmaggiore. A v takovém složení
měly Agelky vcelku logicky od začátku
jasně navrch. Rychle vedly 9:3, a to ještě dva body ze tří darovala SG zbytečně
Vargas vyhozenými smečemi. Pak se

průběh - stejně jako několikrát o den dříve - na chvíli vyrovnal (11:6), než zkoncentrované vékáčko rozjelo při podání
Weiss bodostroj vedoucí k prudkému
trháku na 22:7. A zanedlouho se zrodil
téměř jednociferný výsledek vstupního
setu - 25:10 a 1:0.
Jenže favoritky hned zkraje druhé sady
citelně polevily, naopak mladičké soupeřky výrazně přidaly. A z toho rezultovalo
nečekané vedení hostů 3:4. Ještě do stavu
8:7 se chybující Agelky herně hledaly, aby
vzápětí znovu přidaly. Jakmile dobře přihrály, pronikavě kralovaly v útoku. Oproti
pátku navíc předváděly o něco lepší obranu, tím pádem de facto juniorská reprezentace české republiky složitěji hledala

cestu k úspěšným výměnám. Ve druhé
polovině prostředního dějství jich předvedla minimum a skóre tak opět narostlo
do velkého rozdílu - 25:13 a 2:0.
Ve třetí části prostějovské družstvo svůj
tlak ještě vystupňovalo. Od první ztracené rozehry potáhlo při servisu Topič
dlouhou třináctibodovou sérii a rázem
to bylo nekompromisních 13:1! Bezradné „Brňanky“ v této fázi kupily pod
náporem VK jednu hrubku na druhou,
hrozil krutý debakl. Který také přišel
a měl konkrétní podobu zisku pouhých
šesti míčů hostujících hráček v posledním setu. Za jednapadesát minut čistého
času bylo tudíž vymalováno - 25:6 a 3:0.
(son)
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Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Vzhledem k tomu, že šlo o naše poslední utkání před duelem Champions League
v Casalmaggiore, jsme potřebovali postavit nejsilnější sestavu v zájmu udržení zápasového rytmu klíčových hráček. SG na to doplatilo hodně vysokou porážkou, což je
mi svým způsobem líto. Na druhou stranu tenhle výběr pod brněnskou hlavičkou
hraje ženskou extraligu a s něčím takovým musí počítat.“
Aleš NOVÁK - trenér VK SG Brno
„Hráli jsme třetí zápas ve třech dnech, což se na holkách v dané sestavě projevilo unaveným výkonem. Ale simuluje to kvalifikaci o Mistrovství Evropy či samotný šampionát, takže je potřeba si i tímto způsobem zvykat. Favorit na nás vytvářel velký tlak už
od servisu a tentokrát jsme vůbec nestačili. Musím říct, že prostějovská děvčata mají
hodně odehráno a je vidět, že mají i kvalitně natrénováno.“

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
SULIAN MATIENZO
Ve Šternberku jsme i přes některé zbytečné chyby měly
střetnutí celou dobu pod kontrolou. Náš výkon však
byl oproti minulým zápasům určitě slabší. Ani proti SG Brno jsme se potom jak v pátek, tak v sobotu
nevyhnuly některým dílčím výpadkům, ale bylo
jich celkově málo a vždy trvaly jen chvilku. Proto
jsme juniorský tým přehrály naprosto jednoznačně
bez větších problémů, hlavně druhé vzájemné utkání
přitom bylo až moc jasné. Nás může těšit, že jsme k tomu
přistoupily velmi soustředěně. Pochopitelně není ideální,
že jsme před bitvou v Itálii hrály dohromady čtyřikrát s
papírově slabšími soupeři, ale my si to vynahrazujeme
maximální kvalitou na trénincích. Nejen proto věřím, že
při našem špičkovém výkonu můžeme ve středu na hřišti
Casalmaggiore svést vyrovnaný boj a pokusit se o dobrý výsledek.“

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„Ve Šternberku jsme i přes některé zbytečné chyby měly střetnutí celou dobu pod
kontrolou. Náš výkon však byl oproti minulým zápasům určitě slabší. Ani proti
SG Brno jsme se potom jak v pátek, tak v sobotu nevyhnuly některým dílčím výpadkům, ale bylo jich celkově málo a vždy trvaly jen chvilku. Proto jsme juniorský
tým přehrály naprosto jednoznačně bez větších problémů, hlavně druhé vzájemné utkání přitom bylo až moc jasné. Nás může těšit, že jsme k tomu přistoupily
velmi soustředěně. Pochopitelně není ideální, že jsme před bitvou v Itálii hrály
dohromady čtyřikrát s papírově slabšími soupeři, ale my si to vynahrazujeme
maximální kvalitou na trénincích. Nejen proto věřím, že při našem špičkovém
výkonu můžeme ve středu na hřišti Casalmaggiore svést vyrovnaný boj a pokusit
se o dobrý výsledek.“
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

JSME JEDNA RODINA
www.facebook.com/vecernikpv

KADETKY VK PŘIVEZLY Z BRNA DVĚ DŮLEŽITÁ VÍTĚZSTVÍ,
NAOPAK JUNIORSKÉ AGELKY TAMTÉŽ DVAKRÁT PODLEHLY
BRNO, PROSTĚJOV Poslední duely extraligy ČR 2015/2016 před dlouhou reprezentační přestávkou sehrály mladé volejbalistky VK AGEL na
brněnské palubovce. V případě prostějovských kadetek šlo o klíčové bitvy
dvou soupeřících adeptů na třetí místo v základní skupině B znamenající
postup do finálové grupy, a je skvělé, že výběr kouče Matěje oba mače výsledkově zvládnul. Tím pádem má průnik mezi elitní šestku soutěže velice
blízko. Nedařilo se naopak našim juniorkám, které na jihu Moravy vydolovaly jediný bodík a klesly z vedoucí příčky na třetí pozici.

JUNIORKY
SG LD Brno - VK AGEL Pv 3:2
(24, 24, -21, -23, 10) a 3:0 (15, 18, 19)

Sestava v obou utkáních: Zatloukalová, Adamčíková, Kociánová, Cruz, Stavinohová, Boudová, libero Slavíková – Baláková, Hubrová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„V prvním zápase nás musí mrzet koncovky úvodních dvou sad. V obou jsme
totiž vedli a měli i setboly, jenže to nezvládli. Naopak holky chválím za následný
návrat do utkání, kdy vyrovnaly z 0:2 na 2:2 a ještě dokázaly bojovat o výhru.
Závěrečný tiebreak ale rozhodly naše chyby na servisu a nedůslednost v obraně.
Odveta byla z naší strany bohužel mnohem horší, vlastně není co hodnotit. Přestali jsme hrát i bojovat, čehož domácí využili. Tlačili nás podáním a vycházely
jim všechny činnosti. Nad svým výkonem v tomhle střetnutí se určitě musíme
zamyslet, neboť k takovému výpadku by v naší formě a s technicky tak zdatnými
hráčkami vůbec nemělo dojít. Proto je dobře, že nás teď čeká zápasová pauza,
během níž bude prostor ke zdokonalení činností, které nám nešly.“
Extraliga juniorek ČR, základní skupina „B“ - pořadí po 12. kole: 1. Šternberk
27, 2. Brno 25, 3. Prostějov 23, 4. Ostrava 16, 5. Přerov 13, 6. Kadetky ČR 8, 7.
Frýdek-Místek 8.

KADETKY
SG LD Brno – VK AGEL Pv 2:3
(6, 19, -13, -19, -12) a 1:3 (-22, 20, -13, -20)
Sestava v prvním utkání: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kociánová, Marvanová, Strnadlová, Boudová, libero Slavíková – Baláková, Masopustová, Kabilková. Sestava v druhém utkání: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kociánová,
Baláková, Strnadlová, Boudová, libero Slavíková – Marvanová, Kabilková.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Do úvodního zápasu jsme vstoupili mizerně, nešlo nám absolutně nic.
Soupeř hodně tlačil servisem, vůbec nefungovala naše přihrávka a od toho
se odvíjelo vše ostatní. Po debaklu v prvním setu jsme však postupně šli nahoru a počínaje třetí sadou už bylo zlepšení výrazné. Holky hlavně bojovaly,
kolektivně se rvaly o každý míč a začaly výborně bránit. Tím pádem získaly
navrch, aby v rozhodujícím tiebreaku navzdory dílčím výpadkům i jedné
krizovce nepustily Brno před sebe. V odvetě nás trápily jen horší vstupy do
jednotlivých sad. Naštěstí jsme kromě druhého setu vývoj pokaždé rychle
otočili a celé střetnutí měli pod kontrolou, výkon týmu byl opravdu kvalitní
v čele s vynikající obranou. Děvčata můžu jedině pochválit, neboť zvládla
obě stěžejní utkání. A pokud budou pokračovat v dobré tréninkové práci,
horní šestka by nám již neměla utéct.“
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B - pořadí po 12. kole: 1. Šternberk
32, 2. Přerov 26, 3. Prostějov 25, 4. Brno 16, 5. Hradec Králové 11, 6. Ostrava
4.
(son)

Pondělí 23. listopadu 2015
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Liga mistryň pokračuje pro volejbalistky ve Veroně proti Casalmaggiore
0ĨVWVNpKRGLYDGOD

PROSTĚJOV První dva pokusy žen VK AGEL o výsledkové překvapení v CEV DenizBank Champions League Women 2015/2016 nevyšly. Teď to prostějovské volejbalistky zkusí potřetí, a to ve středu
25. listopadu od 20:30 hodin na půdě úřadujících italských mistryň
Pomi Casalmaggiore. I v minulém - nakonec tolik slavném - ročníku
nejvyššího evropského poháru hanácký tým odstartoval dvěma
hladkými porážkami 0:3. Tak jako letos, kdy „vékáčko“ nejprve vůbec nestačilo venku na Chemik Police a poté svedlo doma vyrovnanou bitvu s Eczacibasi Istanbul, leč bez kýženého zisku alespoň
nějakého setu. Loni následovalo skolení Rabity Baku 3:2 a posléze
další dva senzační skalpy Chemiku i Kazaně. Co přijde tentokrát?

praví se na stránkách agentury, která ho
zastupuje.
Úhelným kamenem vystoupení byla jevištní práce s barevnými samolepicími páskami, které právě on představil světu téměř
před dvaceti lety. Aby v tom nebyl sám,
zval si na jeviště postupně dvojice kluků
a holek, které za odměnu dostaly z pásek
vymodelovaný vtipný dárek.
Děti si hodinku vysloveně užívaly. „Na
jevišti s Michalem to bylo parádní,“
svěřila se exkluzivně Večerníku za chvíherně povedeného zápasu s Istanbulem.
li školou povinná Lucinka, která do
V takovém případě věřím, že i proti Camikrofonu zazpívala písničku. „Vůbec
původní zpravodajství
salmaggiore můžeme svést vyrovnanou
jsem se nebála,“ odvětila na dotaz, jestpro Večerník
bitvu s otevřeným výsledkem,“ uvažoval naprosto špičkovými protivníky. Že Pomi srbskou čahounkou Jovanou Stevanovič. li neměla na jevišti před plným sálem
před cestou na Apeninský poloostrov Mi- získalo ze dvou úvodních střetnutí se žha- Smečařský post obstarávají zkušené opory trému.
Marek
roslav Čada, hlavní trenér VK Agel.
vými adepty na postup do závěrečného Fi- národního výběru Itálie Francesca PicciniSONNEVEND
Velkým favoritem však stále zůstává nal Four tři body, to rozhodně není náho- ni a Valentina Tirozzi, zatímco na univerzá„Samozřejmě bychom strašně rádi navá- soupeř. O své extratřídě přesvědčil da. Vždyť vyhráli italskou ligu a navíc v létě lu řádí největší německá hvězda Margareta
zali na tolik úspěšnou minulou sezónu, ale jak úvodním triumfem 3:2 na hřišti ještě posílili svůj kádr,“ upozornil lodivod Anna Kozuch. Prostě co jméno, to v mebude to nesmírně obtížné. Takhle překva- obhájce trofeje Eczacibasi, tak těs- prostějovského celku.
zinárodním měřítku vyhlášený pojem!
pit se nepodaří zdaleka pokaždé a loni byla nou prohrou 2:3 na vlastní palubovce Jak vypadá současná základní sestava „Abychom ve středu něco uhráli, musíme
nějaká situace, zatímco nyní panuje úplně s družstvem Police. V obou případech nadcházejícího soka Agelek? Na nahráv- podat špičkový výkon na hranici našich
jiná. Každopádně doufám, že potvrdíme tedy bodoval. „Hned po červnovém losu ce rozděluje míče americká reprezentant- možností. To je taková výchozí skutečrostoucí výkonnost a v Itálii předvedeme Ligy mistryň jsem říkal, že tentokrát máme ka Carli Lloyd, na bloku tvrdí muziku její nost, kterou je nutné splnit pro aspoň dílčí
kvalitní volejbal minimálně na úrovni opravdu extrémně těžkou skupinu se třemi krajanka Lauren Gibbemeyer společně se úspěch v podobě nějakého získaného setu. krétně nás zavádí do starodávného sídla
zvaného Queensland. Vyšetřování záhad1DEJQFPÊOGFK¾NPÊRCTVPGąK8-#)'.2TQUV÷LQX
né vraždy, prošpikované nespočtem suchých vtipů a narážek, společně s aktivním
zapojením publika, nenechalo přibližně
sedmdesátku diváků chvilku v klidu.
Oproti prvnímu kousku se děj druhé aktovky přenesl za velkou louži, přesněji do
Chicaga šedesátých let minulého století.
K trojici mužských hvězd se přidala i čtvrtá
do party – vnadná studentka evropského
náboženství. Soukromý detektiv Jack Daniel Slater měl co dělat se zapeklitým případem i dalšími lákadly…
„Naším záměrem je poskytnout obyvatelům našeho konce města - krasickým,
domamyslickým a čechovickým - trochu kultury. Stejně jako loni přišlo okolo
sedmdesátky lidí. Byli bychom samoPROSTĚJOV Přetahovaná o vedou- Olomouc 3:1 (20, 22, -22, 22) a za- že je Ostrava silná v koncovkách. Teď sebedůvěru, což se nám podařilo. I procí příčku extraligové tabulky napsala chránil i téměř ztracený sobotní duel v musíme zůstat pokorní a odrazit se z to jsem za tohle vítězství rád,“ zhodnov případě elitní české soutěže volej- Přerově poměrem 2:3 (27, -25, 18, -23, tak smutné porážky dále,“ nabádal kouč til lodivod UP Jiří Teplý.
balistek další zajímavou kapitolu. A -16) včetně odvrácení čtyř mečbolů v Prechezy Libor Gálík, jehož kolektiv už Olymp měl během uplynulého týdne
nakonec došlo k očekávanému stří- úplném závěru. „Uhráli jsme důležité předtím suverénně vyplenil palubovku problémy celkově, neboť před neúspědání stráží, když na průběžný vrchol vítězství. Věděli jsme, že Přerov doma SG Brno rezultátem 0:3 (-8, -15, -13). chem na Hané horko těžko udolal doma
konečně pronikly favorizované ženy dobře servíruje, a to se potvrdilo. V Olomouc si po výše zmíněném zkla- KP Brno 3:2 (23, 23, -16, -21, 15). „GraVK AGEL Prostějov!
koncovce pátého setu jsme ale neslo- mání ze severu Moravy spravila chuť tuluji soupeři ke zcela jasnému a zaslouLeč Agelkám k získání nejvyšší pozice žili zbraně a bojovali až do posledního jasným zdoláním Olympu Praha 3:0 ženému vítězství. Do utkání jsme vstoupomohla i předehrávka proti SG Brno, balónu. V první polovině základní části (17, 21, 21). „Hosté začali špatně a my pili špatně na útoku i přihrávce. Až od
neboť díky níž mají oproti dosud vlád- jsme tak nepodlehli žádnému soupeři, jsme naopak hráli dobře v poli i na ser- poloviny druhého setu jsme začali hrát
noucí Ostravě o jedno odehrané střet- za což patří holkám poklona,“ chválil visu. Ve druhém setu nás však postihla jakž takž volejbal, který bychom chtěli
nutí navíc a tím pádem mohly skočit ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Byl menší krize a ztráta koncentrace, sou- předvádět. Přísnější měřítko však z naší
do čela. Rozjetý tým TJ přitom stále to krásný zápas se smutným koncem peř se chytil a od té chvíli to byl boj, kte- strany snesla teprve třetí sada,“ lamentoprodlužuje svou šňůru bez porážky, pro nás. V tiebreaku jsme si to za stavu rý se musel divákům líbit. Po porážce v val po olomouckém zklamání kormidelkdyž v úterý skolil papírově silnější 14:10 podělali sami i přes vědomí toho, Ostravě jsme potřebovali znovu nabýt ník PVK Stanislav Mitáč.

BYLI JSME
U TOHO
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A když na konci děti pozdravil také skřítek František (samozřejmě opět v podání
Michala), představení bylo u konce. U východu jsme zastihli klučinu manželů Sokolových. „Byl dnes ve čtyřech letech poprvé
v divadle, moc se mu to líbilo,“ řekl pár slov
za malého „supermana“ jeho tatínek.

(QVQ6QO¾w-CN¾D

„Rád jsem do Prostějova přijel a hlavně je
fajn, že se představení nemuselo překládat, i když mám nohu v ortéze,“ přiznal
po představení Nesvadba, jehož kulhání
si mohlo pozorné oko diváka všimnout.
Vše ale zvládl na jedničku. Klobouk
dolů, Michale!

humor zabodoval naplno:
áci' rozesmáli Čechovice

Ostrava vydřela další výhru, do čela extraligy už ale SKOČILY

BYLI JSME
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zřejmě rádi, kdyby jich bylo více, ale i tak
se jedná o slušnou návštěvu,“ informoval
Sklenář a dodal: „Divadlo Tří má svůj
kredit. Zúčastňují se různých festivalů,
jejich doménou je černý a chytrý humor. Jeden z herců je můj kolega z práce

a tak se mi ho podařilo přesvědčit, aby
vystoupili u nás.“
Že se jednalo o dobrý počin, svědčil dlouhotrvající závěrečný aplaus a děkovačka
hodná prken znamenajících svět. Východočeši opravdu pobavili!

15110911050
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CHCETE VYHRÁT LÍSTEK NA...
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TŘI SESTRY?

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner rockového klubu Apollo 13, pro vás v rámci nového projektu
„MILUJEME VEČERNÍK“ připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na vystoupení legendárního seskupení TŘI
SESTRY. Jejich EXKLUZIVNÍ KONCERT se uskuteční již příští PÁTEK 4. PROSINCE 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 23. do pátku 27. listopadu, přičemž hned KVARTETO Z VÁS bude moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity jako například Živoj je takovej,
Modlitba pro partu, Zelená, Kovárna, Nuselsý Horky a další...
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-(/©'5(06(6.83(1©7´,6(675<"
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „TŘI SESTRY“.
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 27. LISTOPADU, 12.00 hodin. ŠESTICI výherců pak zveřejníme
v příštím čísle Večerníku. Vstupenky budou připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.

Kostelce na Hané 9$SROOXPĚORSUHPLpUX1HEH
BYLI JSME
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ŠTERNBERK DÍKY BOJOVNOSTI UTRPĚL ČESTNOU PORÁŽKU,
AGELKY VZDOR PRŮMĚRNÉMU VÝKONU NEZTRATILY SADU
S Štb
VK PV

0:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:3, 2:3,
4:6, 6:6, 9:7, 10:8, 10:12, 13:14,
13:19, 17:19, 18:20, 18:24, 20:25.
Druhý set: 0:1, 2:1, 4:2, 4:4, 5:6, 6:9,
8:10, 8:13, 9:15, 10:17, 11:19, 13:19,
14:21, 16:21, 16:25. Třetí set: 0:2,
1:3, 3:3, 3:5, 4:6, 6:6, 6:9, 8:10, 8:14,
10:14, 11:16, 13:16, 14:18, 17:18,
17:23, 19:25.
ŠTERNBERK Nic světoborného nepředvedly prostějovské volejbalistky
v utkání osmého kola UNIQA extraligy na hřišti Šternberka. Soupeřky naopak maximálně bojovaly a předvedly
na své poměry dobrý výkon, čímž byl
úterní vzájemný střet poměrně vyrovnaný. Přesto Agelky nakonec zvítězily
bez ztraceného setu a do tabulky si
připsaly povinné tři body. Domácímu
souboru i po porážce zůstal příjemný pocit ze slušně odvedené práce.
Nejsilnější možnou sestavu poslal hos-

tující kouč do papírově snadnějšího
a datem svátečního duelu. Favoritky jej
otevřely dobře (0:3), jenže pak začaly proti
nabuzenému soupeři zbytečně chybovat
a z náskoku byla rázem nečekaná ztráta 9:7. Domácím děvčatům se dařilo přesně
přihrávat, tím pádem dokázaly i účinně
zakončovat. Jakmile však Agelky zlepšily
obranu, čtyřbodovou šňůrou otočily skóre
na 10:12 a své nové vedení již nepustily.
Naopak v polovině úvodní sady při výborném servisu Markevich odstup výrazně navýšily (z 13:14 na 13:19), bohužel
vzápětí oplatila stejnou mincí Janečková
- 17:19. Alespoň že koncovku zvládly do
té doby mírně se trápící obhájkyně titulu
docela v pohodě - 20:25 a 0:1.
Se startem druhé části ale Sokolky pokračovaly v odvážném výkonu založeném na
riskantním podání a maximálně rychlé
hře. Vékáčku to dělalo potíže na příjmu
i blocích, tím pádem musely znovu dohánět manko - 4:2. Což se brzy povedlo
(5:6), kromě toho Hrochovy svěřenky
s přibývajícím časem častěji chybovaly.
Stále víc se tak projevoval předpokládaný
rozdíl v kvalitě obou týmů a prostějovská
převaha rostla. K obvyklé útočné domi-

=$=1÷/2 NA
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Martin HROCH - trenér TJ Sokol Šternberk
„Náš tým podal nejlepší výkon proti VK AGEL za celou dobu mého působení u
zdejšího družstva. I přes prohru 0:3 jsem maximálně spokojen, dařilo se nám na
servisu i na bloku.“
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Domácí předvedli bojovný výkon a naše družstvo zápas ze začátku podcenilo. Špatným blokem jsme dali soupeři možnost hrát vyrovnané utkání, ale lepším útokem
jsme nakonec rozhodli v náš prospěch. Náš výkon byl každopádně jen průměrný.
Na utkání jsme od začátku nebyli úplně připravení v hlavách, viděl jsem tam z naší
strany trochu podcenění domácího týmu. A po herní stránce jsme měli největší problémy na bloku. Domácí hráli asi své maximum, v tak mladé sestavě výborně bránili,
dařil se jim servis a místy byli úspěšní i v útoku. Aby s námi získali tolik bodů, potřebovali kromě našeho horšího výkonu samozřejmě také svou vlastní kvalitu.“
nanci se z předchozího kazení rozjela
Vargas, přidaly se další parťačky - 11:19.
A přes jedno mírné zakolísání v podobě
korekce TJ na 16:21 dospěl tento set do
jednoznačnějšího závěru - 16:25 a 0:2.
Přesto nepřestával mladý šternberský
mančaft bojovat, sympatický odpor papírově mnohem silnějšímu protivníkovi
stále trval - 6:6. Čadova parta nijak neexcelovala, ovšem v případě potřeby víc zabrala a šla do potřebného tlaku. Tak jako

uprostřed třetího dějství při úniku na
8:14. Leč následovalo další polevení, čehož Sokol ještě využil ke zdramatizování
mače (13:16, 17:18). Lodivod Čada
si dokonce musel vzít svůj první oddechový čas, který pomohl a finále zápasu
jasně patřilo účastnicím Champions League. Nicméně vítězství zaknihovaly s
určitými rozpaky, naproti tomu domácí
ekipě připadl vzdor výsledku jistý kredit
– 19:25 a 0:3.
(son)

PROSTĚJOV Havířovská chlapecká skupina NEBE už existuje
pěknou řádku let, ale do širšího
povědomí publika se dostala
až v poslední době hlavně díky
podpoře Richarda Krajča a skupiny Kryštof. Uplynulý pátek
poprvé zahrála také v Prostějově,
a to v hudebním klubu Apollo 13.
Koncert kluci odehráli a odzpívali
s maximálním nasazením i přesto,
že téměř neměli komu hrát...
Předkapelu jim dělala olomouckoprostějovská formace Chilli
Weather.

Pavla VAŠKOVÁ
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JSME JEDNA RODINA
www.facebook.com/vecernikpv

Když kluci ze skupiny Nebe začínali,
neměli ještě ani občanky. Bylo to
v roce 2005. Od té doby ušli již
dlouhou cestu. Ovlivnění skupinou Kryštof i dalšími svými krajany
Mňágou a Žďorp je na jejich stylu
velmi znát, i když v některých písních již jdou více svým směrem.

Jarmila Pospíšilová křtila novou detektivku

PROSTĚJOV V prostějovském regionu známá autorka detektivek s hlavní
postavou Marie Kovandové pokřtila
ve čtvrtek v zaplněném podkrovním
sále Městské knihovny Prostějov svou
nejnovější knihu. Příběh s tajemným
názvem Šamanský bubínek vyšel v brněnském nakladatelství MOBA.
O velkém zájmu svědčila nutnost přidávat
do sálu židle, aby účastníci nemuseli stát.
„Vidím, že ženský živel mezi čtenáři převažuje,“ zhodnotil letmým pohledem ředitel
knihovny Aleš Procházka, který celý podvečer moderoval. A nejen to. Četl také dvě
ukázky z knihy, která je autorčinou osmou
detektivkou v pořadí.
„Nejprve jsem uvažovala o trochu jiném
obsazení hlavními postavami, ale nakonec
jsem zůstala věrná osvědčeným protago-

BYLI JSME
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nistům, Marii Kovandovou jsem si za ta
léta oblíbila,“ uvedla knihu spisovatelka,
která je profesí advokátka a navíc vede jako
neuvolněná starostka obec Vincencov.
„Jak název napovídá, děj se bude točit kolem ezoteriky a duchovních cvičení, což by
mělo trochu vyvážit krutou realitu smrti,“

naznačila Pospíšilová atmosféru nejnovějšího příběhu.
A není to zdaleka poslední počin této autorky. Už v lednu se chystá vydání další
knihy, tentokrát ovšem společenského románu. Příznivci Jarmily Pospíšilové se tak
mají opravdu na co těšit.
(tok)

Do povědomí posluchačů se dostali zejména písněmi Legosvět,
Vteřina či Než se rozední. Všechny
tyto hity mimo jiné přivezli i do
Apolla a přidali ještě ochutnávku
z chystaného alba v podobě třech novinek. Skladba Pláštěnky má už i svůj
videoklip.
Kluci to v Apollu pořádně rozjeli, frontman Petr Harazim se
během koncertu téměř nezastavil
a návštěvníky svou energií okamžitě
nakazil. Publikum se, které bylo
převážně „náctileté“, se už při
první písni přesunulo pod pódium
a s kapelou vytvořilo jeden fungující
„organismus“. Svoje věrné fanoušky
tedy Nebe v Prostějově má. Ovšem,
jak se ukázalo, není jich zřejmě tolik. Koncert by si určitě zasloužil
publikum aspoň o pár desítek hlav
početnější.
„Vždycky je risk pozvat novou skupinu. U Prostějovanů není nikdy
jisté, jak budou reagovat. Je škoda, že

BYLI JSME
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nepřišlo víc lidí. Nebe je pohodová
kapela a kluci jsou příjemní,“ mrzel
menší zájem návštěvníků majitele
klubu Míru Hasu.
Ti, kdo dorazili, si ale koncert
náležitě užili. Zejména oči mladých

slečen byly rozzářené. „Mám je moc
ráda, hrají krásné písničky a líbí se mi,
že zpívají česky. Taky jsou to všechno
fajn kluci, vůbec mi nepřipadají jako
nějaké hvězdy,“ svěřila se sedmnáctiletá Petra.

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...
SKUPINU KOLLÁROVCI

O

RM

A
ZAD

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 TUTO SOBOTU 28. LISTOPADU 2015,
kteří zaplní Společenský dům v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech,
měli jste díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 16. do pátku 20. listopadu, přičemž hned KVARTETO Z VÁS bude moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity známé z televizní obrazovky
hudební stanice Šlágr, která v posledních letech zaznamenala velký boom nejen mezi seniory.
Stačilo znát správnou odpověď na položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce Večerníku a pak
jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Do slosování pak byli zařazení ti, kteří věděli, že KOLLÁROVCI VYDALI SVÉ PRVNÍ CÉDÉČKO V ROCE 2002.
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se sešlo hned 412 správných odpovědí.
Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali následující čtveřici: David KARHAN, E. Beneše 18/27, Prostějov * Ladislav MLYNÁŘ,
Sídl. svobody 18/57, Prostějov * Jaroslava RŮŽIČKOVÁ, nám. T. G. Masaryka, Prostějov * Katka KARHANOVÁ, E. Beneše 66/27, Prostějov
Přímo u vchodu do Společenského domu budete mít na vaše jméno k dispozici VOLNÝ VSTUP.
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DYNASTIE POKRAÈUJE!

Sedmá vítězka omládla hned

43

ÈESKO POÈTVRTé ZA PÌT LET OVLÁDLO
Stranu připravili
Ladislav Valný a Petr Kozák.

Foto:
Česká sportovní/Pavel Lebeda

LISTOPADOVÁ PROMĚNA IMAGE: OLGA FIALKOVÁ JE VÍC ATRAKTIVNÍ A MÁ ŠMRNC Další sladké vítězství: VELKÉ OSLAVY I UZNÁNÍ ŠÉFA ITF
připravila
pro Večerník

exkluzivní
snímky

Aneta Josef
KŘÍŽOVÁ POPELKA
Již více jak půl roku trvá náš projekt s názvem PROMĚNY
IMAGE, který pokračuje podle plánu a nyní již doznal
svého sedmého pokračování. Jako první místní periodikum pro vás Večerník v tomto roce přichystal změnu image se vším všudy, tedy včetně účesu, líčení až po nový
šatník. Každá naše PROMĚNA obnáší profesionální
poradenství ohledně oblékání, kosmetiky, líčení a také
úpravy vlasů. Naším cílem jsou pravidelné změny image
vašeho vzhledu. Závěrem pak nechybí ani profesionální
fotografování. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak,
jak si představujete.
Z dalších několika desítek přihlášených žen Večerník
vybral do užšího výběru i tentokrát pět finalistek,
z nichž mohla šanci dostat jen jedna. V pořadí sedmou
vyvolenou se stala Olga Fialková, která byla naším
profesionálním týmem hýčkaná a zkrášlovaná šest
a půl hodin. Vrcholem pak byla celková změna
image. Vše jsme opět pečlivě zmonitorovali, takže
co nenajdete zde, stačí navštívit internetové stránky
www.vecernikpv.cz!
„Sedmapadesátiletá Olga Fialková
potřebovala omladit a také dodat
jiskru. Po celý život vypadá stejně,
nelíčí se a nijak zvláště se ani neupravuje. Podle jejích slov jí to nedovolovala ani pracovní profese.
A tak naším cílem bylo paní Olze
ukázat, jak lze snadno a jednoduše
vypadat o několik let mladší. Stačí
prostá změna stylu šatníku, úprava
účesu, líčení a nová image je na
světě,“ uvedla na adresu sedmé
vítězky Aneta Křížová, patronka
projektu PROMĚNY a redaktorka
Servisu pro ženy.
„Jsem spíše sportovní typ, téměř
pořád nosím tričko nebo halenku,
k tomu rifle a botasky nebo pohodlné boty. Pokud je vhodná příležitost,
obléknu si i sukni nebo šaty, ale
nejraději zůstávám u pohodlného
stylu,“ svěřila se Večerníku sama
Olga Fialková těsně předtím, než
jsme spolu vkročily do prodejny
s oblečením. I tentokrát totiž vše
začínalo právě změnou šatníku a poradenstvím.
O pár dní později, konkrétně v úterý
10. října, pak již od osmé hodiny
ranní čekal na paní Olgu natěšený
tým vlasových stylistek společně
s vizážistkou. „Jako první byla před
proměnou vyfocena, aby byl ještě
naposledy zachycen její původní

PØED...

vzhled. Následně si dámu vzaly na
paškál kadeřnice, které opět zakryly zrcadlo, aby sama paní Olga
netušila, co se s jejím účesem děje.
Místy se trochu nechala rozhodit,
když jsme zavtipkovaly, že jí zelená
barva vlasů sluší, ale nakonec
pochopila, že si děláme legraci
a nechala se s uvolněným pocitem
nadále hýčkat. Po úpravě účesu
přišla na řadu kosmetika a líčení.
Samozřejmě se ani tato proměna
neobešla bez závěrečného pózování
a focení, tentokrát za příjemného
podzimního počasí v městském
parku,“ prozradila Aneta Křížová, co
vše se při sedmém klání PROMĚNY
IMAGE dělo.
A jaké měla Olga Fialková vůbec
pocity, než se odevzdala našemu
profesionálnímu týmu? „Já jsem
naprosto v klidu. Už se těším, až
ze mě bude opět mladice. (smích)
Nemám strach, spíš jde o to, aby mě
vůbec někdo poznal...“
Celé dva dny pro vás Večerník opět
pečlivě sledoval a monitoroval.
V pořadí již sedmá proměna trvala
celkem šest a půl hodiny, načež
lze konstatovat, že paní Fialková
skutečně omládla.
Pojďme se tedy společně krok po
kroku podívat, jak celá změna image probíhala…

PO...

1. krok... OBLEÈENÍ

Jak již bylo v úvodu řečeno, jako první jsme se vydaly změnit paní Olze šatník. V boutique Magnolia móda na ulici Úprkova 5
(vedle tržnice) čekal tradičně dobře naladěný tým odbornic. Cílem bylo naši čtenářku omladit, ale také této dámě ukázat, jak
se obléci, aby nabrala na ženskosti a zároveň získala jiskru. „Paní Olga se zbytečně dělala starší, než ve skutečnosti je. I v jejím
věku se žena může stále oblékat podle módních trendů a dopřát si to, co vidí v televizi nebo v časopisech,“ konstatovala Jitka
Vlachová, majitelka obchodu Magnolia móda.
Vše šlo přímo od ruky. „Vyměnily jsme stávající, spíše usedlejší styl této dámy za módní oblečení vhodné k jejímu věku. Propracované střihy a výraznější barvy jí přinesly bezesporu mladistvější vzhled. Každá žena by o sebe měla pečovat hlavně kvůli sobě,
svému pocitu, protože když se cítíme mladší a krásnější, vystupujeme tak i navenek, což je právě případ paní Olgy. Zytečně ze
sebe dělala starší ve všech ohledech. To jsme ale napravily a dnes je šmrncovní dáma. Není na tom nic těžkého, jak s oblibou
říkám, když se chce, všechno jde.“ dodala s úsměvem Jitka Vlachová, majitelka obchodu Magnolia móda.

2. krok... ÚÈES-barvení

PRAHA, PROSTĚJOV Na domácí vítězný hattrick dosáhly
ve finále Fed Cupu tenistky
České republiky. Proti Rusku
potvrdily svoji dominanci
v prestižní týmové soutěži z minulých let a předminulý víkend
ovládly soutěž již počtvrté za
posledních pět let. Opět tak
dokázaly využit fantastického
prostředí v pražské O2 Aréně.

ranních hodin. „Byly to nejemotivnější okamžiky, co jsem zažila.
Dokázaly jsme ohromnou věc, ani
si to teď moc neuvědomuji, ale to
přijde,“ smála se Barbora Strýcová,
která byla tak rozjetá, že smečovala
snad i na baru. Ohromný úspěch si
užívaly také ostatní hráčky. „Osobně jsem nepila moc, ale zábava byla
i tak. Nálada byla dobrá. Jsme tým
a nepotřebujeme k oslavám alkohol,“
usmívala se Petra Kvitová, jednička
týmu. Ráno své ovečky zkontrolo-

V kadeřnickém a kosmetickém salónu Evitas na nám. Padlých hrdinů se druhé listopadové úterý od samého rána brousily nůžky
a míchaly barvy. Jakmile paní Fialková usedla do kadeřnického křesla, vlasové stylistky Iveta s Evou konstatovaly, že také účesem
musejí ženě dodat radostnější a mladistvější výraz. „I když měla vítězka krátké vlasy, bylo potřeba původní střih upravit. To samé se
týkalo barvy. Paní Olga měla sytě hnědý účes, který ji ale dělal poněkud strnulou a chladnou. Zvolily jsme tedy teplý odstín, který
naopak dámu hezky projasnil a zvýraznil. Barvení bylo prováděno melírovací technikou v temenní partii, také bylo potřeba skrýt
již nějaké šediny. U paní Fialkové je výborné, že má nebarvené vlasy. S takovými vlasy se pak lépe pracuje a barva chytne podle
požadovaného odstínu a také déle vydrží,“ vysvětlily vlasové stylistky Iveta Tesařová s Evou Bartoškovou.

3. krok... ÚÈES - úprava støihu
Jakmile byla barva hotová, přišla na řadu úprava střihu. „Paní Fialková nechtěla ostříhat úplně nakrátko, zcela krátký střih by pro
ni ani nebyl vhodný. Zvolily jsme proto sportovně elegantní střih. Ten je praktický a hodí se jak ke sportovnímu, tak i elegantnímu oblečení. Je také nenáročný a jednoduchý na úpravu, zároveň vyzdvihne linie obličeje. Zkracovaly jsme hlavně zadní partii, vytvořily konturu kolem obličeje, a protože má čtenářka vysoké čelo, tak jsme udělaly i ofinu, která obličej zúžila i omladila,“
popsaly svoji činnost vlasové stylistky Iveta s Evou. „Tento účes je pro údržbu velice jednoduchý. Po umytí stačí vysušit fénem
a pak vyfoukat ještě přes kartáč. Vlasy takto nabudou na objemu. Pro finální úpravu pak u tohoto účesu postačí lak na vlasy se
střední tuživostí. Pokud je to možné, je lepší vždy používat profesionální přípravky,“ přidaly Olze Fialkové nejednu radu.

4. krok... LÍÈENÍ
Následně si sedmou vítězku Proměn vzala na starost vizážistka Dagmar Rozehnalová. „Nejdříve bylo potřeba upravit obočí,
které postrádalo sjednocený tvar. Dále jsem nanesla liftingový krém s kmenovými buňkami, aby se pleť napružila. Paní
Olga je kuřačka, což se projevuje i na její pleti, ostatně jako na pleti každé ženy, která holduje cigaretám. Důsledkem je také
dehydratace pleti, která působí povadle. Tento problém je vhodné řešit pravidelným přísunem pitného režimu, používáním
výživnějších krémů, ale také si dopřávat masáž pleti.“ objasnila Rozehnalová.
Po prvotní kosmetické úpravě vizážistka přešla k líčení. „Paní Fialková se vůbec nelíčí, ukázala jsem jí tedy, jak se lze pomocí
líčení snadno a znatelně omladit. Základem je make up, přičemž celkové líčení jsem volila do světlých odstínů. Následovala
hnědá tužka na oči, řasenka a nemohl chybět ani pudr, který nezvírazní vrásky, ale zároveň líčení zafixuje. Poté jsem ještě
použila líčka a lehce výraznější rtěnku. Paní Olga pracuje stejně jako minulá finalistka v prostředí, které je nepříznivé nejen pro organismus, ale i pro pleť.
V tomto případě je velice důležité používat pleťový krém, dále je nutný make up a poté fixace pudrem. Jinak je pleť nenávratně poškozována,“ dodala vizážistka
Dagmar Rozehnalová.

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
Na velké finále si paní Olga oblékla tyrkysovou bundičku, která byla doplněna vkusným šátkem, zlatavou kabelkou a tmavými džíny. K závěrečnému focení
tentokrát došlo v prostorách městského parku. „Bylo perfektní počasí a podzimní příroda hrála všemi barvami, což se nám hodilo. Využili jsme tak krásného
podzimu v plné parádě a máme jak nádherné fotky, tak i video,“ popsala Aneta Křížová, patronka projektu PROMĚNY IMAGE. „Focení jsem si moc užívala.
Připadala jsem si jako nějaká modelka. Bylo mi vždy ukázáno, jak se mám postavit, jakou mám zaujmout pózu a případně jak se mám tvářit, což jsem se snažila
udělat. Bylo to moc fajn,“ neskrývala po závěrečném fotografování viditelně nadšená Olga Fialková.

JSME NEJLEPŠÍ! Nehrající kapitán Petr Pála a jeho ovečky vzhlíží ke
hvězdám. Právě se přitom staly legendami nejen českého tenisu...

Krása a historie. Spojení vítězek Fed
Cupu a Pražského hradu v sobě neslo
i kus symboliky.

„Atmosféra byla neuvěřitelná, fanoušci nás dotlačili k titulu. V takovém prostředí ze sebe každý vydá
všechny síly. Ve složitých situacích se
hráčky mohly spolehnout na podporu příznivců a to hodně pomáhalo,“
konstatoval uznale nehrající kapitán
českého výběru Petr Pála. „Na holky
jsem pyšný. V závěru náročné sezóny
podaly skvělé výkony a úspěch si zasloužily,“ nechal se unášet v euforii.
Po děkovačkách v hale následoval
oficiální banket a pak další oslavy v baru, které se protáhly až do

K triumfu dopomohly českým tenistkám tradičně i příznivci z Prostějově, kteří v O2 Aréně vytvořili ten správný kotel, před
nímž se otřásala i sama Maria Šarapovová.

Fotoreportáž

pionky pózovaly v minulých letech.
„Něco takového se nikdy neomrzí,“
uvedla Šafářová.
Triumf si užívala Karolína Plíšková,
jedna z velkých hrdinek finálového střetnutí. „Pomohla jsem týmu
a dosáhla na nejdůležitější výhry
v kariéře. Strašně jsem si to užívala
a doufám, že to není naposledy. Fedcupové vítězství je úžasný zážitek.
Jsem přesvědčená, že mi pomůže
i v další sezóně,“ prohlásila Plíšková.
Špičkové výkony a také závěrečné
oslavy na kurtu sledoval v Praze na
vlastní oči také nový šéf Mezinárodní tenisové federace ITF David
Haggerty. Pro celý český tenis měl
pouze slova velkého uznání. „V Praze

jakké byylo leto
ošn
ní fiinálle feedccupu
u....

jsme mohli vidět, jak nádherné jsou
týmové akce. Vy Češi děláte skvělou
práci, co se podpory těchto týmových soutěží týče, ať už jde o Fed Cup
i Davis Cup. V tom musíme pokračovat všichni. Česko představoval jako
vzor, ze kterého se kdekdo může učit.
Dáváte naději a inspiraci řadě zemí,
které si stěžují, že nemají peníze, že
jsou příliš malé a nemůžou vychovat
špičkové hráče. V USA máme hodně dobrých tenistů, ale mnohem víc
obyvatel. Můžete být hrdí na to, co
jste dokázali,“ prohlásil Haggerty.
České tenistky opět rozdávaly
radost a tu si u televizních obrazovek během vítězného úspěchu
užilo 2,5 milionů diváků.

Èísla
z FEDCUPU

1
Ve světovém žebříčku družstev
vedou Češky s náskokem téměř
patnáct tisíc bodů před Ruskami.

HLASTE SE!

Vítězná sestava (zleva) Bára Strýcová, Petra Česká jednička a členka Tk Agrofert Prostějov Šatna domácího celku pršela nejen štěstím,
Kvitová, Lucie Šafářová a Karolína Plíšková.
Petra Kvitová v euforii. JSME JEDNIČKY!
ale i šampaňským - nápojem vítězů.

HLEDÁME DALŠÍ ČTENÁŘKU
NA PROMĚNY IMAGE!

Petra Kvitová se na závěrečném
banketu zvěčnila se svojí ruskou
soupotnicí Šarapovovou.

„Začíná to už v mládežnických kategoriích,“ usmívá se Černošek

PRAHA, PROSTĚJOV Pod dalším týmovým úspěchem českých
tenistek je také výrazný podpis Miroslava Černoška, majitele
agentury Česka sportovní, která zajišťuje daviscupové a fedcupové zápasy. Současně je šéfem prostějovského klubu, jenž do
reprezentace pravidelně dodává největší počet hráček či hráčů.
Jiné to nebylo ani při posledním finále Fed Cupu, v němž sestava nehrajícího kapitána Petra Pály přehrála Rusko. Pod hlavičkou
TK Agrofert jsou Petra Kvitová, Lucie Šafářová i letošní hrdinka
Karolína Plíšková. „Byl to úžasný zážitek. Díky tomu, že za Rusko
nastoupila i Maria Šarapovová, měla výhra ještě větší váhu a tomu
odpovídaly i emoce. Po posledním míči jsem byl hodně dojatý,“
přiznal uznávaný sportovní manažer.

Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

val také nehrající kapitán a mohl být
maximálně spokojený. „Všechny byly
v pohodě a včas se sešly na snídani,“
usmíval se Petr Pála. „Byla to nádherná noc, hlavně holky si ji užily.“
V pondělí 16. listopadu čekaly na
děvčata ještě oficiální povinnosti.
V plánu bylo mimo jiné tradiční
focení vítězek s pohárem. Tentokrát tenistky zvolily místo tradičního
místa u Novotného lávky Hradčanské náměstí, kam se nechaly přivézt
luxusními vozy Rolls-Royce. Na focení dorazily vedle finálového kvarteta také Lucie Hradecká i Denisa
Allertová, které sice nebyly v nominaci, ale pod fedcupovým triumfem
jsou také podepsány. Chyběla pouze
Tereza Smitková, i tato hráčka TK
Agrofert však v hale o víkendu byla.
U Pražského hradu panoval v pondělí trochu zmatek. Turisté zpočátku
nevěděli, co se děje. Fanoušci se pak
chtěli s tenisovými hrdinkami fotit.
Cestou z Hradčanského náměstí
nakonec došlo i na focení u Novotného lávky, u níž šam-

●● Vnímal jste, že hlavními oporami byly členky prostějovského
TK Agrofert?
„Už před lety jsme si v našem klubu
řekli, že chceme vychovávat špičkové
hráče a hráčky. Současně nám šlo o to,
aby všichni měli i dobrý vztah k týmovým soutěžím. Začíná to už v mládežnických kategoriích, kde pravidelně
sbíráme domácí tituly v přeborech
družstev. Našim hráčům se týmové
soutěže líbí a rádi v nich startují.“

●● V případě fedcupových reprezentantek to bylo na konci těžké
sezóny. Bylo složité přimět je ke
startu v pražském finále?
„Nebyl s tím žádný problém, holky mají
Fed Cup rády. Užívají si společné týdny,
atmosféru v týmu. Pochopily, že vyhrát
tuto soutěž je lepší než ovládnout nějaký turnaj v Číně. To je naše velká zbraň,
chuť holek hrát za Českou republiku je
nezměrná. A platí to i v mužích a jsem
pyšný, že máme takové hráčky i hráče.“

●● Především ve Fed Cupu má
Česko k dispozici silné a především
perspektivní družstvo. Myslíte si, že
tenistky můžou vyhrávat týmovou
soutěž i v dalších letech?
„V tenise, stejně jako v dalších sportech, se nedá nic naplánovat. Záleží
na zdraví, losu, pod konečné výsledky se podepisuje hodně drobností.
Ale čistě z pohledu hráček vidím budoucnost hodně pozitivně. Máme
Petru Kvitovou, Lucku Šafářovou,
nově Karolínu Plíškovou. Na špičkové úrovni hrají i další tenistky jako
Bára Strýcová, Denisa Allertová,
dorůstají mladé hráčky Tereza Smitková, Kateřina Siniaková, z juniorek
jdou další talentované tenistky v čele
s Vondroušovou. Je to příjemný pohled a úžasné vědomí, že tým nestojí
a padá s jednou hráčkou. Je ideálně
složený i věkově, vždyť i Lucka Šafářová má teprve devětadvacet a řadu
sezon před sebou. Šanci zopakovat
triumfy ve Fed Cupu rozhodně
máme.“

●● V únoru příštího roku vás čeká
nebezpečné Rumunsko se světovou dvojkou Simone Halepovou.
Hrát se bude na rychlém povrchu
v Kluži, budete kompletní?
„Už jsme na téma Rumunsko s holkami mluvili. Bezprostředně po losu
jsme filozofovali nad tím, zda-li holky
přemlouvat. Když jsem diskutoval
s kapitánem Petrem Pálou, báli jsme
se, že nasadí antuku, což by v onom
termínu a uprostřed betonové sezony
nebylo ideální. Pokud se nestane nic
mimořádného, mohu říct že všechny
tenistky jsou připraveny hrát hned
v prvním kole. Nutno podotknout, že
to nebude lehký souboj. Rumunsko
má nejen Halepovou, ale i nebezpečnou Beguovou a Niculescuovou. Neradi bychom teď slavili, a za čtvrt roku
se strachovali o příslušnost v elitní
skupině.“
●● V průběhu finálového zápasu
český tenis i pořadatele ocenil i nový
prezident ITF David Haggerty. Zaregistroval jste jeho pochvaly?

3
K čtyřnásobné vítězce Heleně
Sukové se letos přidaly Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Obě se staly
legendami.

4
České družstvo ovládlo Pohár
federace počtvrté za posledních
pět let

4+3
O celkové vítězství se zasloužilo
sedm tenistek. Kromě finálového
kvarteta byla v průběhu roku tíha
zodpovědnosti na triu Lucie Hradecká, Denisa Alertová a Tereza
Smitková.

7
Proti sedmému týmu světa zahájí
Češky novou fedcupovou sezónu.
V únoru budou hostovat na půdě
nebezpečného Rumunska.
„Každé takové ocenění se poslouchá dobře, ale je za ním hodně práce. Hráčů, jejich trenérů, šéfů klubů.
Jsme tenisová země, umíme pracovat
s mládeží. Ten systém je propracovaný, pochvalu si zasloužíme. A opravdu
některým státům můžeme sloužit jako
vzor.“ (úsměv)

13
Obhájkyně fedcupového vítězství vyhrály třináct z posledních
čtrnácti zápasů. Naposledy prohrály s Itálií v semifinále v roce
2013

PROSTĚJOV V minulých letech se
stalo zvykem, že po skončení podzimní fotbalové půlsezóny prakticky okamžitě následuje start okresních futsalových soutěží, které se poté starají o
vyplnění většiny zimní přestávky. Tak
je tomu i letos a na své si přijdou jak
veteráni nad pětatřicet let, tak i hráči,
kteří ještě na tuto věkovou hranici nedosáhli.
Do nejvyšší mužské soutěže se nakonec
zapojí pouze devítka účastníků, tedy
stejný počet, jaký odehrál nadstavbovou část. Plánem organizátorů sice bylo
doplnit skupinu stejně jako před rokem
na dvanáct celků, to se ale nepodařilo.
„Botafoga nás sama požádala o přesun
do druhé třídy, protože tam má spoustu
mládežnických trenérů, a nikdo další
kromě Sexmeraldy postupovat nechtěl.
Možná rozhodla skromnost, možná
trochu nedůvěra ve vlastní síly, je ale pravda, že kvalitativní rozdíl tam je,“ nastínil
organizátor celého projektu František
Kocourek.

O titul okresního přeborníka si to tak
rozdá obhájce Relax Prostějov, loni těsně
druhý Anděl a dále „Griffini“, Zavadilka,
Nezamyslice, Ariston, Mechechelen, konické Vyprahlo a Sexmeralda. V základní
části se potká každý s každým nově hned
dvakrát, poté bude následovat nadstavba,
do níž projde osm nejlepších. A vedoucí
čtveřice si odnese bonifikaci v podobě
čtyř, tří, dvou a jednoho bodu.
Do druhé třídy se oproti minulosti nepřihlásily Vrbátky, ale novicem se stal
tým tvořený převážně hráči Mostkovic
a Čechovicc Fakin FC. Znamená to tak
hned šestnáct družstev, které se tak dočkaly rozdělení do dvou osmičlenných
skupin. V „áčku“ se tak potkají Botafoga, Brodek u Prostějova, Pobřeží Kocoviny, „béčko“ Sexmeraldy, Smržice, Galacticos, Medvědi a již zmíný Fakin. V
„B“-skupině to budou „béčko“ Relaxu,
Torpedo, Orange, Zavadilka „B“, BVD,
Vrahovice, Bedihošť a Menphis. I v této
soutěži se nejprve všichni utkají dvakrát
každý s každým. Poté nejlepší kvarteta z

Los okresních futsalových
soutìží pro roèník
2015/2016
1. tøída

Neděle 29. listopadu, Kostelec na Hané
8.00: FC Anděl - Mechechelen, 8.40: ŽE-STAV Nezamyslice - Sexmeralda „A“, 9.20: SK Griffins 98 - FC Anděl, 10.00: Mechechelen - ŽE-STAV
Nezamyslice, 10.40: AC Zavadilka 2000 „A“ - Vyprahlo Konice, 11.20:
Sexmeralda „A“ - FC Anděl, 12.00: SK Ariston 92 - SK Griffins 98, 12.40:
ŽE-STAV Nezamyslice - AC Zavadilka 2000 „A“, 13.20: Vyprahlo Konice
- FC Relax „A“, 14.00: AC Zavadilka 2000 „A“ - SK Ariston 92, 14.40: SK
Griffins 98 - Vyprahlo Konice, 15.20: SK Ariston 92 - FC Relax „A“.
Neděle 6. prosince, Němčice nad Hanou
14.00: ZE-STAV Nezamyslice - SK Ariston 92, 14.40: FC Anděl - FC Relax „A“, 15.20: ZE-STAV Nezamyslice - Vyprahlo Konice, 16.00: FC Anděl - SK Ariston 92, 16.40: FC Relax „A“ - ŽE-STAV Nezamyslice, 17.20:
Vyprahlo Konice - FC Anděl.
Sobota 12. prosince, Kostelec na Hané
14.00: FC Relax „A“ - Mechechelen, 14.40: Sexmeralda „A“ - SK Griffins
98, 15.20: AC Zavadilka 2000 „A“ - Mechechelen, 16.00: FC Relax „A“
- Sexmeralda „A“, 16.40: SK Griffins 98 - Mechechelen, 17.20: AC Zavadilka 2000 „A“ - Sexmeralda „A“.
2.A tøída

Neděle 29. listopadu, Nezamyslice
8.00: Botafoga - Atletico Smržice, 8.40: Pobřeží kocoviny - Brodek u Prostějova, 9.20: Botafoga - Pobřeží kocoviny, 10.00: Brodek u Prostějova
- Atletico Smržice, 10.40: Sexmeralda „B“ - Medvědi, 11.20: Galacticos
- Fakin FC, 12.00: Pobřeží kocoviny - Sexmeralda „B“, 12.40: Sexmeralda
„B“ - Fakin FC, 13.20: Galacticos - Medvědi.
Neděle 6. prosince, Kostelec na Hané
13.00: Botafoga - Galacticos, 13.40: Brodek u Prostějova - Sexmeralda
„B“, 14.20: Pobřeží kocoviny - Fakin FC, 15.00: Galacticos - Brodek u
Prostějova, 15.40: Sexmeralda „B“ - Botafoga, 16.20: Fakin FC - Atletico
Smržice, 17.00: Pobřeží kocoviny - Medvědi, 17.40: Botafoga - Brodek u
Prostějova, 18.20: Atletico Smržice - Medvědi.
Neděle 13. prosince, Němčice nad Hanou
8.00: Pobřeží kocoviny - Galacticos, 8.40: Sexmeralda „B“ - Atletico Smržice, 9.20: Atletico Smržice - Pobřeží kocoviny, 10.00: Galacticos - Sexmeralda „B“, 10.40: Atletico Smržice - Galacticos, 11.20: Botafoga - Fakin
FC, 12.00: Brodek u Prostějova - Medvědi, 12.40: Medvědi - Botafoga,
13.20: Fakin FC - Brodek u Prostějova, 14.00: Medvědi - Fakin FC.
2.B tøída

Neděle 29. listopadu, Němčice nad Hanou
8.00: FC Orange - FC Vrahovice, 8.40: AC Zavadilka 2000 „B“ - BVD,
9.20: BVD - FC Orange, 10.00: FC Vrahovice - AC Zavadilka 2000 „B“,
10.40: BVD - FC Vrahovice, 11.20: FC Relax „B“ - FC Menphis, 12.00:
Torpedo - Bedihošť, 12.40: Bedihošť - FC Relax „B“, 13.20: FC Menphis
- Torpedo, 14.00: Bedihošť - FC Menphis.
Veteráni

Neděle 29. listopadu, Němčice nad Hanou
14.30: Bexim Paletten - Pokop Domamyslice, 15.10: FC Litrpůl - AC Zavadilka 2000, 15.50: AC Zavadilka 2000 - Bexim Paletten, 16.30: Pokop
Domamyslice - FC Litrpůl, 17.10: AC Zavadilka 2000 - Pokop Domamyslice.
Neděle 6. prosince, Němčice nad Hanou
8.00: Pokop Domamyslice - AC Štika Prostějov, 8.40: FC Litrpůl - Kobra
Kobeřice, 9.20: Bexim Paletten - FC Litrpůl, 10.00: Pokop Domamyslice
- Kobra Kobeřice, 10.40: FC Litrpůl - AC Štika Prostějov, 11.20: Moravská modelárna - AC Zavadilka 2000, 12.00: FC Relax Prostějov - Bexim
Paletten, 12.40: Bexim Paletten - Moravská modelárna, 13.20: FC Relax
Prostějov - AC Zavadilka 2000.
Neděle 13. prosince, Němčice nad Hanou
14.30: FC Relax Prostějov - Kobra Kobeřice, 15.10: Moravská modelárna - AC Štika Prostějov, 15.50: AC Štika Prostějov - FC Relax Prostějov,
16.30: Kobra Kobeřice - Moravská modelárna, 17.10: AC Štika Prostějov
- Kobra Kobeřice.

VÝSLEDKY
Fotogalerii a video najdete už
najdete také na

brzy na www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

„áčka“ i „béčka“ doplněná o devátý celek první třídy vytvoří novou devítičlennou 2. třídu, v níž se jednokolově bude
hrát o dvě postupová místa. No a týmy
na pátém až osmém místě vytvoří osmičlenné uskupení 3. třídy. Tady platí, že se
ze základní části nic nepřenáší a všichni
začínají od nuly.
„Takto v úvodu těžko odhadovat, jak
to dopadne. V nejvyšší soutěži ale očekávám širší špičku než loni, kdy se to
změnilo na duel Relaxu s Andělem. Do
popředí mohou promluvit také ‚Griffini‘, Zavadilka, Mechechelen, z hráčů
‚eskáčka‘ tvořená Sexmeralda, která si
to loni vyzkoušela. A ve druhé lize by
favority mohly být Orange, Botafoga a
BVD,“ pokusil se Kocourek o prognózu.
A aby výčet byl kompletní, nesmí chybět
veteránská soutěž. U tohoto ojedinělého
klání došlo k výraznější obměně, ubylo
Sezako a Krumsín, nově se ale do bitev
zapojí Kobeřice. „Je mi líto tradičních
účastníků, že nepokračují. Kádr Sezaka
se rozpustil hlavně mezi Litrpůl a Bexim,

tyto dva týmy by tak společně s Relaxem
a Moravskou modelárnou mohly patřit k
tomu nejlepšímu,“ tipuje.
On sám se na novou sezónu přes všechny starosti, které příprava nové sezóny
představuje, a i přes další povinnosti ve
sportu či komunální politice velice těšil.
„Dělám to již přes dvacet let a rád se díky
tomu uvidím s klukama z Relaxu i jiných
mužstev. Dorůstají také mladí kluci, které to chytlo, mohu takto jmenovat třeba
Vrahovice. Je to něco jiného než velký
fotbal, není to tak vázáno registračkami a
přestupy jsou jednodušší,“ zmínil.
Potěšila by ho ale jedna věc, a sice trochu
zodpovědnější přístup ze strany jednotlivých družstev. „Je pravda, že by mohla
reagovat rychleji na jednotlivé výzvy,
takto je to někdy obrazně až pět minut
po dvanácté, ale to je prostě česká povaha
a nechci si na to stěžovat. Vždy na konci
sezón je už těch všech věcí moc, ale přes
léto to pak přejde a opět se těším na nový
ročník,“ pousmál se František Kocourek
na prahu sezóny 2015/2016.
(jim)

londýnskými prohrami
LONDÝN, PROSTĚJOV Pošesté v řadě se prostějovský tenista Tomáš Berdych zúčastnil Turnaje mistrů. Premiérově ale na tomto
podniku nezískal ani jedno vítězství. V Londýně postupně prohrál s
Rogerem Federerem, Keiem Nišikorim a Novakem Djokovičem. Ve
třech zápasech získal jediný set a po posledním duelu ukončil sezónu, v níž získal dva turnajové tituly. „Nechtěl jsem rok zakončit takovým způsobem, ale celkově to byla velice dobrá a solidní sezóna, ze
které si vezmu to pozitivní... V té nové se vrátím silný,“ pronesůl po
skončení odhodlaný Berdych.
O prvním střetnutí s Federerem informoval Večerník již v minulém vydání. Následně se česká jendička utkala v úterý s papírově nejpřijatelnějším
soupeřem ve skupině Stana Smithe, jímž měl být Nišikori. V první sadě
byl Japonec o kousek lepší a to potvrdil také výsledek. Pak se Berdych rozehrál a dokázal srovnat krok. V rozohňujícím dějství rozhodla osmá hra, v
níž český zástupce ztratil své podání. „Z mé strany to bylo utkání o jednom
míči. Ve třetím setu jsem měl brejkbol a nedokázal jsem ho proměnit,“ litoval promarněné šance tenista prostějovského TK Agrofert.
V závěrečném souboji se světovou jedničkou Berdych předvedl svůj nejlepší výkon v Londýně, přesto s Djokovičem nezískal ani set. „V důležitých
momentech jsem pokaždé udělal několik chyb a to mě stálo lepší výsledek,“ poznamenal Berdych.
(lv)

1. krok... OBLEÈENÍ

2. krok... ÚÈES-barvení

Basketbalistky Prostějova poprvé klopýtly a jsou druhé
PROSTĚJOV Po několikatýdenní přestávce dalším dvoukolem
pokračovala druhá liga basketbalistek a také tentokrát byly
prostějovské ženy úspěšné. Díky
domácí výhře nad Poděbrady si
připsaly již pátý dvoubodový zisk
podzimu, teprve pak premiérově
prohrály, když v oslabené sestavě
nestačily na rezervu extraligového
Nymburku.
Pro oba víkendové zápasy platilo,
že kouč Željko Živkovič měl k dispozici jen omezený počet hráček,
konkrétně sedm. Proti prvnímu celku z Polabí, který zatím marně čeká
na své vůbec první vítězství, to ještě
stačilo, a díky velkému vzedmutí po
přestávce se podařilo dokonat obrat,
na nedělního soupeře to již nestačilo. „S Poděbrady byl první poločas
vyrovnaný, nepodali jsme až tak
skvělý výkon. Poté jsme ale zabrali
v obraně a překlopili to na svou stranu. Jakmile jsme už vedli o osm deset bodů, tak nebylo co řešit,“ těšilo
Živkoviče.
O den později už tolik radosti neprojevoval. Vrátila se mu sice Fialová,
chyběly ale Frgalová s Kalábovou
a Melkovou, takže do akce musela
jít vedle Šmerákové i další kadetka

Neherová, novicem byla i o rok starší Hýblová. „Nezachytili jsme začátek, tím jsme ´béčko´Nymburku dostali do pohody. Ihned si vypracoval
dvouciferný náskok, nám se sice podařilo trochu přiblížit, moc se nám
ale nedařilo a prohráli jsme,“ smutnil prostějovský trenér. Již po první
čtvrtině to bylo o šestnáct bodů, tu
druhou se sice „Oděvářkám“ podařilo o fous vyhrát, zbylé dvě části už
ale opět patřily hostujícím basketbalistkám. „Mrzí mě, že jsme prohráli
právě doma, měly ale u sebe posily z
‚áčka‘. Dělaly nám problémy pohybem, dařilo se jim hned od začátku,
a jakmile získaly větší sebevědomí,
dávaly i lehké koše, zatímco my
jsme neměli odpověď,“ dodal Živkovič.
S výjimkou duelu na půdě Tišnova,
kde se i tak podařilo vyhrát o téměř
třicet bodů, se poprvé musel spokojit
jen se sedmičkou statečných a tedy
i úzkou rotací. „Nasadily jsme sice
kadetky, ale zvládnout čtyři utkání
za víkend není žádná legrace. Navíc
Nymburk hrál precizně a disciplinovaně, vlastní nepozorností a přístupem v úvodu jsme je navíc dostali
nahoru,“ poukazoval kouč prostějovských basketbaslitů.

I tak ale zatím může být hodně pletní, tak do čtvrtého místa budeme,“ je přesvědčen úspěšný kouč.
Hodně může napovědět již nejbližší
čtyřmi a postupem do společné dvojutkání proti Šumperku, jímž se
skupiny s vedoucím kvartetem základní část překlopí na konci listo„áčka“. Tam se pak rozhodne o padu do druhé poloviny. Severomopostupujícím do vyšší soutěže. ravanky jsou zatím třetí s bilancí čtyř
„Oproti loňsku je to potěšující. Teh- výher a dvou porážek. „Také Šumdy jsme sice také měli dobrý začá- perk má zkušenější hráčky než my,
tek, pak nás ale bylo málo, chybělo ještě na jaře hrály první ligu. Chtěli
nám i štěstí a hodně jsme toho pro- bychom ale získat minimálně jednu
hráli. Teď už máme něco nahráno výhru, to by bylo dobré,“ přeje si
(jim)
a věřím, že když budeme kom- Željko Živkovič.

daří se totiž
plnit plán v
3. krok... ÚÈES -spokojen,
úprava
støihu
podobě umístění mezi nejlepšími

4. krok... LÍÈENÍ

Výsledkový servis 2. ligy žen

TJ OP Prostějov – Basket Poděbrady 70:52 (15:18, 13:11, 22:13, 20:10)
Sestava a body Prostějova: T. Frgalová 7, Šmeráková 12, Krátká 17, Kalábová 10, Švécarová 12, Kozáková 8, Melková 4. Trenér: Željko Živkovič.
TJ OP Prostějov – Basketball Nymburk „B“ 58:87 (9:25, 19:16, 11:23, 19:23)
Sestava a body Prostějova: Fialová 11, Šmeráková 6, Krátká 17, Švécarová 13, Kozáková 5, Hýblová 4, Neherová 2. Trenér: Željko Živkovič.
Ostatní výsledky 6. a 7. kola 2. ligy žen, sk. „B“:
Šumperk – Nymburk „B“ 60:66, Havířov – Tišnov „B“ 68:60, Příbor – Zlín 80:50,
Šumperk – Poděbrady 83:70, Havířov – Zlín 75:67, Příbor – Tišnov „B“ 83:69.
Tabulka:
1. Basketball Nymburk „B“
6 5
1
433:323
11
2. TJ OP Prostějov
6 5
1
424:314
11
3. TJ Šumperk
6 4
2
421:335
10
4. BK Příbor
6 3
3
379:379
9
5. BK Havířov
6 3
3
328:411
9
6. BK Handicap Tišnov „B“
6 3
3
376:393
9
7. Gemini Zlín
6 1
5
295:415
7
8. Basket Poděbrady
6 0
6
314:400
6

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ

V Čelechovicích proběhla dekorace
šampionů VC Prostějovska hasičů

ČELECHOVICE NA HANÉ Jak
Večerník nastínil již v minulém
vydání, tradičním a velmi sledovaným kouskem celého ceremoniálu jsou sestříhaná videa,
na nichž jsou výřezy z průběhu
závodů. „Dříve jsme záběry připravovali hromadně, letos si
vytvořil video každý tým sám a
myslím, že to bylo ku prospěchu.
Přece jen sami sebe lépe znají,“
prozradil předminulou sobotu
Večerníku Martin Ošťádal, hlavní
organizátor Velké ceny. „Celkově se promítalo patnáct videí. V
mužské kategorii se týkaly desítky nejlepších, tři si připravila
trojice ženských medailistek a
my jako organizátoři pak úvodní
a závěrečné.“ Že promítání bavilo, dokládaly hromové výbuchy
smíchu a spontánní potlesk. Večerník byl u toho!
původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Hlavním favoritem mužské kategorie byli domamysličtí hasiči,
kteří zvítězili v letech 2012 a 2014.
Letos svůj triumf obhájili a doká-

zali tak zvítězit potřetí v historii.
„Z mého pohledu se nejednalo o
žádné překvapení. Mají dobře poskládané družstvo, jsou sehraní,“
poznamenal na jejich adresu Ošťádal. Letošní triumf se ovšem nerodil lehce. Po šesti závodech totiž
ztráceli Domamysličtí na vedoucí
Nivu sedm bodů. Následovaly však
dvě vítězství a současné zaváhání
Nivy a titul byl doma. „Držet se pořád nahoře je těžké. Problémy jsme
ale měli jen první tři závody. Pak
jsme si řekli, že do toho půjdem
po hlavě, z pěti dalších závodů
jsme vyhráli čtyři a jednou byli
druzí,“ ohlédl se nad průběhem
sezóny Ivo Hynek, velitel soutěžního družstva SDH Domamyslice
a s úsměvem dodal: „Jsme zkrátka
jedničky!“ Domamyslice zvítězily
s třináctibodovým náskokem na
druhou Nivu, bronzová příčka patřila Loučanům.
Také v ženské kategorii k žádnému velkému překvapení nedošlo.
Svou kvalitu potvrdily ženy tvořící „A“-tým Soběsuk, které tak
obhájily svůj loňský primát. „Mají
nejzkušenější družstvo. Ostatní
konkurence je tvořena mladičkými týmy, které se ale v průběhu
sezóny výrazně lepšily. Velký po-

tenciál vidím u druhého Pěnčína,“
pronesl Martin Ošťádal. „Vyhráli
jsme podruhé za sebou, jsem spokojený. Je to dáno štěstím, tréninkem a skvělou partou. Holky drží
pohromadě a trénují opravdu poctivě,“ prozradil vítězný recept Jan
Vysloužil, duše hasičského sboru
Soběsuk, jenž dodal: „Přiznám
se, že vítězství bylo naším cílem.
Pokračovali jsme v nezměněné
sestavě z loňska. Já jsem rád i za
třetí místo béčka, holky mají do
budoucna na to, aby se na zkušenější áčko dotáhly. V Soběsukách
cvičí patnáct děvčat.“ Áčko Soběsuk nastřádalo celkově 155 bodů,
druhý Pěnčín 143 a třetí Soběsuky
„B“ získaly bodů 124.

Sbìratel ,Piškot´
Zajímavou postavou sobotního večera byl populární proudař Martin
Bartoš, známý jako ,Piškot´. Po skončení ceremoniálu se mu na krku houpaly hned tři medaile! „Vzhledem k
tomu, že ve Velké ceně Prostějovska
lze půjčovat jednoho borce, tak běhá
,Piškot´ za Domamyslice i Loučany.
Navíc pak trénuje holky Pěnčína,
tudíž má kompletní medailovou
sbírku,“ vysvětlil s úsměvem Martin
Ošťádal.

Svìtlá budoucnost
O popularitě hasičského sportu plně
vypovídá i vzrůstající zájem o pořadatelství jednotlivých závodů. „Registrujeme rekordní počet žadatelů o
pořadatelství. Již dnes jich je třináct
a vím o dalších dvou. V příštím roce
tedy bude rozhodně více závodů než
letošních deset. Rozhodnuto bude
do konce listopadu, kdy zasedne rada
Velké ceny,“ informoval Ošťádal a doplnil: „Novinkou je například Plumlov, který závodí v extralize. V jednom
tak bude extraligové kolo a závod Velké ceny. Patronkou celé Velké ceny zůstává senátorka Božena Sekaninová.“

VÝSLEDKY VC
PROSTÌJOVSKA 2015
MUŽI:
1. SDH DOMAMYSLICE
2. SDH NIVA
3. SDH LOUČANY
4. SDH MYSLEJOVICE
5. SDH JABLOŇANY

140 bodů
127 bodů
122 bodů
98 bodů
83 bodů

ŽENY
1. SDH SOBĚSUKY „A“
2. SDH PĚNČÍN
3. SDH SOBĚSUKY „B“
4. SDH BÍLOVICE „A“
5. SDH BÍLOVICE „B“

155 bodů
143 bodů
124 bodů
122 bodů
106 bodů

d o několik let...
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otázky pro ženu,
co se změnila...

„To snad ani
NEJSEM JÁ!“

ƔƔ Jak se po proměně cítíte?
„Jsem se změnou spokojená, ale v práci mě asi
nikdo nepozná. (smích) Já se totiž normálně
nelíčím, ani nijak neupravuji. Vlasy mám
téměř celý život pořád stejné, vybrané oblečení
obyčejně také nenosím, takže na tento vzhled
není u mě nikdo zvyklý. Cítím se ale mladistvě,
jako bych to snad ani nebyla já!“ (úsměv)
ƔƔ Splnila tedy naše PROMĚNA vaše
očekávání?
„To víte, že splnila. Stačí se podívat, jak vypadám. (smích) Přála jsem si, abych působila
o několik let mladší, což se výborně povedlo. Byla jsem zvědavá, jak to všechno
bude probíhat, a musím říci, že samotný průběh i veškerý přístup lidí kolem byl nad
očekávání. Tolik péče, co jsem měla při proměně, jsem už hodně dlouho nezažila. Musím všechny, co se o mě staraly a věnovaly se mi, pochválit. Jsem za to moc vděčná.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Ihned po focení jsem se šla ukázat do pojišťovny mé konzultantce a ta mě vůbec nepoznala. Chvíli se na mě dívala a přemýšlela, kdo jsem. Až jsem jí řekla, že to jsem já, paní
Fialková, tak byla úplně bez sebe. (smích) Přestala mluvit a jen nevěřícně kroutila hlavou.
Říkala, že to není ani možné, prý jsem úplně jiný člověk. I rodině a dalším známým jsem
se hrozně líbila. Nikdo mě totiž takto upravenou nezná. Všichni mi rázem říkali, že jsem
hezká, bylo to moc příjemné. Jsem ráda, že se lidem líbím, to jsem si přála.“ (úsměv)
ƔƔ Přihlásila byste se do PROMĚN Večerníku znovu?
„Asi se budu opakovat jako předešlé vítězky, ale jinak to ani nejde. Určitě bych do toho šla
znovu. Proto bych všem vzkázala: holky na nic nečekejte a přihlaste se! Opravdu to stojí
za to. Ničeho se nebojte a zkuste to jako já. Já jsem ani nedoufala, že mě Večerník vybere,
a podívejte, byla jsem vybrána, a jak mi to sluší. Lidé, co se o mě starali, byli skutečně moc
hodní a všichni hrozně šikovní. Budete v dobrých rukou. Opravdu vřele doporučuji a
děkuji Večerníku ze tento zážitek.“ (úsměv)

KOMENTÁì PATRONKY
PROJEKTU PROMħNY
„Sedmá Proměna image je za námi a osobně
jsem s ní velice spokojená. Paní Olga chtěla
vypadat mladší a myslím, že se jí tohle přání
určitě splnilo. Vítězka se díky novému účesu,
líčení i mladistvému oblečení rozzářila a
získala atraktivní výraz. Z paní Olgy Fialkové, která působila poněkud nevýrazným
dojem, se nyní stala jakoby o několik let mladší
dáma, po které se nejeden muž, ale i žena otočí.
Vidíte milé čtenářky, že každá naše proměna
se vydařila na výbornou a vždy splníme sen

jedné z vás. Velké díky za to patří našemu
profesionálnímu týmu. Z nové image naší
sedmé finalistky mám radost, i ona sama
byla se svým novým vzhledem opravdu
spokojená, což je pro mě to nejdůležitější.
Mít možnost plnit sny jiným lidem, je jeden
z nejpříjemnějších pocitů a celý náš tým se již
nyní těší, až přijde další z vás.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro
p ženyy

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
ww
ww
w..ve
v cernikpv.cz

Olga
Fialková
PARTNEąI
PROJEKTU
PROM÷NY
Magnolia móda je dámská
značková móda. V Prostějově na
Úprkově ulici, naproti GE Money
Bank (kousek vedle tržnice) provozuje dva obchody s elegantní
a streetovou módou. Nabízí kvalitní dámské oděvy pro ženy všech
věkových kategorií ve velikostech
od XS do XXL. Najdete zde elegantní, městské i volnočasové
modely zavedených českých,
německých, holandských a italských značek, které uspokojí
i náročnější zákazníky. V nabídce
jsou české značky Axello, Infinite,
Jopess, Vabacci, německé Street
One, Cecil, holandské Geisha,
Tramontana, italské Leidiro,
Koralline a další. Poskytován je též
poradenský servis a také profesionální styling, zkušený tým vám
pomůže vytvořit a zkombinovat
celkový outfit pro různé příležitosti
s ohledem na vaši osobnost, typ
postavy, kombinovatelnost a módní trendy. Těšíme se na návštěvu!

Kadeřnický a kosmetický salón
Evitas na náměstí Padlých
Hrdinů nabízí vysoce kvalitní
a individuální přístup ke každému
klientovi v příjemném prostředí.
Pravidelně navštěvujeme školení,
díky kterým jsme schopni vám
nabídnout, vždy nové informace a trendy. Při kosmetické
péči u nás dosáhnete maximálního uvolnění a relaxace. Naše
kosmetička vás bude nejen
hýčkat a zkrášlovat, ale také vám
poskytne profesionální rady, jak
o pleť pečovat i doma, aby jste vypadala stále krásně.
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ODDECHOVÝ ÈAS
PRO NÌŽNÉ POLOVIÈKY...
původní zpravodajství z Prostějova
ova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
Á

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás všechny vítám, a doufám, že si i dnes
najdete čas na dnešní Servis pro ženy, který
je přídavkem dalšího dílu speciálního seriálu
eriálu
PROMĚNY IMAGE. Hezky se tedy usaďte,
přibližte si opět sklenku vody a třeba i něco
ěco dobrého, načež se pojďme společně podívat, co jsme
si pro vás připravili.
Vedle zmíněných Proměn, u kterých bych
h vás ráda
vyzvala, abyste se přihlásili do dalšího kola, neboť máte
zcela zdarma exkluzivní možnost získat novu
ovu image,
se tentokrát zaměříme na všechny, co mají rádi sladké a milují čokoládu.
Popovídáme si totiž o karobu, který je vhodnou alternativou za čokoládové
dobroty. Pozveme vás také do jednoho prostějovského studia..
Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:
„myšlenkami.
Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi
Myšlenkami tvoříme svět.
“

15112021170

Fotbalovou pauzu vyplní i letos futsalová sezóna Berdych ukončil sezónu

netové stránky www.vecernikpv.cz

Buddha

Máte rádi sladké, ale nechcete jíst
čokoládu? Pak ZKUSTE KAROB
R ady a tipy
Máte alergii na lepek, sóju, laktózu, problémy s trávením nebo
chcete držet dietu či mít čistou
pleť, ale přitom si nechcete odepřít
tu báječnou chuť sladké čokolády?
Pak zkuste karob neboli svatojánský chléb. Ten je znám již po
tisíce let a s chutí jej konzumovali
už ve starověkém Řecku či Egyptě
a podle pověstí jej jedl také svatý
Jan. To proto svatojánský chléb...
A co to karob vlastně je? Jsou to až
třiceticentimetrové lusky získané
ze stromu rohovník obecný. Tento
stálezelený strom roste v Řecku,
Španělsku, ale i Turecku a Chorvatsku (zde se vyrábí i karobová pálenka). Při sklizni karobu není dovolené
používat jakékoliv umělé tepelné procesy, vše tak musí probíhat naprosto
přirozeně. Bývá užíván jako chutnější,
ale i zdravější alternativa kakaa. Chutí
se téměř neliší, karob je možná jen
o něco sytější. Jen vůní je odlišný, za-

tímco čokoláda voní po kakau, karob
spíše po datlích.
Na rozdíl od kakaa neobsahuje
alergeny a žádné stimulující složky
jako theobromin a kofein. Obsahuje
mnohem méně tuku a více cukru než
tučné kakao. Kakao má až třiadvacet
procent, kdežto karob jen sedm.
Poměr cukru je pak v kakau kolem
pěti a u karobu to je osmačtyřicet.
Kakao se tak často ještě musí ochucovat cukrem. Karob nikoliv, tomu je
sladká chuť vlastní.
Používá také jako přírodní stabilizátor, emulgátor, zahušťovadlo či třeba
náhrada kakaového prášku, ale vyrábí
se z něj i alkohol, různé sirupy, nápoje, mouka, je vhodný při zpracování
masa a dokonce i v kosmetickém
průmyslu. Nahrazují se s ním výrobky, kde je zapotřebí káva a vejce.
O karobu je známé, že má příznivý
vliv na trávení, žaludeční problémy, má protiprůjmové účinky,
snižuje hladinu cholesterolu, dále
obsahuje velké množství bílkovin,
železo, hořčík, fosfor a také vita-

Foto: internet

míny A, B, B2, B3 a D. Kromě toho
je přírodním zdrojem aminokyselin
a vlákniny. Na rozdíl od čokolády
karob nezpůsobuje plíseň ve střevech
a nevyvolává hyperaktivitu.
Pokud tedy patříte mezi milovníky
čokolády a nedokážete si ji odpustit
i přesto, že víte, že její každodenní
konzumace nám příliš nesvědčí,
zkuste si koupit karob. K dostání jsou
i karobové zákusky, tyčinky, lízátka,
pomazánky, bonbóny a takřka vše
jako z kakaa.

HLASTE SE!

HLEDÁME DALŠÍ ČTENÁŘKU
NA PROMĚNY IMAGE!
Staòte se finalistkou prosincového kola
Jak již jistě více, PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás jako jediné místní periodikum připravil zcela ojedinělý
projekt PROMĚNY IMAGE. Počátkem roku 2015 jsme vyhlásili první výběrové kolo a během několika
měsíců se nám přihlásila velká spousta čtenářek přesahujících celou stovku. Avšak šanci mohla každý měsíc
dostat jen jedna z vás... Sedm dějství dopadlo více než výborně a nyní hledáme další z vás. Přihlaste se a nebudete litovat.
DÁMY, POZOR! Nyní máte obrovskou příležitost, jak zcela zdarma změnit svůj vzhled. Bude o vás postaráno jako o princeznu.
Prvotřídní profesionálové zajistí nový sestřih a barvu vašich vlasů, také vhodné líčení a nový šatník. Na nic nečekejte a přihlaste
se do listopadové PROMĚNY IMAGE. Pokračujeme pátrání po ženách, které potřebují nutnou změnu vizáže. Chceme vám
pomoci vypadat tak, jak si představujete. Na nic nečekejte a přihlaste se do listopadové PROMĚNY IMAGE.

Chceme vám pomoci vypadat tak, jak si představujete. Předem se objednáváme do kadeřnictví
a kosmetiky, aby si na nás udělali čas. Celé hodiny chodíme po obchodech a nedaří se nám vybrat
ten správný kus oblečení, který by nám perfektně sedl. Nyní máte možnost vyřešit tyto starosti jednodušeji. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se o vše postará. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování. Budou o vás pečovat prvotřídní profesionálové. Začneme barevnou
typologií, bude vám vytvořen nový účes, elegantní líčení a nakonec budete oblečena do slušivého oblečení. Závěrem vás čeká
focení s profesionály.

Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“,
nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení, důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete ještě do 30. listopadu. Těšíme se na spolupráci s vámi.

15112021169
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JESTŘÁB PODLE
MYSLIVCI
SE V BEDIHOŠTI VYDALI Restaurant Day nabídl také CHOBOTNICI N ÍK-RAUBÍŘ DERBY NADCHLO, slaví ale Zubři RYCHLÝ
V hledišti byly více jak čtyři tisícovky diváků! VEÿERNÍK
VEČERNÍKU
o
i
trpělivost“
NA HON POD DOZOREM POLICISTŮ
BEDIHOŠŤ Dneska už u myslivců neplatí, že než vyjdou na honitbu, připijí si na zdar akce nějakou
tou šťopičkou rumu či slivovice.
Nemohou si to dovolit, policejní
kontroly jsou v současnosti velmi
rozsáhlé a přísné. Večerník se proto uplynulou sobotu ráno vydal
do Bedihošťě, kde proběhla další
honitba a došlo jak ke kontrole
zbraní, tak dechové zkoušce. Tentokrát vše dopadlo dobře...
původní
reportáž
pro Večerník

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Ještě předtím, než se myslivci v Bedihošti vydali na hon, prošli policejní
kontrolou zbraní a dechovou zkouškou na alkohol. 2x foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

„Sametovou revoluci“ si připomněla jen
HRSTKA Prostějovanů

Michal
KADLEC
Naplánovaný hon ve Smržicích byl
nakonec zrušen, takže se Večerník
po osmé hodině ranní společně s policisty vydal do Bedihoště. Členové
místního mysliveckého spolku byli
připraveni vyrazit do okolních polí,
především na bažanty a zajíce. „Při
kontrolách v sobotu jedenadvacátého listopadu jsme se ve Slatinkách
a Bedihošti zaměřili na doklady, které jsou myslivci ze zákona s přepravovanou zbraní povinni u sebe mít.
To znamená zbrojní průkaz, průkaz
zbraně, lovecký lístek a platné pojištění pro případ odpovědnosti za škody. Také se kontroloval stav zbraně,
zda výrobní číslo souhlasí s číslem na
průkazu zbraně a v neposlední řadě
proběhla kontrola, jestli některý
z myslivců není pod vlivem alkoholu.

PROSTĚJOV Jedinečnou příležitost ochutnat nejrůznější pochutiny z domácí kuchyní využily uplynulou sobotu stovky Prostějovanů.
Do Národního domu je nalákal
Restaurant Day, který se uskutečnil opět pod záštitou Okrašlovacího spolku města Prostějova za
splupráce Marky anglický bazárek
a Martiny Šponarové.
Listopadový Restaurant Day nabídl opět bohatou rozmanitost, mezi
sladkostmi si návštěvníci mohli vybírat od exotiky po poctivé domácí
buchty. „Masaře“ zase čekalo třeba
sushi, kuřecí směs SOKOLOVO
Foto: www.pvnovinky.cz
od jedné z pořadatelek Milady Sokolové či nejrůznější druhy polévek. nechal ujít chapadlový gulášek nebo „Vynikající, vážně. Ten guláš nemá
Největšímu zájmu se ale těšily spe- grilované kousky chobotnic, které chybu,“ pochvalovala si například
ciality z chobotnic. Jen málokdo si podávali pánové Šponar a Sokol. paní Martina.
(red)

BYLI JSME
U TOHO

Ani v jednom případě jsme nezjistili
žádné pochybení, což je chvályhodné,“ oznámil Večerníku Pavel Spurný,
vrchní inspektor Odboru služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR se sídlem v Prostějově.
V Bedihošti se vydalo na hon jedenáct myslivců. „Bývaly doby, kdy

nás chodilo šedesát. Jenomže za
starých časů jsme ulovili za den přes
tři stovky zajíců a stejný počet bažantů. Když jich v současnosti střelíme
dvacet, tak je to moc,“ postěžoval
si Večerníku nestor Mysliveckého
spolku v Bedihošti, osmdesátiletý
Josef Čundrla.

Mnohé až překvapilo, že na sametovou revoluci si v Prostějově
přišli vzpomenout víceméně jen mladí lidé... Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Už v pondělí 16. listopadu si
připomněli šestadvacáté výročí listopadových
událostí roku 1989 představitelé města, policie,
Armády ČR a různých společenských organizací. O den později, v úterý 17. listopadu, přišla
k soše T. G. Masaryka zapálit svíčku a položit
květiny jen hrstka lidí. Právě na tento večer svolal vzpomínkovou demonstraci Libor Marčan
mladší z Prostějova. Na náměstí však přišel pouhý tucet lidí, který si krátce připomněl šestadvacet let staré události... „Pro mě osobně je to jeden
z nejdůležitějších dní nejenom v mém životě,
ale v historii Československa a České republiky.
Ano, přišlo nás letos málo, ale já nevidím rozdíl
v tom, zda si tak významný den připomenou
lidé doma nebo přijdou na prostějovské náměstí k soše T. G. Masaryka,“ řekl Večerníku jeden
z účastníků vzpomínkové akce, prostějovský zastupitel Tomáš Blumenstein.
(mik)

O tři dny později a přesně o půl páté
pak uvítají prostějovské hráče jejich
kolegové z Benátek nad Jizerou. Tímto
začne druhá polovina základní části, na
úvod té první slavili domácí po velice
netradičním výsledku 1:0 na nájezdy.
Také Středočechům se přestalo v poslední době dařit a vyhráli jen jedno
z deseti střetnutí, a sice 3:0 nad posledním Šumperkem. Došlo tak k velkému
propadu na dvanácté místo, dva body
pod Jestřáby. Velice vyrovnané oddílové pořadí vede s patnácti body Dominik Lakatoš, o bod méně nasbírali Jan
Ordoš s Lukášem Volfem, na třinácti
bodech je aktuálně Jan Plodek. Do brány se zatím postavila trojice Jan Lukáš,
Marek Schwarz, Lukáš Hosnedl, právě
třetí jmenovaný odchytal sobotní domácí duel proti Kladnu.
Znovu doma se prostějovský celek
představí až ve středu 2. prosince, to
si na svůj zimní stadion pozve Slavii
Praha.

NORSKÉ
DĚTI
NEŽIJÍ
V
KONCENTRÁKU!
„Seveřané“ Renata Veselá s Michalem Holišem vyvrací fámy
EXKLUZIVNĚ

Zprvu nás pochopitelně zajímalo, jak
se Prostějovanka vůbec dostala na
sever Evropy a co křehkou ženu na severu Evropy doteď drží. „Vystudovala
jsem ve Švédsku farmacii na vysoké
škole a velmi se mi zalíbila mentalita
zdejších lidí. A především to, že na
severu Evropy jsou rodina a děti vždy
skutečně na prvním místě. Mezi Švédskem a Norskem je velmi tenká kulturní i společenská hranice, oba národy si
jsou v mnohém velmi podobné. V té
době jsem se seznámila s Michalem,

a když se nám oběma naskytla pracovní možnost v Norsku, neváhali
jsme ani jeden. Michal je zdravotnická
sestra a záchranář, já farmaceut. Obě
tato povolání jsou v Norsku hodně
nedostatková, tudíž jsme oba takzvaně
chytili příležitost za pačesy,“ objasnila
důvod svého dlouhodobého pobytu
v Norsku Renata Veselá.
Manželé žijí těsně nad polárním
kruhem již pět let. Jak? „No, typickým rodinným životem, který má pro
nás jasnou prioritu. Své děti vychováváme k odpovědnosti a samostatnosti.
V severských zemích se nesmějí použí-

druhou stranu bych chtěla zdůraznit,
že ve výchově dětí v Norsku, Švédsku
či České republice není vůbec žádný
rozdíl. Všichni rodiče chtějí mít řádně
vychované děti, v Norsku je možná
snad jen trochu jiná metodika. Rozdíly v přístupu rodičů k dětem jsou
minimální, rozhodně ne takové, jako
se v současnosti prezentuje,“ řekla
Renata Veselá. Tím otevřela horké
a hodně propírané téma dvou dětí rodiny Michálkových, které norské úřady nechtějí vrátit zpět matce do České
republiky. „Podle toho, jak celou tuto
kauzu propírají česká média, to vy-

Osud jiných jim není lhostejný:

zase tvrdí, že norské děti jsou nevychovaní spratci. Ani jedno ale není
vžádnémpřípaděpravda!VNorskuje
naopak trestné na dítě jakkoliv vztáhnout ruku. V Česku se třeba mávne
rukou nad tím, když vezmete vařečku
a dítěti naplácáte na zadek. To není
v Norsku vůbec zvykem. Možná i tady
některému rodiči ujedou nervy, ale to
vůbec neznamená, že když dítěti jednu
plácnete, okamžitě do rodiny nakráčí
sociálka a dítě vám vezme. A takhle
se to prezentuje v České republice
v novinách i televizi. Je to absolutní
lež,“ vyznala se nejen ze svých pocitů

zjistili jsme

diváků dovnitř udělalo podle slov generálního manažera „A“-týmu Jaroslava
Luňáka maximum.
„Máme tu jen tři turnikety a všechny
byly otevřeny. Víc jich není a jejich propustnost je omezená, víc
to zrychlit nejde. Je to dáno podobou zdejšího stadionu, při každé
větší návštěvě k tomu bohužel bude
docházet. Budeme nicméně jednat s
městem Prostějov o instalaci dalších
turniketů, abychom to alespoň trochu
zlepšili,“ sdělil spolumajitel klubu.
Podobně vysoká návštěva jako na

Mnohé až překvapilo, že na sametovou revoluci si v Prostějově přišli vzpomenout víceméně jen mladí lidé...
Foto: Michal Kadlec
na reálný život a výchovu dětí v Nor- Renata Veselá s Michalem Holišem
sku Renata Veselá. „Naopak, v Norsku a svými dvěma dětmi hodlají v Norúřady prvotně řeší životní úroveň dětí sku ještě nějaký čas zůstat. „Jsme zde
a jejich rodičů, dbá se ze všech stran, naprosto spokojeni, na návrat domů
aby celá rodina byla v naprosté poho- v tuto chvíli ještě nemyslíme,“ uzavírají
dě,“ dodal Michal Holiš.
oba manželé svorně.

PROSTĚJOV Kolektiv zaměstnanců nejmenovaného prostějovského supermarketu se rozhodl
pomoci těžce nemocným dětem. „Počátkem roku
jsme měli vedením společnosti zadaný úkol na
téma společenská zodpovědnost. Rozhodli jsme
se přispět na dětskou hemato-onkologii Fakultní
nemocnice Olomouc,“ prozradil exkluzivně Večerníku Jan Nedbal, jeden z iniciátorů akce.
Tím, že se měsíčně vybírala od jednotlivých zaměstnanců určitá částka, však charitativní pomoc zdaleka neskončila. „Oslovili jsme i jednotlivé obchodní zástupce,
zda-li nebudou chtít přispět formou drobných dárků.
Přece jenom, když jedete za dětmi osobně, tak jim peníze na účtu moc velkou radost neudělají,“ vysvětloval
Nedbal. „Zjistili jsme také, že existuje výstava ‚Větší než

velká výzva´, kterou nafotila Alena Skřipska. Oslovili
jsme autorku i vedení obchodní galerie a v průběhu
celého května byla výstava tady.“ Že se tato myšlenka
setkala s pochopením, svědčí i vybraná částka. Od zákazníků bylo vybráno 11 800 korun.
Zájem o jakoukoliv formu pomoci se postupně nabaloval jako sněhová koule řítící se ze svahu. „Přidali
se například žáci-cukráři z nedaleké SOŠ Prostějov, kteří
upekli dort a osobně ho předali dětem z hemato-onkologického oddělení. Projekt zaujal i zaměstnance dalších
dvou firem zabývajících se obchodem. Stejně jako my vybírali každý měsíc určitou částku,“ informoval Jan Nedbal.
Celkově se vybraná konečná suma vyšplhala na Zástupci prostějovského supermarketu navštívi44 444 Kč! K předání došlo uplynulou neděli 22. listo- li hemato-onkologické oddělení v průběhu roku.
padu, kdy se v olomouckém hotelu konala celodenní
Foto: archív Jana Nedbala
charitativní akce ‚Vánoce patří dětem aneb Vánoce se nemocných dětí není v naší společnosti moc populární,
Šancí´. „Tímhle ale nechceme, aby to skončilo. Hodlá- ale mělo by se o tom vědět,“ dodal na závěr Jan Nedbal.
me nějakou jinou formou v podpoře pokračovat. Téma
(zv)
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PROSTĚJOV Pouze čtyřikrát za
posledních deset let zavítala na prostějovský „zimák“ větší hokejová
návštěva než v sobotu na derby mezi
domácími Jestřáby a hosty z Přerova!
I díky početnému přívalu zubřích fandů se podařilo pokořit čtyřtisícovou
hladinu a v mnohém to tak připomínalo finálovou sérii druhé ligy z března
loňského roku. Jen s tím rozdílem, že
zatímco tehdy se radovali hráči Prostějova, uplynulou sobotu jejich soupeř...
V době, kdy se ještě velké množství potenciálních návštěvníků třiadvacátého
kola WSM ligy tísnilo před nedostatečným množstvím turniketů, už se poprvé
měnilo skóre. A stalo se tak na hostující
straně, to když po asistencích Sikory se
Sýkorou mohl projevit radost hráč s příznačným jménem, David Šťastný - 0:1.
Brzy po něm se s dalšími nepříjemnými
pozdravy ukázali Goiš a také autor vedoucí branky. Na opačné straně kontroval
Novák a po něm i Dragoun, jenž se vydal
na zteč při vlastním oslabení. Většinu z

na Procházky, který projel až před bránu a
procedil puk za Horčičkovy betony - 3:2.
Ani ne o minutu a půl později se nejrychleji zorientoval Sikora a vyrovnal - 3:3!
Domácí střídačka si tak chvíli před polovinou střetnutí vzala time out...
Před Jestřáby byla v dalším průběhu
hned sedmiminutová přesilovka, čehož
část hostujících fans využila k malé ukázce pyrotechniky a ochranka jim musela
věnovat zvýšenou pozornost. Na ledě se
brzy opět začalo hrát, z domácí strany to
ale bylo křečovité a nedařilo se ani trochu navázat na ty úspěšné přesilovky. I
při druhém domácím duelu uplynulého

týdne tak došlo na nájezdy, v nichž teď
hned od toho prvního dostal šanci Jakub
Neužil. V prvních třech sériích ani jednou
neinkasoval, když si na něj nepřišli Sikora,
Dostálek ani Šťastný, jenže na druhé straně Šlahař jen odevzdal puk, neuspěl ani
Dragoun s Luňákem. Až ve čtvrté sadě
si vzal puk Tomáš Sýkora a rozhodl právě
někdejší člen slavné žluto-modré síly, s níž
to jako nejproduktivnější hráč týmu dotáhl pod vedením Kamila Přecechtěla až
do semifinále první ligy. S notnou dávkou
štěstí dostal puk za Neužila, zatímco Venkrbcovi při jeho blafáku kousek chyběl –
3:4.
(jim)

ÚSTY TRENÉRč
Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Bylo to derby se vším všudy. Dvoubrankové vedení, o které jsme přišli, pak velké
šance Přerova, které jsme přežili. Pak naše
velké šance v prodloužení, které jsme nevyužili, nájezdy až ve čtvrté sérii. Byl to
hokej, na který se dalo dívat, oba mančafty odehrály velice vyrovnanou a dobrou
partii a jen mě mrzí, že jsme nezískali ten
jeden bod navíc, zasloužili jsme si ho.“

Petr DOÈKAL
– HC ZUBR Pøerov:
„Oba týmy přispěly k nadstandardnímu
utkání. Skvělou kulisu tomu dodali jak
domácí, tak hostující fanoušci, ti nás drželi. Dali jsme úvodní gól, ale pak nám
soupeř odskočil o dvě branky. Hru jsme
nějakým způsobem překopali a podařilo
se nám vyrovnat. Rozhodujícím momentem byla domácí sedmiminutová
přesilovka, nás to ještě více semklo.“

Proti Ústí chyběly k výhře dvě minuty
LHK PV
HC ÚNL

Foto: Jiąí Možný

Přerov by mohla přijít za týden na
domácí souboj proti Slavii, hokejový
mecenáš tedy prosí fanoušky, aby raději
dorazili s větším předstihem a vyhnuli
se tak tlačenici na poslední chvíli.
„Uděláme maximum pro to, aby se organizace u vchodu zlepšila. Je potřeba
si uvědomit, že klasicky bývá při
větších návštěvách v provozu osm až
deset turniketů, tady není ani polovina. Není to ale nijak levná záležitost
a alternativou je pouze ruční trhání
lístků, ke kterému jsme nakonec také
sáhli,“ poukázal Jaroslav Luňák. (jim)

Brankářský náhrad ník Jakub Neužil:
až přijde, chytím ji!“

VYBRALO SE TÉMĚŘ PADESÁT TISÍC!
➢

3:4sn

vchodem, góly neviděli

PROSTĚJOV Na„severskou“ životní pouť manželů Renaty Veselé
a Michala Holiše Večerník upozornil v minulém vydání. Oba partneři sice žijí v norském Bödo, přesto nelenili přijet do Prostějova
se svými dvěma malými dětmi k slavnostnímu přivítání nových
občánků města. Renata Veselá je totiž rodačkou Prostějova a trvala na tom, že z dcery Elizabeth a syna Bernarda Bořivoje chce mít vat tělesné tresty, takže taková ta česká padá, že v Norsku se děti vychovávají
rovněž Prostějovany. Večerník byl u toho a po skončení aktu měl výchova od podlahy zde nepřipadá málem v koncentračních táborech ze
možnost s manželi exkluzivně hovořit!
v úvahu,“ usmál se Michal Holiš. „Na čtyřicátých let minulého století. Jiní

Michal Kadlec

LHK PV
ZU PŘ

parádně zaplněného hlediště tak rozveselil až Dominik Volek. Útočník, jemuž
se až po zdravotních patáliích několika
spoluhráčů podařilo probojovat do sestavy, namířil z kruhu, propálil vše a mohl
slavit - 1:1.
Ani ne o dvě minuty později už měli
domácí mírný náskok. Za laciný faul na
útočné modré čáře pykal exprostějovský Tomáš Sýkora a k obratu toho využil
Sova - 2:1. Poté si musel odsedět první z
celkem tří menších trestů Protivný, jemuž
tento mač příliš nesedl, a Jestřábi i tentokrát ukázali, že se bránit umí. Chvílemi to
ale bylo ošemetné, puky létaly na bránu i
kolem ní, ani jedna přímá střela či teč si ale
za Horčičku cestu nenašla.
V úvodu druhé dvacetiminutovky se
nejprve domácím podařilo ustát třetí
početní nevýhodu, a pak sami udeřili.
Hosté si nepohlídali střídání a jen po šestnácti sekundách toho využil Novák, jenž
potvrdil střeleckou fazónu z posledního
období - 3:1. Přerovští reagovali změnou
v brankovišti. Místo čerstvé posily Milana
Řehoře, jenž inkasoval třikrát ze dvanácti
střel, přišel do akce Lukáš Klimeš, pozdější hrdina zápasu. Ten totiž lapil všechny
zbývající pokusy. Tedy sedmadvacet při
hře a další čtyři při nájezdech. Slastná
chvíle pro rychlou individuální akci Mila-

ƔƔ Příležitost jste dostal v Šumperku, nedostávám. Snažím se ale trénovat pop p
p
jaké to ale je jít do brány za tak nepřízni- ctivě,, spolupráce
s panem
Odehnalem
(trenér brankářů
vého skóre?
vo
– pozn. autora)
„Tam jsem šel za stavu tři nula, mužstvo
lní,
je výborná. Pan
bylo v krizi a nebylo to úplně optimální,
ych
Odehnal se mě
nic ideálního. Trenér mě tam poslal, abych
snaží stále držet
šel pomoci týmu. Snažil jsem se podat co
v tempu, takže
nejlepší výkon.“
ƔƔ Několikrát jste v dresu Valašského
ho
trénujeme poak
ctivě, zůstáváMeziříčí naskočil do druhé ligy, jak
me i po tréninvám tohle pomáhá?
řecích na ledu.
„Zůstávám v zápasovém rytmu, je to přeeň
A
čekám
ce jen něco jiného ne trénink. Sice úroveň
dnnaa šanci, až
je nižší než prvoligová, ale praxe je podád.
přijde.“
statná, takže jsem za tuto možnost rád.
ad
Ale rozdíl to je. Hodně velký například
v obranné hře.“
ƔƔ Nečekal jste přece jen při svém
m
příchodu do Prostějova, že budetee
dostávat více prostoru?
u„Já jsem před sezónou ani tak nekalkuloval, kolik přesně zápasů odchytám, boFoto:Jiąí Možný
ny
hužel to zatím vyšlo tak, že se do brány

3:4 sn

PROSTĚJOV Ani při čtvrtém listopadovém střetnutí se hokejistům Prostějova nepodařilo zvítězit. Mírným pozitivem je, že skončila třízápasová série
bez bodu, v duelu proti Ústí nad Labem
se ovšem očekávalo víc než jen bod. A
nebylo k tomu daleko...
Do červeného dresu minulé pondělí znovu
po dvou utkáních vynechaných kvůli zranění vrátil Dragoun a vedle Moskala s Krejčíkem dostal od první minuty příležitost Volek, naopak Staněk stejně jako další kvarteto
Špaček, Rudl, Kuncek a Kajaba byli obsazeni pouze do pozice připravených diváků.
Zpátky na prostějovský led se znovu po
pár týdnech vrátil Daniel Sobotka, jedna
ze součástek soukolí v letním období tu již
přijela v dresu Benátek. A vysoký zadák se
zapsal do statistik hned ve třetí minutě, kdy
dostal menší trest za držení. Poté to byl právě on, kdo mohl otevřít skóre, ale blafákem
si na Horčičku nepřišel. Gól na 1:0 přesto
přišel poměrně nečekaně. To produktivní
Tůma poslal od levého mantinelu přihrávku na zcela volného Kloze a ten z mezikruží
jako při exhibici vymetl levou šibenici.

Vyrovnání nastalo až zkraje druhé třetiny.
V čase 21:52 si Novák vyjel z rohu a bekhendem zavěsil - 1:1. A to nebylo vše, jen
třináct sekund nato stejný hráč dokonal
obrat, když se trefil pro změnu forhendovým pokusem - 2:1. Tento náskok měl
nakonec pouze jepičí život. Na trestnou
totiž putoval Drtina a hosté v polovině čtyřiadvacáté minuty srovnali. Na správném
místě stál Roubík - 2:2. Zkraje poslední
dvacetiminutovky mohli domácí rozhodnout. Gól po závaru neplatil, proti Dragounovi se vytáhl Soukup a stejně tak neuspěl
v další velké šanci ani Volek, ujala se tak až
trochu nenápadná Krejčíkova střela deset
minut před koncem - 3:2. Jestřábi se už sou-

středili hlavně na udržení vedení, to se jim
ale nakonec nepodařilo a dvě minuty před
koncem poslal duel do prodloužení Merta,
jenž tečoval Tenkrátovu střelu od modré
- 3:3. V nastavení mohli hosté po Illéšově
faulu rozhodnout, v největší šanci ale zkušenýTenkrátHorčičkunepřekonal.Pakserole
obrátily a na trestnou odjel Smetana, domácí už ale stihli jen tyčku z hole Nováka, jemuž
chyběly centimetry k hattricku.
V nájezdech se už lépe vedlo Ústí. Uspěli
hned první dva Dalecký s Andresem a za
Prostějov Dragoun snížil. Na třetí nájezd
si stoupl do brány Neužil a chytil, leč Novákovi se pokud nevydařil a bonusový bod
putoval severozápadním směrem. (jim)

ÚSTY TRENÉRč
Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Vypadalo to na tři body, ale bohužel
při tom, jak se nám momentálně daří,
nejsme schopni udržet ani jednogólové
vedení šest minut. Podle mě jsme v první
třetině dostali branku z jediné šance, kterou Ústí mělo. Ve druhé periodě to byl
spíš vyrovnaný boj a ve třetí oni měli tři
střely na bránu. My nejsme schopni příležitosti, které si vytvoříme, využít.“

Tomáš MAREŠ
– Hokej Ústí nad Labem:
„Jsme šťastní za dva body. První třetinu
jsme hráli dobře, ale ve druhé jsme úplně
vypadli z tempa a zaplaťpánbůh za ten vyrovnávací gól v přesilovce. Ve třetí třetině
měl Prostějov šance a z jedné z nich jsme
inkasovali. Do konce už mnoho nezbývalo, ale naštěstí jsme opět srovnali. Poté
jsme ještě nevyužili dvě vyložené šance
a nakonec rozhodly penalty.“

TŐetina hrŢzy v Šumperku a bylo po zápase
HOJ ŠUM
LHK PV

6:2

ŠUMPERK, PROSTĚJOV Šestkrát
v řadě hokejisté Šumperka prohráli a
y
vyústilo
to i ve změnu na trenérském
p
postu,
tamější „Draci“ se dočkali až
té
téměř
po měsíci. A odnesli to ve středu
pr
prostějovští
hráči, kteří tak padli už v páté utkání za sebou a po svém novém
tém
re
rekordu
této sezóny se tak ocitli mimo
d
desítku
zaručující účast v play off...
T špatný vstup do utkání nezaznamenal
Tak
tý Kamila Přecechtěla ani při debaklech
tým
na ledě Českých Budějovic a Kadaně.
Z
Začalo
to již na konci páté minuty, kdy se
na krasobruslařské představení vydal Aleš
H
Holík.
Puk převzal ještě ve svém obranné pásmu, vzal to středem a všichni před
ném
ní ustupovali, takže se dostal až před
ním
H
Horčičku.
Střelou z hranice brankoviště
si neuspěl, pohotový a nestrážený Fořt
sice
se ale nemýlil. Až do té doby přitom byli
st
střelecky
aktivnější hosté a domácí „Draci“
pr
prakticky
nezaútočili – 1:0. Přesně o minutu později usedl na trestnou lavici Vokurka
a zpět do hry ho vrátil Půhoný. Jeho dě-

lovka od modré proletěla přes změť a neomylně rozvlnila síť – 2:0. Dále přišly dva
údery v samém závěru první části. Nejprve
v polovině osmnácté minuty vyhnal Horčičku z brány exprostějovský Tomáš Sedlák, jenž si od pravého mantinelu vybruslil
na střed a od modré zamířil přesně (3:0),
poté šestapadesát sekund před sirénou
uvítal Jakuba Neužila v bráně Vrdlovec. To
Milfait využil průchodnosti prostějovského obranného pásma a adresoval přesnou
střílenou přihrávku, takže to bylo už 4:0.
Alespoň malá naděje svitla Jestřábům v
polovině utkání. To Holík poslal k ledu
Luňáka a přesilovkovou souhru zakončil
rybičkou Venkrbec - 4:1. Poté to byli opět
hlavně domácí, z jejichž strany hrozilo nebezpečí, a další komplikace nastala čtyři
sekundy před druhou pauzou. To se do
pěstního souboje pustili Milfait s Jakubem
Illéšem, a zatímco šumperský borec dostal
klasické dvě minuty, prostějovský útočník
vyfasoval trest na pět minut a do konce
utkání. V nastalé hře čtyři na čtyři ještě dokázal po minutě a sekundě přesnou ranou
od modré snížit kapitán Mojžíš - 4:2.
Nejprve se v končící početní výhodě prosadil právě Milfait. Na něj po Fořtově přihrávce z mezikruží zívala prázdná brána a
třiadvacetiletý útočník do ní dokázal poslat

puk ještě před přesunem brankáře - 5:2.
No a na konečných 6:2 upravil šest minut před koncem Půhoný, pro nějž to byl
druhý zásah večera. V jeho případě slavily
chytrost a um, po přihrávce mezi kruhy
před Neužilem naznačil střelu, vykoupal
ho na ledě a pak pohodlně zavěsil, což také
náležitě oslavil.
Hostům tak nebyla nic platná střelecká
převaha ani pouhé dva dvouminutové
tresty. Podruhé během týdne inkasovali
alespoň pětkrát a podesáté v ročníku nebrali z utkání ani bod. Ač stále patří co do
počtu obdržených branek do středu tabulky, pouhých pětapadesát přesných ran
Jestřáby sesunulo na chvost miniskupiny
bojující o sedmý až dvanáctý flek. (jim)

Pøerov posílil
brankáø Øehoø
Přerov (jim) – Již pátého gólmana
angažovalo pro letošní ročník vedení
přerovských hokejistů. Na počátku
sezóny to bylo trio Martin Vojtek,
Juraj Šimboch, Jiří Slovák, po ukončení kariéry zkušeného Vojtka přišel
Lukáš Klimeš a nyní nováčka první
ligy doplnil i Milan Řehoř. Zkušený
jednatřicetiletý brankář patří Chomutovu a Piráti mu na Hané vyřídili
hostování do konce sezóny. K dispozici byl již pro sobotní hanácké
derby s Prostějovem, v němž však
hned ve čtyřiadvacáté minutě střídal. Odchovanec Žďáru nad Sázavou
dosud pomáhal Mladé Boleslavi, kde
plnil roli náhradníka Davida Ritticha
a odchytal jedno extraligové utkání,
v němž si dokonce připsal čisté konto.

Slávista Doležal
doplnil Most
Most (jim) – Za trenérem Josefem
Beránkem se po vyřazení z kádru
pražské Slavie vydal pětadvacetiletý
útočník Tomáš Doležal. Do aktuálně předposledního celku tabulky
přichází na hostování do konce aktuální sezóny, premiéru v dresu Mostu
si odbyl už ve středečním utkání na
ledě Jihlavy. Tento podzim posbíral
Doležal v dresu Pražanů za devatenáct utkání celkem šest bodů.

Šumperk opustil Pùlpán
Šumperk (jim) – Velkou posilu do
zbytku druholigové sezóny získali
hokejisté Trutnova. Do klubu, kde
s hokejem začínal, se totiž velkou
oklikou vrátil Aleš Půlpán. Minulý
ročník strávil tento třiadvacetiletý
útočník v Havlíčkově Brode, Vrchlabí a Sokolově, tu letošní sezónu
započal v Šumperku. Ve třinácti
duelech ale zaznamenal jen jednu
branku a jednu přihrávku, došlo tedy
k jeho přesunu o soutěž níž. Dále
mimo jiné nastupoval i za tehdy ještě prvoligový Hradec Králové, juniorku Karlových Varů, druholigovou
Chotěboř či prvoligový Beroun.
S východočeským týmem se připravoval již v létě a znovu od působení
v Berouně se opět sešel v jednom kádru se svým bratrem Tomášem.

Rozhodèí poškodili Tøebíè
Praha (jim) – Hokejový svaz uznal
protest třebíčského hokejového klubu, že branka Davida Dolníčka ze
série samostatných nájezdů doma
proti Českým Budějovicím měla
platit. Vše se odehrálo ve středu 11.
listopadu, kdy nájezd označil hlavní rozhodčí za neregulérní. S tím
ovšem Horácká Slavia nesouhlasila
a komise rozhodčích jí dala za pravdu. Trio arbitrů Bejček, Štolfa a Beneš tak dostalo trest na dvě kola.

JSME JEDNA

RODINA
Doporuê, sdílej
a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv

ÚSTY TRENÉRč
Milan MAZANEC
– Hokej Šumperk 2003:
„Hráli jsme naprosto jednoduše, přímo do branky. Obětavě pokrývali linii
střely při oslabeních, podařil se nám
začátek, dali jsme góly a jsme rádi, že
to nakonec takto dopadlo. Přesto nás
čeká ještě hodně práce.“

Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Bylo to naprosto nevydařené utkání,
z naší strany asi úplně nejhorší. První třetinu to s hokejem nemělo nic společného, byla to parodie na hokej. Zbylé dvě
třetiny už byly dostatečné, abychom se
soupeřem drželi krok, to ale bylo málo.“
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
PAVEL MOJŽÍŠ
Před celkově třígólovým Martinem Novákem,
ovákem,
taktéž produktivním i bojujícím Matoušem
em Venm Sovou
krbcem či do formy se dostávajícím Alešem
dostal přednost Pavel Mojžíš. Současný kapitán
eJestřábů je takovou klidnou silou, která nepřitahuje pozornost svými emocemi, ale
dokáže využívat svých zkušeností a být
tam, kde je potřeba. V uplynulém týdnu
byl pouze u jedné inkasované branky,
k tomu ale přidal účast hned u čtyř vstřelených gólů. Na nich se sám podílel trefou
proti Šumperku, kdy ranou při hře čtyř
proti čtyřem snižoval na 2:4, proti Ústí
i Přerovu přidal po jedné asistenci. Cítit
byla jeho přítomnost na modré čáře při
přesilových hrách a nedopouštěl se zbytečných faulů, za uplynulé tři zápasy nebyl vyloučen ani jednou.

POZICE TRENÉRA JE STABILNÍ, PŘICHÁZÍ ÚTOČN
PROSTĚJOV Nelichotivá série prostějovských hokejistů pokračuje. Šňůru porážek se nepodařilo zastavit ani v uplynulém týdnu
a ze tří stoupl jejich počet už na šest za sebou. Dvakrát se Jestřábům
nepodařilo udržet nadějné vedení a jednou prospali úvodní třetinu, i proto spadli mimo elitní desítku. Vedení oddílu ale zatím radikální kroky odmítá a nechce jít cestou loňské sezóny, volí jen mírné
doplňování.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

ZJISTILI
JSME ...

pouštím a budu pracovat tak dlouho,
dokud tuto možnost budu mít. Chci
dělat všechno pro to, aby prostějovský
hokej se vrátil tam, kde byl, nebo ještě
výš. To je můj cíl teď a momentálně nepřemýšlím nad tím, jestli tu budu ještě
jeden zápas nebo žádný,“ hovořil odhodlaně kouč Přecechtěl bezprostředně po konci sobotního střetnutí. „Moje
pozice je věcí vedení. To rozhodne,
jestli důvěru budu mít i dál, nebo ne.
Zatím necítím nedůvěru,“ dodal s lehkým úsměvem.
A tato jeho slova potvrdil o den později
také generální manažer „A“-týmu Jaroslav Luňák. „Pozici trenéra jsme vůbec
neřešili, pokračujeme beze změny,“
sdělil Večerníku v telefonickém rozhovoru.
Mění se naopak složení mužstva. Jak
informujeme na straně 33 dnešního
vydání, k týmu se připojí Jiří Cetkovský. V hledáčku jsou i další jména
a jedním z nich je kmenový hráč
Plzně Jaroslav Kristl, jenž momentálně válí v druholigových Klatovech. „Dohodli jsme se s předsedou
klubu Martinem Strakou, že k nám
přijde na zkoušku. Je nejproduktivnějším hráčem západní skupiny. Je
to jeden z velkých talentů, není to
s ním ale prý jednoduché,“ představil hokejový boss novou potenciální
posilu. Devatenáctiletý útočník má za
sebou sezón v kádru plzeňského dorostu i juniorky a jednou už naskočil
i za mužské „áčko“, hlavní zkušenosti
s mužským hokejem ovšem sbírá ve třetí
nejvyšší domácí soutěži. Tento ročník
stihl za sedmnáct zápasů hned jedna-

VIDEO GALERIE
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ČERNÉHO

EVŽA MÍŘÍ DO ČECHOVIC!

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Známý trenér Kučera se má na lavičku týmu
I.A třídy přesunout z Určic. Klub prý o ničem neví

Zdeněk Vysloužil
Derby mobilizuje! Hokejoví fanoušci prost÷jovských Jestąábč si po roéní pauze mohli
op÷t užít atmosféru hanáckého derby. Elektrizující duel velkých rivalč sice zaéínal až
v 17:00, ale pro pąíznivce odstartoval o hodinu dąíve. Úderem étvrté odpolední se totiž
od prost÷jovské radnice vydal sm÷rem k zimáku cca stohlavý prčvod skalních pąíznivcč éervenobílých barev. Skandovanými chorály tak dávali fanoušci obyvatelčm
statutárního m÷sta najevo, že se d÷je n÷co mimoąádného! Foto: Zden÷k Vysloužil

dvacet branek a pětadvacet asistencí,
k tomu má čtyřiadvacet kladných bodů
a výrazně tak týmu pomáhá k průběžné
druhé pozici hned za Kolínem. Dveře
do prvního týmu Západočechů má však
podle zákulisních informací zavřené
a cesta výš by tak pro něj mohla vést právě přes Prostějov. „Třeba při výhře 9:1
nad Trutnovem se předvedl pěti body
a mimo jiné chceme současným hráčům ukázat, že místo v kádru nemají
do konce sezóny jisté. Zejména pokud
budeme na jedenácté pozici jako nyní,“
zdvihl Luňák varovný prst.
Na konci listopadu vyprší vzájemné
hostování Václava Meidla v Havířově
a naopak Aleše Staňka v Prostějově.
Lze očekávat, že nebude prodlouženo.
Jestli dojde i k dalším úpravám, to mají
ve svých rukou sami hokejisté. „Může
se vyměnit šedesát hráčů jako loni, ale
ukázalo se, že to nefunguje. Navíc právě v tomto složení jsme byli schopni
porazit České Budějovice i Slavii, takže

věřím, že motor znovu nastartujeme. Je
to velká alchymie a chce to i trpělivost,“
uvědomuje si po poznatcích z loňské
i té aktuální sezóny Jaroslav Luňák.
Nejbližší šanci předvést se dostanou
Jestřábi ve středu na ledě Kladna, aktuálně druhý tým tabulky je přivítá
v šest večer. Při prvním souboji se prostějovským hráčům mimo jiné nepodařilo využít pětiminutovou přesilovku
za stavu 0:1 a nakonec prohráli 1:4.
Favoritem střetnutí jsou domácí, kteří
bodovali v šesti z posledních sedmi
střetnutí, a nepodařilo se jim to pouze
minulý týden při divoké porážce 7:9 na
ledě Českých Budějovic. Proti Jestřábům se navíc postaví celek s nejlepšími
přesilovkami, kdy gólem končí přibližně každá čtvrtá početní výhoda. A kanadské bodování vede s bilancí 14+29
právě útočník Rytířů David Stach, jeho
kolega z týmu Vítězslav Bílek je se čtyřiadvaceti trefami hlavním kanonýrem
soutěže.

„Šeba“
vymĚnil
PŐerov
za
Šumperk
„Chtěl jsem si ještě první
vní ligu
liggu zahrát,“
zahrát, říká Fanoušci čekali před

OTEVŘETE TY VRATA!

sport

TREFA D

Jaroslav Luňák: „Věřím, že motor znovu nastartujeme, chce to

Je to již skoro měsíc, kdy mohl znít šatnou jestřábího „áčka“ vítězný pokřik
a kdy si hráči mohli užívat děkovaček s
Série prostějovských porážek fanoušky. Naposledy se tak stalo v soOKÉNKO
stále ne a ne skončit. Po bezbo- botu 31. října proti Mostu, od té dob
KAPITÁNA
dovém týdnu proti Jihlavě, Ha- nastal velký půst a po období blahoaneb pohledem
vířovu a Litoměřicím se proti bytu nastalo obrazně období strádání.
Souboj s Ústím a hlavně proti Přerovu
Pavla Mojžíše
Ústí nad Labem, Šumperku naznačil určité zlepšení, na bodech se
„Domácí zápasy proti Ústí
to však zatím příliš nepromítlo. Reai Přerovu byly z naší strany
lizační tým ale neztrácí optimismus
o neproměňování šancí, prostě
a věří, že to nejhorší už je pryč. „Výkon
nám to tam teď vůbec nepadá ani
nebyl špatný. Byl bojovný, disciplinoz těch nejvyloženějších pozic.
vaný a od toho se musí hra mužstva
A pak uděláme vzadu zbytečné chyodrážet. Pokud to budeme schopni
by a sami inkasujeme laciné branky.
opakovat, tak začneme body znovu
A v tabulce se to samozřejmě proa Přerovu podařilo získat v sou- dělat. Takto jsme se prezentovali v sérii,
jevilo, to je bohužel jasné. Nicméně
čtu jen dva body za dvě prohry kdy jsme měli šest vítězných zápasů,
chuť do tréninků i zápasů je z naší
na samostatné nájezdy. Propad ale nenarazili jsme tam na tak silného
strany pořád stejná. Taková dlouhá
série neúspěchů samozřejmě vyvose tak aktuálně zastavil na jede- soupeře, jakým momentálně Přerov
lává spekulace o různých změnách,
náctém místě s dvoubodovou je,“ chválil navzdory penaltové porážce
to ale není otázka pro mne. Derby
ztrátou na desáté Ústí nad La- hlavní kouč Kamil Přecechtěl.
jsme si užili úplně všichni a jen velká
bem a stejně hodnotným ná- Právě o jeho budoucnosti se v poškoda, že se nám nepodařilo kvůli
sledních dnech mezi fanoušky živě
neproměňování vyložených šancí
skokem na dvanácté Benátky.
spekulovalo a podle „zaručených
zvítězit. Sami jsme pak zbytečně
zpráv“ měl být v případě neúspěchu
inkasovali a v závěru třetí třetiny
právě duel proti Zubrům jeho pojsme nevyužili dlouhou, hned sedsledním na prostějovské lavičce.
miminutovou přesilovku. Musíme
„Já už trenéra dělám dlouhou dobu,
poděkovat všem fanouškům, co
zažil jsem, že mě nosili na rukách, i to,
přišli a vytvořili vynikající atmosVlivem nepříznivých výsledků po- že se zrovna nedařilo. To ke sportu patří
féru. Tento týden nás čekají dva
kračoval trenérský štáb s úpravou a k hokeji obzvlášť. Takové věci si nepřizápasy venku a v obou případech se
sestavy zkoušením nových útočných
budeme snažit zvítězit. Na Kladně
i v Benátkách.“
formací. Tento záměr opět zkompliPAVEL MOJŽÍŠ
koval zdravotní stav některých hráčů,
obránce
kdy mimo sestavu museli zůstat ČuLHK Jestřábi Prostějov
řík s Krejčíkem, naopak zpět na led
se po krátké absenci vrátil Dragoun. ŠUMPERK, PROSTĚJOV Jedním
Například v sobotu tak s Luňákem z mála Prostějovanů, kteří mohli mít
a Dragounem naskočil Venkrbec, radost ze středeční porážky Jestřábů
místo něj hrál po boku Nováka se na ledě Šumperka, byl David Šebek
www.
Šlahařem Illéš. K Moskalovi se znovu
snímku). Třicetiletý útočník, jenž
vecernikpv.cz postavil Staněk a na druhém křídle (na
poslední dva roky slavil postup z druhé
je doplnil Volek. Právě z něj se nyní
ligy do první, se totiž jen před několika
stal takový cestovatel, kdy se z pozice
ƔƔ více informací
desátého útočníka konečně dostal dny stal novou posilou „Draků“ a stál
v předminulém týdnu do sestavy tak na vítězné straně.
ƔƔ více ohlasĤ
a hrál s Illéšem a Luňákem, v pondělí „Podařilo se nám vše, na co jsme sáhli.
proti Ústí už s Moskalem a Krejčíkem. Vstoupili jsme do zápasu aktivně, drželi
ƔƔ více fotogra¿í
Pro derby se na soupisce vedle Kajaby jsme se na kotouči, stříleli jsme na bránu.
s Kunckem objevil také Augustin, ani Prostějov byl asi zaskočený, vypadá to, že
ƔƔ videí
jeden z tohoto útočného tria ale šanci jsou v herní krizi, to vše přispělo k tomu,
nedostal. A v obraně se opět na ledě že jsme po první třetině vedli čtyři nula,“
objevil Špaček, do pozice nehrajícího popisoval mezi fanoušky oblíbený „Šeba“.
Na poslední chvíli přišel o velké derby
beka přeobsadil Vokurku.
v dresu Přerova, kde na podzim začal svou
druhou sezonu. Tamější vedení s ním už
elektronická tužka
ale nepočítalo, tak došlo k jeho přesunu na
sever Moravy. „Pro mě to také bylo překvapro Večerník
pení. Přemýšlel jsem, jestli nevyskočím ve
Zdeněk VYSLOUŽIL
druhé lize, jelikož tady v Prostějově trénuji
děti. Hledal jsem tu nejlepší variantu a ještě
jsem si chtěl první ligu zahrát, když jsem si
ji konečně vyzkoušel, tak nejblíž byl Šumperk,“ vysvětlil svůj přesun.
Hodně zlé krve nadělala mezi ná- Mnozí návštěvníci tak byli ochuzeni
vštěvníky sobotního derby s Přero- o vedoucí branku Přerova, což by jim Debut v novém klubu si odbyl právě proti
vem skutečnost, že se nemohli dostat asi tolik nevadilo, ale i obratu v po- Zubrům, poté v rychlém sledu přišly duely
do hlediště včas. Přestože měla vět- dání Jestřábů! Hlasy volající o vráce- s Kladnem, Benátkami, Jestřáby a naposlešina z nich zakoupené lístky v před- ní vstupného tak měly opodstatněný dy Slavií. A právě na duel proti Prostějovu
prodeji a k hale se dostavili se čtvrt- důvod. „Pořád se mluví o extralize se známý hračička a autor postupové přehodinovým předstihem, na dohled a nedokážou zvládnout ani pitomé rovské branky z jarní baráže těšil. „Speciledové plochy se dostali až v průběhu derby s Přerovem. Takovej bordel fické to pro mě je, stále v Prostějově nějak
první třetiny!Na vině byl organizač- může být snad jenom v Prostějově. působím, trénuji tam děti a hrál jsem tam.
ní chaos, kdy byly abnormálnímu Chodím sem čtyřicet let, mám per- Je to taková výzva pro mě, ale neberu to
náporu diváků otevřeny pouze dvoje manentku a musím čekat jak za nijak extrémně, protože když se člověk exkomunismu na maso,“ láteřil jeden trémně vyhecuje, tak se to nemusí vydařit,“
dveře...
Vtěsnat se do úzkého průchodu se z fanoušků. Další postřehy, které
tak naráz snažilo okolo dvou stovek zněly notně nakvašeným chumlem připomněl David Šebek.
lidí, kteří svou nevoli dávali náležitě hokejechtivých ‚frontových´ bojov- Ve stále ještě posledním celku tabulky dokončuje svůj druhý týden a přes aktuální
hlasitě najevo. Z oslovení, která pa- níků, už publikovatelné nejsou.
dala na hlavy vedoucích činovníků Nezbývá, než se podívat pravdě do postavení v tabulce se na vše dívá optimisprostějovského klubu, by se červena- očí - organizace u vstupu na stadion ticky. „Kluci se snaží, naše hra není špatná,
ly nejen studentky nedělní církevní byla opravdu na ..., no prostě ne- jen se jim prostě nedařilo. Teď přišel nový
školy.
zvládnutá!
trenér, je to takový impulz. Uvidíme, co to s
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PROSTĚJOV Fronta táhnoucí se neuvidí začátek, o prvním gólu se pak
daleko před stadion, dav fanoušků dozvěděli jen prostřednictvím rozhlasu
spořádaně čekající, až se po pat- slyšitelného až ven.
nácti dvaceti minutách dostane „Hlavně, že máme koupený lístek, víc
k turniketům, desítky asž stovky je nezajímá. Za toto by nám ale měli
nespokojených diváků, kteří se do peníze vrátit, tak velký zápas a oni
hlediště dostali až dávno po začátku neotevřou všechny dveře,“ rozčilovali
první třetiny. Tak to v sobotu večer se někteří v davu. Jiní plánovali, že
vypadalo u vstupu na prostějovský napíší rozhořčené dopisy, jak je tohle
„zimák“ z domácího sektoru.
možné, všichni se ale shodovali na
Derby
s
Přerovem
si
nechtěla
nechat
ujít
tom, že klubu o lidi až tolik nejde, tedy
Foto: internet
ani řada „svátečních“ návštěvníků, kteří kromě příjmu ze vstupného.
mužstvem dál udělá. Já osobně hraji v dru- chodí na hokej jen několikrát do roka. Takové tvrzení ale vedení oddílu
hé lajně a prostoru zatím dostávám dost,“ O to větší pak bylo jejich rozhořčení, že důrazně odmítá, pro plynulý vstup
těší Šebka.
Aktuální smlouva mu platí do konce sezóny a obnáší to větší dojíždění, ale nic co by
pro někdejšího hráče Boskovic, Komety
Brno, Techniky Brno, Blanska či Hodonína nebylo nepřekonatelné. „Je to o třicet
čtyřicet kilometrů dál, ale časově to mám
tak jen o patnáct minut delší. Nevidím
v tom problém, spousta lidí dojíždí do PROSTĚJOV Do všech tří jestřábích utkání uplynulého týdne
práce z Prostějova do Brna, tak to funguje. zasáhla tentokrát brankářská dvojka Jakub Neužil (na snímku).
Člověk si na to musí zvyknout, nevidím A pokaždé tomu bylo za jiné situace. Proti Ústí za nájezdového stav tom ale žádnou komplikaci,“ odvětil vu 1:2, v Šumperku střídal při skóre 0:3 v závěru první třetiny, proti
s tím, že nic nemusel dramaticky měnit.
Přerovu opět od úvodního samostatného nájezdu. Výhry se sice
V šumperském týmu se navíc potkal
s Tomášem Sedlákem, Karlem Pláškem či tento jednadvacetiletý sparťanský mladík nedočkal, minimálně při
Alešem Holíkem, které zná již z dřívějška, nájezdech ale ukázal, že v něm potenciál je, inkasoval jen jednou
totéž platí i pro vedení oddílu. A může tak z pěti pokusů. Co prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník?
i těšil, bohužel to nevyšlo. Uvidíme, snad
sbírat další prvoligové starty, zatím jich má
Jiří MOŽNÝ
bude příště líp. U toho posledního nájezdu
přesně třiadvacet.
„Je to silovější a rychlejší soutěž, důležité je, ƔƔ Jaké to je prostát celý zápas na stří- jsem měl trochu smůly. Šlo to do betonu,
odrazilo se to obloučkem, mohlo to spadže se hraje oproti druhé lize systém. Hráči dačce a naskočit až do nájezdů?
jsou tam o něco chytřejší, takže už to není „Jednoduché to úplně není, ale snažil jsem nout před brankovou čáru, bohužel to
o tom, že člověk dokáže čtyři pět protihrá- se během prodloužení co nejvíce rozcvičit spadlo za ni.“
čů ‚vymíchat', ale už je to hodně o taktice tady v suterénu. Myslím si, že jsem se na to ƔƔ Jak se vám osobně líbilo derby?
a systému,“ povšiml si. Víceméně se tak připravil dobře. Jsem rád za každou příleži- „Atmosféra byla výborná, přišlo hodně
naplňuje to, co v létě předpokládal. „Oče- tost. Já jsem rád i za nájezdy a užívám si to.“ lidí, oba tábory fanoušků fandily dobře.“
kával jsem, že to bude o systému, toto mě ƔƔ Cítíte se specialistou pro nájezdy ƔƔ V této sezóně jste zatím moc šancí
v tom utvrdilo. Každý musí plnit to, co má, vzhledem k tomu, že jste tento týden nedostal, jak se s tím smiřujete?
„Snažím se stále trénovat na maximum
a nemohou nastat žádné extrémní výpad- dostal šanci proti Ústí i Přerovu?
ky, jinak se to většinou trestá góly,“ podělil „Nevím, jestli si tak mám říkat, ale na a čekám na svoji šanci, až mě tam trenéři
se o David Šebek o vlastní poznatky. (jim) nájezdy si věřím. Docela jsem se na ně pošlou. To je to jediné, co s tím můžu dělat.“

JSME JEDNA

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

www.facebook.com/vecernikpv

zjistili jsme

PROSTĚJOV Na nelichotivé
výsledky „A“-týmu v posledních
dvou týdnech se rozhodlo vedení
oddílu reagovat drobnými zásahy
do mužstva. Jak Večerník včera
odpoledne exkluzivně zjistil, jednou z nových tváří v kádru kouče
Kamila Přecechtěla by se mohl stát
i místní rodák a slavný odchovanec
klubu Jiří Cetkovský!
Tento dvaatřicetiletý útočník hájil
v posledních deseti sezónách barvy

extraligových Pardubic, jimž pomohl
hned ke čtyřem finále a celkem třem
titulům, po sezóně však zamířil až do
druholigového Trutnova. Nyní by se
mohl vrátit alespoň na prvoligovou
scénu, od pondělí 23. listopadu se
totiž bude připravovat s Jestřáby!
„Nevíme, jakou má aktuálně výkonnost, proto se na něj chceme dva dny
podívat, a pak se uvidí. Buď tedy nastoupí ve středu proti Kladnu, nebo
u nás hrát nebude. Přece jen nyní hraje
až druhou ligu a podle statistik se moc
neprosazuje. Na druhou stranu je to
Prostějovák a velký srdcař, tímto by
nám mohl hodně pomoci,“ představil

Dva tenisté Prostějova

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

více čtěte
na straně

35 ➢

Novými čechovickými kormidelníky by se měla stát dvojice kamarádů
Evžen Kučera (vlevo) a Marek Začal.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Kyrgios, Carlos Moya, Marcelo Melo,
Dustin Brown a Belinda Benčičová.
„Už loni mě zaujal tento formát. Rád
zkouším něco nového. Před rokem
jsme si užili hodně legrace a doufám, že
to bude stejné i letos. Budu mít v týmu
velké spoluhráče, na zápasy se těším,“
uvedl Berdych. „Bude to určitě zajímavá
zkušenost a současně i dobrá příprava
na novou sezónu,“ přidala hrdinka z Fed
Cupu Plíšková.
V soutěži bude startovat pět týmů. Kromě družstev českých zástupců to bude
sestava Indian Aces, Japan Warriors
a Philippine Mavericks. Mezinárodní
liga přilákala řadu dalších zvučných
jmen. V jednotlivých týmem nastoupí
například Rafael Nadal, Kei Nišikori,
Miloš Raonič nebo Richard Gasquet,
ženy bude reprezentovat také Serena
Williamsová, Maria Šarapovová, Agnieszka Radwaňská a Sabine Lisická. (lv)

Večerníku aktuální situaci generální
manažer „áčka“ Jaroslav Luňák.
Tuto informaci v neděli večer potvrdil prostřednictvím SMS zprávy
také samotný hráč, nicméně více to
zatím nechtěl komentovat, protože
vše je ještě předčasné.
Pokud by někdejší juniorský vicemistr republiky v dresu Jestřábů, jehož
v roce 2002 draftovalo Calgary
Flames, skutečně na Hané zaujal,
následovalo by jednání na konkrétních
podmínkách jak s hráčem, tak jeho
mateřským oddílem, jímž jsou Pardubice. Za ně odehrál v nejvyšší české
soutěži více než čtyři stovky utkání.

„Jeho dosavadní statistiky nejsou
oslnivé, jsou to ale jen čísla, která
nám sama o sobě zápas nevyhrají.
Věříme, že to pro něj bude motivace
a bude se chtít kousnout a ukázat. Je
vysoký, důrazný do brány, Jirka Vykoukal ho kontaktoval a on nám slíbil,
že rád přijede a zapojí se s námi,“
doplnil na adresu hráče, jenž v tomto
druholigovém ročníku stihl v západní
skupině dvanáct zápasů a v nich dvě
branky, tři asistence, čtrnáct trestných
minut, ale i jedenáct záporných bodů.
(jim)
Další aktuality z hokejového prostředí
hledejte na stranách 40 a 41.

GLOSA VEČERNÍKU

ÚSTY

míří na Asijskou ligu
DUBAJ, PROSTĚJOV Od 2. do 20.
prosince se bude hrát druhý ročník
Mezinárodní tenisové ligy, v níž se
představí celá řada známých hráčů.
Mezi nimi nebude chybět ani duo
z TK Agrofert Prostějov - Tomáš
Berdych a Karolína Plíšková. Oba
tak budou letos absentovat v blížící se extralize smíšených družstev.
„Těžko jim bránit v takové mimořádné příležitosti být mezi tenisovou
smetánkou,“ poznamenal již dříve
Miroslav Černošek, šéf prostějovského klubu
Nejlepší český tenista bude nastupovat
za tým UAE Royals a jeho spoluhráči budou Roger Federer, Marin Čilič,
Goran Ivaniševič, Daniel Nestor, Ana
Ivanovičová a Kristina Mladenovičová.
Plíšková bude hájit barvy Singapore
Slammers. V tomto výběru budou nastupovat také Novak Djokovič, Nick

EX

EXKLUZIVNĚ

Velký návrat? Na zkoušku
PŘICHÁZÍdvě
„CECEK“!
chyběly
minuty

Brankářský náhrad ník Jakub Neužil:

„Čekám na šanci,

ÚSTY

PROSTĚJOV Chystá se trenérská bomba? V uplynulém týdnu se Večerníku podařilo
exkluzivně zjistit, že současný trenér Určic Evžen Kučera by měl na lavičce tohoto
klubu skončit a zamířit do Čechovic, které se v podzimní části I.A třídy Olomouckého
KFS trápily nejen herně, ale i trenérsky! Vypomáhat jim musel i mládežnický trenér
1.SK Prostějov RadimWeisser. Nově by tento ambiciózní tým měl vést právě Kučera.
Kouč, ani samotné Určice nám však tuto informaci zatím nepotvrdili.

O DRESECH, FANOUŠCÍCH A ČEKÁNÍ
svým dresům zachovali poměrně
macešsky. Přitom měli z hlediště
v relativním měřítku podobnou
podporu svých fanoušků, jako
české tenistky ve finále Fed Cupu
o stejném víkendu. U tenistů je
sice s jednotou dresů trochu potíž,
platí zde trochu jiná pravidla než
v jiných sportech, přesto teplákové
úbory podtrhují jednotu s členy
realizačního týmu. Radost po
dalším triumfu byla nelíčená na
kurtu i v hledišti a ostře kontrastovala s rozpaky po odpískání konce
hulínského zápasu.
Tutéž neděli to také vřelo na fotbalovém stadionu v Budapešti,
kde fanoušci hnali za vytouženým

MAJSTRŠTYK
Hráčům Ariete Prostějov se podařilo vyhrát již sedmé utkání za sebou a vedle dvou bodů do tabulky
nejvyšší domácí soutěže pro ně byl
odměnou i posun na průběžné třetí
místo tabulky.
DEBAKL
První místo po podzimu z toho nakonec není. „Eskáčko“ mělo první část
sezony výborně rozjetou, prohra před
týdnem na půdě Hulína společně
s úspěšnou dohrávkou Vítkovic ale odsunuly prostějovský tým na druhý flek.
ČÍSLO VEČERNÍKU

TOMÁŠ KALÁB

Ke sportu emoce patří. V posledních dvou týdnech jich bylo
k vidění poměrně hodně. Zanechaly
věru výrazné dojmy, zvlášť když je
zažijete osobně.
Jedním z výrazných identifikátorů
příslušnosti k danému týmu jsou
bezesporu dresy. V ideálním
případě by jej měl sportovec oblékat
s hrdostí a úctou. Bohužel toho
někdy nejsme svědky ani u národních
reprezentačních převleků. Přitom
i v klubových dresech je skryta určitá
historie, nosily je generace předchůdců,
vůči nimž by měli být současní sportovci svým způsobem povinováni.
Prostějovští fotbalisté se v posledním podzimním kole v Hulíně ke

rubriky
Večerníku

postupem svůj národní tým, který
si na rozdíl od soupeře vystačil
s domácími zdroji. Radost po
úvodním výstavním gólu stejně
jako závěrečném hvizdu asi nejvíce
prožíval brankář Kiraly, který si
v té chvíli musel připadat královsky
nejen podle jména.
Maďaři čekali na postup na kontinentální šampionát čtyřiačtyřicet
let. České tenistky získávají trofej
až na jednu výjimku v roce 2013
každoročně. Na prožitou radost
to ale nemá vliv. A stejně tak by
nemělo záležet na metě, po níž
sportovec sahá. I vítězství ve třetí
fotbalové lize musí být dostatečnou
motivací...

MÁTE STRACH?

NAHORU, DOLŮ

NEJLEPŠÍ SEZÓNA (?)

Není snad člověka, kterým by nepohnuly či přímo
neotřásly tragické události ve Francii. Menšina bláznů
se raduje, jakou terorističtí „hrdinové“ zasadili západnímu světu tvrdou ránu. A většina normálních lidí trne
v hrůze, co se stalo a co dalšího může přijít. Rozumně
vysvětlit pařížské vraždění přitom opravdu nejde.
Pokud někdo zaštiťuje vykonání nejsmrtelnějšího
hříchu konáním vyššího dobra, není to zbožný zastánce
své víry, ale pouhopouhý šílenec. Ospravedlnit takovým způsobem zabíjení nevinných lidí může skutečně
jen chorý mozek. Bohužel se tak opakovaně děje
a vrcholně smutné události se postupně blíží středu Evropy. Přesto je pro nás usedlé Hanáky představa, že by
se něco podobného mohlo stát rovněž u nás, stále dost
vzdálená. Připadá mi, že pořád zůstáváme v jakési ulitě
přesvědčení: nás se to netýká. Nechci tady šířit žádnou
paniku, ale osobně si v dnešní vykloubené době
dokážu představit již úplně cokoliv. Prostějovský region
sice těžko přitáhne zvýšenou pozornost smrti lačných
magorů, ovšem mít jistotu zkrátka není možné. V tomhle směru nová vlna teroru dosáhla svého.

Co spojuje tři patrně nejsledovanější sportovní týmy
Prostějova, tedy hokej, volejbal a basketbal? Tendence
k herním i výsledkovým výkyvům v aktuální sezóně.
Zmíněné trio se od začátku soutěžního ročníku
2015/2016 shodně pohybuje nikoliv po přímce (byť
třeba nerovné), nýbrž po ukázkové sinusoidě zmíněné
v titulku. Jestřábi v první lize mužů začali špatně, ale
postupně se zvedli a ještě nedávno nabrali takovou
fazónu, že dokázali porazit i největší favority soutěže.
Vzápětí však citelně polevili a nyní procházejí nemilou
šňůrou proher, která vyvrcholila trpkými neúspěchy
v prestižních derby na ledě Šumperku i doma
s Přerovem. Agelky odstartovaly přímo mizerně,
leč objektivní důvody dost rychle překonaly a navzdory občasným výkyvům v některých zápasech proti
outsiderům jdou viditelně nahoru. Totéž platí pro Orly,
jež i vinou těžkého losu dokonce chvíli uzavírali tabulku
elitní české soutěže! Ale také oni se razantně zlepšili
a v jejich případě hřeje série vítězství, leckdy vydřených.
Basketbalistům i volejbalistkám přeji dál rostoucí formu
a hokejistům, ať se zase zvednou.

Tenista TK AGROFERT Tomáš Berdych má za
sebou další rok své sportovní kariéry. Při zpětném
ohlédnutí ji označil za nejlepší v životě, čímž však
rozdělil jak hodnotící odborníky, tak komentující
laiky na dvě skupiny. Někteří souhlasí, jiní odmítají.
A používají přitom pádné argumenty. Pokud zohledníme celkový počet dosažených vítězství na okruhu
ATP Tour a rovněž procento vyhraných utkání, byl
prostějovský plejer opravdu mimořádně úspěšný.
Stejně jako ve schopnosti zvládat duely proti papírově
slabším soupeřům, jimž podlehl jen výjimečně. Jenže
na druhou stranu tu jsou i méně příznivé argumenty.
V jejich čele stojí neschopnost porážet elitní borce
z první světové desítky, nemluvě o úplně největších
favoritech. Takové borce zdolal Tom za celou uplynulou sezónu jen tři a hlavně proto znovu neprorazil na
kýžený grandslamový vrchol. Teď záleží na samotném Berdychovi, jestli mu tenhle stav věcí skutečně
stačí, nebo se s loni obměněným i notně posíleným
realizačním týmem ještě víc kousne. Já věřím, že v jeho
případě stále není na to jít za snem pozdě.

ÚSTY

4123

Sobotní hokejové derby potvrdilo,
že souboje Prostějova s Přerovem
přitahují. Na první bitvu se Zubrům podařilo stadion vyprodat, na
odvetu dorazilo k Jestřábům přes
čtyři tisíce fandů.
VÝROK VEČERNÍKU

„ŠEST PLUS
ŠEST NENÍ
DVACET ČTYŘI.“
Trenér RADEK FLAJSAR
vysvětlil význam Centra Haná
pro regionální házenou
KOMETA VEČERNÍKU

DANIEL
PONÍŽIL

Nad
Nadějný
prostějovský gymnasta se
blýskl při Závodu
blý
olympijských nadějí
oly
i druhé lize družstev, odměnou
mu vedle nového
osobního rekordu byl i limit
pro mistrovství Evropy.

Venku listí pomalu opadá,
u nás panuje vždy dobrá nálada

www.
vecernikpv.cz
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Stranu připravil: Zdeněk Vysloužil

Fotbalový podzim je za námi a s ním i tipovačka

ZASLOUŽENÝM KRÁLEM SE STAL JAKUB JAMRICH!
Fotbal a tipování k sobě patří od doby, kdy nejpopulárnější hra vznikla. K všeobecnému sázkařskému boomu se letos přidal premiérově i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Formou dlouhodobé tipovací soutěže „FOTBALOVÁ DEVÍTKA“ jste se
mohli vy, naši čtenáři a fandové této krásné hry, bavit téměř celé čtyři měsíce.
Vzhledem k tomu, že se každý týden peloton aktivních tipérů rozšiřoval, můžeme
s hrdostí konstatovat, že se novinka ujala a tím pádem hodláme na jaře příštího
roku 2016 nejen pokračovat, ale ještě vylepšit podmínky včetně výher!

Zasloužený král

Postupný nárůst

Přestože je odhadování jakýchkoliv sportovních výsledků spíše o štěstí a připomíná
věštění ze skleněné koule, vítězný Kuba Jamrich byl výjimkou. Ani v jednom kole vyloženě nepropadl a po celý podzim si držel
nadstandardní bodový průměr. Ten přesáhl
lehce osm bodů (8,26) a zvítězil s luxusním
devítibodovým náskokem. O tom, jak celá
soutěž dopadla z pohledu statistik, se můžete dočíst níže...

Jak jsme již zmínili, zájem čtenářů-tipérů
svědčí o tom, že se novinka v podobě fotbalové tipovačky ujala. Zatímco v prvním
kole vyplnilo svůj tiket pouze pětačtyřicet
tipérů, postupně se jejich počet navyšoval
až na konečnou číslovku jedenadevadesát,
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

Vítìzem se stal
Jakub Jamrich

o
t
s
í
m
.
1

do předposledního čtrnáctého kola - dvaasedmdesát, o jednoho méně pak do kola
osmého. Průměrně pak každý týden soutěžilo 63,33 účastníků.

Rekordní vítěz
V průběhu patnácti týdnů jste mohli také
na stránkách Večerníku vidět snímky jednotlivých týdenních vítězů. Celkově jich
bude dvanáct, protože Jakub Jamrich dokázal zvítězit hned třikrát - (2., 6. a 10. kolo).
Dále se radovali František Svobodník (1.),
Olda Lošťák (3.), František Smolka (4.), Jaroslav Karásek (5.), Lenka Karásková (7.),
Eduard Drtil (8.), Zbyněk Lošťák (9.), David Blahák (11.), Miloš Lošťák (12.), Bob
Hála (13.), Michal Petržela (14.) a Jaroslav
Kouřil (15.).
Podzimní triumfátor pak ovládl i statistiku, ve které se hodnotí počet týdnů

strávených na pozici jedničky. Celkem vévodil jedenáct týdnů, po druhém kole se
o vedení dělil s Oldou Lošťákem a Edou
Drtilem. Právě Drtil pak strávil na trůnu
tři týdny, Olda Lošťák dva a hned ten první František Svobodník.

Zájem žen

Že už dávno není fotbal a tipování jen mužskou záležitostí, potvrzuje i velké množství
zástupkyň něžného pohlaví v naší tipovačce.
Z celkového počtu evidovaných tipérů bylo
hned patnáct žen. Nejúspěšnější Roxana
Müllerová a Lenka Karásková se dělí o deDvouciferná kvalita
sátou příčku celkového pořadí. Karásková
Zajímavý je také pohled na to, kolik bodů navíc dokázala jako jediná narušit mužskou
většinou stačilo na prvenství. Zárukou kva- nadvládu a brala výhru v dějství s pořadovým
lity byl minimálně desetibodový zisk. Nej- číslem sedm.
častěji bral výhru tipér výhru za jedenáct
Vytrvalci
bodů - pětkrát. Čtyřikrát bralo prvenství
číslo dvanáct, třikrát třináctka. Extrémem Dalším zajímavým číslem byl počet nejvěrnějpak bylo třinácté kolo s šestnáctibodovým ších tipérů. Z původního počtu pětačtyřiceti
vítězem Bobem Hálou, nejmenší bodová účastníků prvního kola jich absolvovalo všech
hodnota postačující k prvenství pak byla patnáct týdenních etap šestadvacet. To platí
osmička, která padla v posledních dvou ko- samozřejmě o trojici medailistů. Nejvýše polech. Průměrně vychází záruka vítězství na staveným expertem, jenž vynechal minimálně
jedno kolo, byl šestý Vladimír Kaštyl.
11,6 bodu.

Na støíbrnou pøíèku
vyskoèil v závìru Olda Lošťák

Bronz uhájil s odøenýma
ušima Eda Drtil
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„PIVO MOC NEPIJU,“ směje se vítězný tipér Jamrich
Zcela neoddiskutovatelným suverénem podzimní části FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU
se stal aktivní fotbalista Jakub
Jamrich, jenž v současnosti hájí
barvy Lipové. Právě vítězné tažení jeho mužstva I.A třídou Olomouckého KFS bylo základním
stavebním kamenem jeho triumfu. „Vždycky jsem dával na nás
a v drtivé většině případů mi to
vyšlo,“ usmíval se podzimní král.
●● Jaké jsou pocity vítěze devítky?
„Převládá radost, i když ta poslední
kola nebyla z mého pohledu optimální. Naštěstí nepadaly remízy,
takže nebylo ani moc bodů. Stálo při
mně i štěstí, jsem spokojený!“

●● Kdy jste začal věřit, že to vyjde.
Vedl jste dlouhodobě...
„Vedl, ale tipovačka je zrádná. První
kola jsem navíc nijak neexceloval.
Nezadaří se jedno a jste hned dole.
Věřil jsem až před tím posledním
kolem, osm bodů byl solidní náskok,
ale stoprocentní to nebylo.“
●● Které mužstvo vám přinášelo
nejvíce bodů?
„Když byla na tiketu Lipová, tak jsem
dal na nás a vycházelo to. (úsměv)
Velmi dobře mi vycházely i zápasy
eskáčka, snad s výjimkou dvou utkání
jsem jejich výsledek vždy trefil. Takže
Prostějov a Lipová.“
●● Jaký tým vám naopak příliš nevoněl?

ELITNÍ DEVÍTKA
PODZIMNÍ ČÁSTI
1. Jakub JAMRICH
2. Oldřich LOŠŤÁK
3. Eduard DRTIL

4. David BLAHÁK
5. Zbyněk LOŠŤÁK
6. Vladimír KAŠTYL
7. Rudolf TREFENÝ
7. Ladislav ŠŤASTNÝ
9. Josef NÉMETH
1. Roxana MÜLLEROVÁ
Lenka KARÁSKOVÁ
3. Petra HALOUSKOVÁ

TOP TRIO ŽEN

124 bodů
113 bodů
112 bodů
110 bodů
107 bodů
105 bodů
103 bodů
103 bodů
101 bodů

100 bodů
100 bodů
96 bodů

„Nečitelný byl z mého pohledu
Plumlov. Vždycky jsem jim věřil
a oni skoro nikdy nevyhráli! I v tom
posledním kole jsem na ně dal...“
●● Sledovali vaše počínání v tipovačce i spoluhráči?
„Samozřejmě! Pořád mě hecovali,
dělali si ze mě srandu. Přáli mi to
ale. Před posledním kolem jsem
jim říkal, že mám dvojku a musíme
vyhrát. A povedlo se! Byly za to dva
body a už jsem věřil, že to vyjde.“
●● Už víte, co uděláte s vítězným
sudem?
„Vypijeme ho přece se spoluhráči
z Lipové, když mi tak fandili. (smích)
Pozvu i pár kamarádů, třeba Davida
Grygláka, jenž taky soutěžil, i když

vynechal poslední kolo. Věřím, že
bude mít skvostné jaro a dostane se
do té desítky, o které pořád básnil.
Přijde i Alda Rus, jenž to sledoval
a slibuje, že se na jaře také zapojí. Přibude tak další konkurent!“
●● Kolik piv vypijete?
„Já? Maximálně dvě! Jedno abych
neurazil, druhé pak, abych nevypadal blbě. Myslím ale, že kluci s tím
problém mít nebudou a dají si i za
mě! Rozhodně se nebojím, že by
zbylo.“
●● Těšíte se na jarní část?
„Na fotbal i tipovačku ano. Je to
takové odreagování, stejně ty výsledky sleduju, aspoň mě to více
zajímá!“

PROSTĚJOV V závěrečném
podzimním kole naší tipovačky se z vítězství těšil jeden
z vůbec nejstarších účastníků
Devítky. Třiasedmdesátiletý
Jaroslav Kouřil z Otaslavic
bral prvenství za osm bodů.
Nahrála mu skutečnost, že
podruhé za sebou nepadla
jediná nula, a tak mu stačilo
chytit tři dvojky, k tomu dvě
výhry domácích a pivní radost
byla na světě. GRATULUJEME!

Vyhlášení v prosinci:
Sejdeme se U Koníčka!
Stanoveným datem slavnostního vyhlášení byl určen pátek 18. prosince 2015. Na tomto minigalavečeru
budou dekorováni nejúspěšnější tipéři premiérové podzimní části FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU. Zcela
příznačně na něj bude pozváno devět nejúspěšnějších tipérů, plus tři nejúspěšnější ženy. „Místo avizované
top desítky jsme vzhledem k názvu soutěže pozvali top devítku. Desátý by stejně zkrátka nepřišel, protože se
o tuto příčku podělily dvě nejúspěšnější ženy,“ objasnil s úsměvem odměňovací klíč Petr Kozák, šéfredaktor
Večerníku.
V pátek 18. 12. jsou tak uvedení tipující zváni do Penzionu a Restaurace U Koníčka v Nerudově ulici v
Prostějově. Startujeme v 19:00 hodin!
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MISTŘI SLAVILI Eskáčko zná plán zimní přípravy
zjistili jsme

Foto: archív SK Tomek Dobrochov
DOBROCHOV Hegemon regionální malé kopané, SK Tomek Dobrochov uplynulou sobotu zapíjel veleúspěšnou sezónu. Na tradiční závěrečné
se oslavoval titul okresního přeborníka, pohárový triumf a také prvenství
na letním Bedihošť Cupu. Všichni hráči veleúspěšného týmu se shodli, že
v příštím roce chtějí výše zmíněné triumfy obhájit! „Vedeme opět první
ligu a věříme, že Chaloupka vyjde zase naprázdno,“ popíchl s úsměvem
největšího rivala jeden z hráčů Dobrochova David Gryglák.
(zv)

MALÁ KOPANÁ

POSLEDNÍ OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM
PROSTĚJOV Podzimní část okresních soutěží v malé kopané ČSRS
Prostějovska skončila o předminulém víkendu dvěma semifinálovými
turnaji Poháru města Prostějova
mužů 2015/2016. Večerník se za
touto zápasovou tečkou ještě krátce
ohlíží...
„Předem chci poděkovat pořadatelům
obou semifinálových klání MK Brodek
u Prostějova a SK Dřevnovice, kteří
vzorně připravili své areály. Velký dík
patří také všem zainteresovaným mužstvům za to, že přistoupila na pozdní
termín, i když někteří hráči museli zároveň ještě plnit své fotbalové povinnosti
v krajských soutěžích,“ uvedl šéf malé
kopané v našem regionu Pavel Kočíb.
„Velkým překvapením je postup týmu

FC Medvědi Prostějov do finálového
turnaje. Pro mě osobně to ale až tak
nečekané není, neboť tenhle kolektiv se
rok od roku zlepšuje a dobře by si nejspíš vedl i v první okresní lize,“ odtušil
Kočíb.
„Závěrem chci poděkovat vedení SK
Dřevnovice v čele se starostkou Bohuslavou Charvátovou za příjemné překvapení v podobě blahopřání k mým
dvaasedmdesátým narozeninám. Výborné vdolečky i guláš chutnaly opravdu skvěle! Mé poděkování patří též
vedoucímu mužstva Spojených klubů
Hluchov/Čehovice Milanu Dvořákovi, který svou gratulaci podpořil lahví
domácí slivovice. Kluci z týmu mě zase
potěšili postupem do pohárového finále,“ doplnil Kočíb.
(kopa,son)

PROSTĚJOV Ještě před koncem
podzimní sezóny musí klubové
vedení 1.SK Prostějov ladit plán
zimní přípravy. Je potřeba především dohodnout se soupeři sérii
přípravných utkání a samozřejmě
vybrat místo i termín pravidelného
zimního soustředění. Až na jednu
výjimku má v tomto směru prostějovský „A“ tým, který nakonec přezimuje na druhém místě (Vítkovice
v dohrávce porazily dle očekávání
Břeclav - pozn.red.), jasno.
Po zasloužené vánoční a novoroční
pauze se svěřenci trenéra Františka

Jury sejdou ve středu 13. ledna 2016,
kdy si na umělé trávě zahrají první
fotbálek. Hned v sobotu je čeká první
přípravný zápas s pátým celkem divizní skupiny D Uherským Brodem.
Následující tři pondělky budou vyplněny už tradičním boxerským tréninkem, dalším sparingpartnerem
by měl být jeden z týmů slovenské
Fortuna ligy, v tomto případě se ještě
čeká na potvrzení. Poslední lednovou sobotu si prostějovští fotbalisté
vyzkouší herní varianty proti Boskovicím, které hrají krajský přebor
Jihomoravského KFS.
První únorový týden je na programu
tradiční soustředění. Kde tentokrát
bude? „Po stížnostech hráčů na kvalitu umělé trávy v Ústí nad Orlicí jsme

zvažovali více variant, správci areálu
ale mezitím nedostatky povrchu odstranili, takže pojedeme do osvědčeného Sporthotelu Tichá Orlice, kde
máme perfektní zázemí,“ prozradil
Jura. V rámci soustředění prověří
jeho tým účastník ČFL Převýšov
a divizní Letohrad. Další únorové víkendy vyplní prověrky s druholigisty Znojmem a Frýdkem-Místkem,
proložené soubojem s třetiligovým
sousedem z Holice. V březnu jsou na
programu poslední dvě utkání - derby s divizním účastníkem z Přerova
a nakonec generálka s Hulínem.
Termíny všech utkání zveřejníme
později, stejně jako případné novinky z hráčského kádru. Čtěte
(tok)
i nadále Večerník!

Krajský svaz rozdával pokuty
OLOMOUC, PROSTĚJOV Společně s koncem podzimní části
fotbalových soutěží rozhodla
Sportovně-technická
komise
(STK) Olomouckého krajského
fotbalového svazu (O KFS)
o tom, kteří hráči z předložených
soupisek neodehráli dostatečný
počet utkání a budou muset zaplatit. Z hlediska Prostějovska se
jedná o celkem čtyři hráče.
Pořádková pokuta osm set korun
byla vyměřena odchovanci Klenovic
a pozdějšímu hráči LeRKu Prostějov,
Určic či Kralic na Hané Josefu Cibulkovi, jenž na jaře přestoupil do Kojetína, v krajském přeboru se ale ve
druhé polovině tohoto kalendářního
roku příliš neobjevil.

O dvě stovky méně musí podle
verdiktu krajské STK uhradit plumlovský Tomáš Matula a „pětikilo“
platí pro nezamyslické duo z „A“
skupiny I.B třídy Jakub Mojtek, Kamil Oulehla.
Trestala i Disciplinární komise
O KFS. Za vyloučení v sedmnáctém
kole krajského přeboru bude jedno
kolo stát gólman Určic Ondřej
Kostelka, jenž viděl červenou kartu
za držení protihráče v jasné gólové
příležitosti, o jeden zápas více bude
muset vynechat jeho spoluhráč
Tomáš Lakomý, jenž dvakrát podrazil soupeře.
Z regionálního pohledu se červenalo
i v „B“ skupině I.B třídy. Vítězné derby proti Protivanovu nedohrál Mar-

tin Klicpera a komise mu za zákrok
kvalifikovaný jako úmyslné kopnutí
soupeře v nepřerušené hře udělila
stopku za první dvě jarní střetnutí.
V nastaveném čase souboje Hvozdu
proti Zvoli museli opustit hřiště na
domácí straně Vojtěch Bílý a na té
hostující Lukáš Ospálek. V případě
obou se tak stalo po druhé žluté
a stejný je i trest – jedno soutěžní utkání. To v případě týmu z Konicka
znamená souboj na půdě vedoucí
Velké Bystřice.
Stejně tak disciplinárka potvrdila, že Otinoves je odpovědná
za malý počet hráčů proti Zvoli,
takže platí očekávaný výsledek 3:0
kontumačně a tři body pro soupeře.
(jim)
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Jihlava nezkoušela
Krèe, ale Koutka
Prostějov (tok) - V celostátním sportovním periodiku proběhla zpráva, že
prvoligová Jihlava pozvala na zkoušku
bývalého hráče 1.SK Prostějov Aleše
Krče. Vzhledem k jeho podzimnímu
střeleckému apetitu, kdy vstřelil jedenáct branek, by se nebylo co divit.
Divil se ale hráč samotný. „Já to nebyl,“
vyvrátil informaci Večerníku překvapený útočník. „Z Uničova zkoušeli
obránce Ladislava Koutka, mě oslovil
jeden tým z České fotbalové ligy, ale
nabídku jsem odmítl a zatím se nic
konkrétního nerýsuje,“ potvrdil nám
exkluzivně uničovský šutér.

„Pøemky“ se odvolaly
Přemyslovice (jim) - Dvě kontumační porážky 0:3 a souhrnná
pokuta šest tisíc korun pro fotbalový oddíl TJ Sokol Přemyslovice
ještě nejsou definitivní. O tomto
trestu rozhodla na počátku listopadu Sportovně-technická komise
(STK) Okresního fotbalového svazu (OFS) Prostějov, potrestaný klub
se ale odvolal k Výkonnému výboru
OFS Prostějov, který se tak bude celým případem teprve zabývat.

Dreksa Žondru nepustil
Karviná (jim) – Předposlední podzimní kolo druhé ligy nabídlo šlágr
mezi Karvinou se zadákem Dreksou
a Znojmem,
j
za který pálí pivínský rodák Libor Žondra. Slavit mohla karvinská defenziva, domácí zvítězili 3:0,
Na starosti se naopak musí připravit
Třinec Pavla Hlocha. Ten už osmkrát
za sebou nevyhrál a pouze bod ho dělí
odp
posledního Varnsdorfu.
od posledního

„VIKI“ V ZÁKLADU REPRE! Kostelec přebírá KLIMEŠ
Suchánková pomohla skolit Slovenky
zjistili jsme
UHERSKÝ BROD, ČELECHOVICE NA HANÉ Další dva zářezy na pažbě reprezentační pušky
přidala nedávno mladá fotbalistka Viki Suchánková. Kmenová
hráčka Smržic, která je v letošní
sezóně na roční přestup v 1.SK
Prostějov, se zúčastnila dalšího
soustředění dívčího národního
týmu kategorie U15. V jeho průběhu děvčata absolvovala i dvě
utkání se Slovenskem a v obou
případech se jméno Suchánková objevilo v základní sestavě!
„Nastoupila jsem na levé záloze
a vcelku jsem spokojená,“ usmívala se Suchánková.
Nově vytvořený reprezentační výběr České republiky do 15 let se
tentokrát sešel v Uherském Brodu a vedle tréninkové fáze sehrál
i dvě přípravná utkání. Jednalo se

o dvojzápas se Slovenskem. „Po
prvním utkání s námi trenérka
moc spokojená nebyla. Po druhém
už nás hodnotila lépe,“ Suchánková popisovala náladu po dvou výhrách 2:1 a 5:1.
Trenérka Eva Haniaková, která zná
dobře „Viki“ z jejích startů za Spartu,
nominovala hráčku v obou případech do základní sestavy na levý kraj
zálohy. „Na kraji se cítím dobře, je mi
vcelku jedno, jestli to je záloha nebo
obrana,“ prozradila Suchánková
a dodala: „První zápas jsem odehrála
šedesát, ve druhém padesát minut.“
Na obou výhrách měla svůj podíl
i Viki. V prvním utkání přihrála na
vyrovnávací gól Illéšové, ve druhém pak nastřelila tyčku. „Na první gól si musím ještě počkat. Snad
se dočkám na dalším srazu,“ culila
se Suchánková a dodala: „Pokud
tedy budu nominována!“
Další reprezentační sraz dívčího
výběru kategorie U15 by se měl
konat v lednu 2016.
(zv)

Viki Suchánková (č. 8) si připsala další reprezentační starty.
2x foto: Kateřina Suchánková

KOSTELEC NA HANÉ První
trenérská změna na lavičkách regionálních týmů je tady! V minulém čísle
Večerník informoval o odchodu Ivo
Vykopala z Kostelce, ambiciózní klub
z městečka nedaleko Prostějova záhy
představil jeho nástupce. „Dohodli
jsme se s panem Klimešem, který
skončil v Čechovicích,“ prozradil
exkluzivně Večerníku Stanislav
Píchal, prezident FC Kostelec na
Hané. Trenérského bouřliváka tak
střídá pravý opak...
„Jak je Ivoš náročný sám na sebe, kladl
vysoké nároky i na hráče. Těm to ale
příliš nevonělo. Další věcí je náročné
zaměstnání, které mu jeho trenérskou
roli ztěžovalo,“ zamyslel se Standa Píchal.
Nový kouč Jaroslav Klimeš je povahově
úplně jiný než jeho předchůdce. Na
lavičce působí klidným dojmem.
„Pan Klimeš prošel eskáčkem, vedl
Čechovice, má tedy již dostatečné
zkušenosti. Navíc je to slušný chlap,“
komentoval volbu Stanislav Píchal
s tím, že vedoucím mužstva bude
Laďa Staněk a v pozici asistenta bude
působit Petr Walter. „Je to bývalý
trenér, který zdejší prostředí dobře zná,

a s Jardou Klimešem jsou navíc přátelé,“
odůvodnil volbu klubový šéf.
Co rozhodlo o tom, že se Jaroslav Klimeš
upsal právě Kostelci? „Mně se celkově
Kostelec líbí jako klub. Mají béčko
a mladý široký kádr, vidím v mužstvu
velký potenciál. Navíc jsou tam ideální
podmínky pro přípravu, takový areál
může většina regionálních klubů jen
závidět,“ vyznal se ze svých pocitů nový
kostelecký lodivod. O výsledkových
a výkonnostních metách nechtěl tak
brzy nový kouč ještě hovořit. „Kluky
jsem viděl v Nezamyslicích. Výkon nebyl
špatný, ale trápí je proměňování šancí.
To je ovšem bolest většiny okresních
týmů,“ zamyslel se Klimeš a pokračoval:
„Rád bych se posunul tabulkou směrem
vzhůru. Mančaft má svou kvalitu. Hrát
o nějaké desáté místo mě nezajímá,
optimální by bylo posunout se někam
k páté příčce.“
O posilách do hráčského kádru se
bude jednat. „Záleží na tom, jakou vizi
bude mít pan Píchal. Každý trenér by
rád posiloval. Opakuji ale, že stávající
kádrová skladba není vůbec špatná. Na
práci v Kostelci se těším,“ uzavřel Jaroslav
Klimeš.
(zv)

Určice si budou muset
Fotbalová revoluce a TABULKY: Každý nemá internet! najít nového trenéra!
Zdeněk Vysloužil
➢ ze strany 25

To je také pravda, druhou stránkou
problému ale je, v jakém formátu a kolik času, který prostě a jednoduše před
uzávěrkou vydání není, zabere pouhé
zpracování základních výsledků, tabulek a navíc ještě otevírání jednotlivých
zápisů kvůli střelcům branek... „My
o tom problému víme. Je potřeba nastavit určitý systém, aby vše fungovalo
jako dříve. Rozhodně však už nemůžeme chtít po klubech, aby výsledky
hlásily jako dříve telefonicky,“ vyjádřil
se k problému Elfmark.

PROSTĚJOV Každý sportovní
novinář, pohybující se pravidelně na regionálních fotbalových
kolbištích, si v průběhu podzimu
vyslechl nespočet výtek, proč
nejsou v novinách tabulky mládeže a střelci branek. Donekonečna opakovanou odpovědí bylo:
„Protože nám je už svaz (FAČR,
Olomoucký KFS, OFS Prostějov
- pozn.red.) nedodává!“ V dnešní době smutné. „Všechno máte
na internetu. Do půl hodiny po
Bafuòáøi problém vnímají
každém zápase je k dispozici elektronická forma zápisu,“ zní zase
od kompetentních svazových Veřejně dostupné elektronicky
činovníků.
psané zápisy z jednotlivých zápasů

i těch nejnižších soutěží jsou samozřejmě obrovským krokem vpřed.
Na druhé straně fotbal je lidovou
zábavou všech generací a najít právě
ten svůj klub v pondělních novinách
a zjistit, jestli dal zase gól například
Franta nebo Pepa, postrádá stále nezanedbatelný počet čtenářů. „My ten
tlak vnímáme. Lidi hodně zajímají
i delegace rozhodčích, které k dispozici také nejsou. Já doufám, že se tento problém bude v dohledné době
řešit,“ říká Elfmark a přidává: „Moc
dobře víme, že se jedná o určitou formu prezentace. Lidi na to byli zvyklí
a vše by mělo zase fungovat. Pokud
nebudou lidé informovaní pravidelně a včas, tak budou mít dojem, že se
zase něco někde dělá špatně. Popularita fotbalu tak bude zákonitě klesat.“

Fotbalová revoluce po Česku tak
má jednu nepřehlédnutelnou
mouchu. Její řešení závisí především na tlaku ze spodních pater
fotbalové pyramidy, tedy z okresů.
Ty by měly svým pražským pohlavárům dát důrazně najevo, že je potřeba potíže akutně řešit. „Musíme
tlačit na to, aby se situace zlepšila. My
do těch centrálních programů zasáhnout nemůžeme, zdvojovat výsledkovou databázi je nesmysl. Nějakým
způsobem se software musí nachystat
tak, aby vyhovoval všem uživatelům,“
podotkl Elfmark a s úsměvem dodal: „Jedná se o klasickou záležitost.
Ví se o tom, mluví se o tom, pracuje se
na tom, ale nikdo neví, kdy to začne
fungovat! Hlavně se musí najít někdo,
kdo nás bude poslouchat.“

➢ ze strany 33

URČICE, ČECHOVICE „Trenér
Kučera je nadále hlavním koučem,“
informoval Večerník určický sekretář Petr Kouřil. „Zatím zůstávám
v Určicích,“ potvrdil jeho slova i samotný Evžen Kučera. „Nic víc vám
ke své budoucnosti momentálně
neřeknu,“ dodal. Večerník však ví
své. Ve fotbalových kuloárech se
totiž bere odchod Evžena Kučery
z určické lavičky už jako hotová věc.
Z dobře informovaných zdrojů prosáklo, že jsou ze strany Určic osloveni
možní nástupci...
„S Evženem Kučerou jsme jednali. Má
však závazky v Určicích, takže vám za-

tím tuto informaci nepotvrdím,“ přiznal
alespoň něco Jiří Jančík, předseda čechovického klubu.„My máme o Evžu zájem
delší dobu. Je to trenér, který už u nás působil a je jedním z nejzkušenějších koučů
v regionu. Pokud by byl volný, zájem
o něj mít budeme! Respektujeme ale
jeho závazky vůči Určicím.“
Zainteresovaní nám tedy čistého vína
nenalili. Lidé točící se okolo regionálního
fotbalu však berou přesun Evžena Kučery na čechovickou lavičku jako hotovou
věc s tím, že by mu měl asistovat jeho
dlouholetý kamarád Marek Začal.
Jak se celá rošáda nakonec vyvine,
nám odhalí dny příští. Kdybychom si
ale mohli vsadit, berme trenérský přesun na trase Určice - Čechovice jako
tutovku!
(zv)
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KONEÈNÉ PODZIMNÍ TABULKY
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
MFK Vítkovice
1. SK Prostějov
SK Uničov
MFK Vyškov
FC Hlučín
FC Velké Meziříčí
SK Hanácká Slavia 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
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
11
10
8
6
6
7
7
5
6
5
3
4
3
4
3
2

R
1
4
4
7
7
2
2
7
4
5
9

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

4
7
3
4
6

S
34:21
29:17
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
19:34

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

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)
(-20)
(-24)
(-24)
(-24)

Poøadí støelcù:
12 – Jan Silný (Otrokovice), 11 – Karel Kroupa (Prostějov), Dominik Kraut (Hlučín), Aleš Krč
(Uničov), 9 – Zbyněk Musiol (Vítkovice).

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

Mužstvo
FK Jeseník
TJ Sokol Ústí
FK Šternberk
TJ Medlov
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
1. HFK Olomouc „B“
FC Kralice na Hané
FC Dolany
FC Želatovice
SK SULKO-Zábřeh
SK Chválkovice

TJ FC Hněvotín
FKMohelnice „B“
TJ Sokol Určice
FC Slavoj Kojetín-Koválovice
TJ Tatran Litovel

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

V
13
11
10
10
9
8
7
5
5
5
5
4
5
5
4
4

R
3
4
3
2
4
2
2
6
4
4
3

5
2
1
4
3

P
1
2
4
5
4
7
8
6
8
8
9
8
10
11
9
10

S
50:19
46:19
38:25
32:24
38:17
28:30
18:35
29:29
25:34
19:28
27:37
28:29
20:30
27:36
28:43
22:40

B
42
37
33
32
31
26
23
21
19
19
18
17
17
16
16
15

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)
(-20)
(-24)
(-24)
(-24)

Poøadí støelcù:
14 – Bronislav Mlynář (Jeseník), Matěj Šinogl (Velké Losiny), 11 – Milan Šmíd (Mohelnice
„B“), Petr Zifčák (Šternberk), 9 – Radim Pokorný (Ústí), Jakub Krčmář (Kojetín).

ALEA sportswear I.A TØÍDA O KFS,
SKUPINA „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
TJ Jiskra Rapotín
TJ Doubrava Haňovice
Sokol Konice
TJ Sokol Bohuňovice
TJ Maletín
SK Bělkovice-Lašťany
FK Hlubočky
SK Řetězárna
TJ Sokol Troubelice
TJ Štěpánov u Olomouce
TJ Granitol Moravský Beroun

TJ Slovan Černovír
SK Loštice
FC Dubicko

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
11
9
8
9
8
7
7
5
4
5
4
4
4
3

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

2
1
1

P
2
4
2
4
5
5
6
6
7
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11

S
51:20
49:25
41:19
33:18
38:38
28:24
36:37
26:30
26:42
25:43
28:33
22:27
29:51
23:48

B
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29
29
29
26
24
23
19
16
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15
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13
10
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(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)
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(-24)

Poøadí støelcù:
15 – Tomáš Indra, 12 – Martin Březina (oba Rapotín), 9 – Jan Vogl (Konice), David Merten
(Haňovice), Josef Mikeš (Loštice), Nikos Malinovský (Moravský Beroun), Jakub Zachar (Štěpánov), Roman Michálek (Řetězárna).

SMOOS I.A TØÍDA O KFS,
SKUPINA „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
TJ Sigma Lutín
SK Lipová
TJ Sokol Bělotín
FC Beňov
SK Slatinice
TJ Sokol Čechovice
FK Spartak Lipník nad Bečvou
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Klenovice na Hané
FKM Opatovice-Všechovice
Tatran Všechovice

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Mostkovice
FK Brodek u Přerova

Z
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15
15
15
15
15
15
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12
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1
3
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Fotbal Extra - 1.díl
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8
7
8
8
7
8

S
49:9
35:16
35:25
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22:32
22:32
31:29
25:35
19:35
32:29
36:48
27:31
22:32
21:30

B
37
37
27
23
20
20
19
19
19
18
17
15
14
13

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)
(-20)
(-24)

Poøadí støelcù:
13 – Tomáš Los (Lutín), 12 – Marek Přikryl (Všechovice), 11 – Martin Liška (Lipová), 10 –
Adam Hladký (Plumlov), Radim Janásek (Opatovice).
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JAK DOPADL FOTBALOVÝ

souhrn mužských
PODZIM? neb a ženských soutìží
a

HNED PĚTI ZÁSTUPCŮM PROSTĚJOVSKÉHO REGIONU PATŘÍ DRUHÁ PŘÍČKA
„Eskáčko“ až dohrávkou ztratilo pozici lídra, těsně pod vrcholem jsou i Lipová, Pivín, Jesenec a Kostelečanky
Necelá dvacítka fotbalových
víkendů je za námi a tudíž se
po půlroce opět nabízí prosJiří
tor pro ohlédnutí za vším, co
se na zelených trávních udáMOŽNÝ
Ý
lo a jak to po podzimní části
za přispění Tomáše Kalába
v soutěžích s účastí regionálních zástupců Prostějovska
vypadá. Seriál FOTBAL EXTRA už se za poslední roky stal pevnou
a oblíbenou součástí Večerníku.
Dnes začínáme úvodním zhodnocením všech mužských i ženských
soutěží. A jsme rádi, že letos to z jejich strany bylo veselejší než před
rokem. Hned pět mužstev se nachází na úplné špici a další celky se
drží v polovině tabulky. Na některých místech ale budou mít starosti, největší zřejmě ve Hvozdu, Mostkovicích, Plumlovu a Určicích.
V okresních soutěžích jsou na tom aktuálně nejlépe Haná Prostějov,
Ptení a Mostkovice „B“, naopak zejména Přemyslovice, Zdětín
a Olšany u Prostějova by v okresním přeboru potřebovaly zabrat.
V příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se takto ohlédneme
za regionální mládeží a v dalších dílech již půjdeme soutěž po
soutěži, jak se stalo dobrým zvykem.
původní servis
pro Večerník
ík

která je remízovým králem s devíti plichtami. Na sestupových místech zatím figuruje
Břeclav a 1.HFK Olomouc, ohroženo je
i trio Líšeň, Třebíč a trochu překvapivě reV třetí nejvyšší soutěži jsme na podzim zerva Slovácka.
byli svědky nejlepšího představení regiKrajský přebor: Kralice
onálního zástupce, tedy 1.SK Prostějov,
zabraly, Určice se propadly
v novodobé historii. Už vstup do soutěže
byl více než skvělý. Po domácí psychologicky důležité výhře nad Hulínem přišla další Stejně jako v předminulé sezóně, tak i letos
vítězství v Hlučíně a doma se Slováckem má Prostějovsko v nejvyšší krajské soutěži
„B“, která „eskáčko“ usadila napevno na mužů dva své zástupce. Před rokem tu přišpici soutěže. Ještě po remíze v Otrokovi- tom působila hned trojice Kralice na Hané,
cích ve čtvrtém kole byl tým trenéra Jury Konice a Klenovice na Hané, jenže posledo skóre druhý právě za tímto soupeřem, ní dva jmenované celky potkal na jaře pád
od pátého kola už ale až do poloviny sou- do I.A třídy O KFS... Stejně tak se poklesu
těže na první příčku nikoho nepustil. Až nevyhnuly ani Určice. Ty v létě výrazně
vzhledem k nepodařené podzimní derni- přebudovaly divizní kádr a bitva o záchraéře spadl Prostějov o skóre na druhé místo nu je pravděpodobně čeká i tentokrát. Po
za Vítkovice. Pouhé dvě porážky - první slibném úvodu, kdy začaly divokou výv devátém kole ve Velkém Meziříčí hrou nad Hněvotínem a přidaly i tři body
a druhá zmiňovaná v Hulíně - jsou úcty- za vítězné derby se jim totiž závěr první
hodná bilance.
poloviny sezony nevydařil a aktuálně jsou
Ostravský celek patřil vcelku podle před- až třetí od konce se shodným bodovým
pokladů k nejlepším z kvarteta nováčků ziskem jako předposlední Kojetín. Jen
soutěže. A to dokonce tak, že směle útočí o bod vyšší ztrátu má poslední Litovel.
na postup výš. Vítkovice začaly nenápadně Naopak s Kralicemi to dlouho vypaz poloviny tabulky, postupně se ale propra- dalo nahnutě, ztrácely body a nedávaly
covávaly vzhůru, a jakmile z čela odpadly branky, závěr jim ale vyšel na jedničku.
Otrokovice, vytvořily právě s prostějov- Vše to zahájila i trochu šťastná penaltová
výhra v okresním pohárovém finále, poté
ským týmem nerozlučný tandem.
Za touto dvojicí následuje větší odstup hráči zvládli mimořádně důležitou porci
šesti bodů na třetí místo, které si udržuje domácích zápasů proti Hněvotínu i KoUničov trénovaný bývalým zábřežským jetínu a bonusem pak bylo vítězství ve Veltrenérem Balcárkem, o další tři body zpět kých Losinách. Třiadvacet bodů tak dává
jsou Vyškov s Hlučínem. Poměrně ambi- velice slušnou pozici do jara a možnost hrát
ciózní Kroměříž skončila až sedmá, teprve spíše o udržení lepší poloviny tabulky než
za druhým nejlepším nováčkem, kterým o záchranu soutěže.
je celek z Vysočiny. Druhou polovinu ta- „Musím přiznat, že před začátkem soutěže
bulky otvírají Otrokovice, nejhorší bilanci jsem měl velké oči a myslel jsem si, že kádr
z bývalých divizních týmů má Mohelnice, má bez problému na to být v první osMoravskoslezská
fotbalová liga: Dlouho
vedení, nyní ale druhé místo

mičce. Byl bych tehdy zklamaný, kdyby to
nevyšlo, v průběhu podzimu jsem z toho
ale musel začít slevovat. Kromě vedoucích pěti mužstev je totiž zbytek naprosto
vyrovnaný a byl jsem šťastný za každé tři
body,“ přiznal kralický trenér Ivo Gottwald.
I.A třída O KFS, skupina „A“:
Konice září v popředí

Výsledky posledního kola krajského přeboru přinesly na jaře sestupový smutek
do Konice. Přes léto se tamní kádr opět
obměnil, dosti omladil a zůstal sestaven
téměř výhradně z vlastních odchovanců
či hráčů z blízkého okolí. Další, i když spíše pouze papírovou změnou, bylo, že se
taktovky oficiálně ujal Radek Řehák. Mužstvu se vydařila již letní příprava a herní
pohoda se podařila přenést i do mistrovských bojů sezony. Odměnou tak je
hned osm výher, čtyři remízy, průměr
téměř tří vstřelených gólů a jen vinou
horšího skóre čtvrtá pozice.
„O body nám až tolik nešlo, ani jsme necítili tlak od pana Kučery, abychom ihned
postoupili zpět. Věděli jsme ale, že i když
máme mladé mužstvo, tak když si sedne
a bude spolu, tak by měly úspěchy přijít.
Hlavně druhá polovina byla herně dobrá,
kluci pochopili, co chceme hrát, a vycházelo nám to. Dávali jsme hodně gólů a kluky
hra bavila,“ vládla spokojenost na rtech
Radka Řeháka.
V úvodních šesti kolech Konice padla
s Bohuňovicemi a Rapotínem, od té doby
už ovšem ztratila jen vinou čtyř remíz, zbylých pět zápasů se jí podařilo ovládnout.
A přicházely i brankové hody, mimo jiné
7:1 v Lošticích, 6:1 v Troubelicích a 4:0
doma nad Štěpánovem. A je to i možnost
dalšího posunu vzhůru. Druhé Bohuňovice sice mají lepší vzájemnou bilanci, ale jen
o bod více.
I.A třída O KFS, skupina „B“:
Lipová září, jinak je to bída...

Černým koněm jižnější skupiny I.A třídy
byl již v létě označen Lutín. Nováček soutěže totiž stihl slušně posílit, mimo jiné jej doplnila trojice z Určic Miroslav Nejezchleb,
Michal Skopalík a Tomáš Los. Hned
úvodní kola ukázala, že to nebyla mýlka,
a svědčí o tom i nynější skóre 49:9.
Až tak suverénní jako před rokem Ústí
ovšem hráči Lutína nejsou, soupeřům se
je podařilo obrat o plných osm bodů. Na
konci půlsezóny se doma podařilo vyhrát
Beňovu, v její polovině uhrály Mostkovice cennou bezbrankovou remízu na jeho
půdě a hned v úvodu zvítězila Lipová 2:1.
Právě Lipová si vedla přes nesmírnou
kvalitu a zkušenosti svého kádru až nečekaně úspěšně a je pouze vinou trochu

Clean4you I.B TØÍDA O KFS,
SKUPINA „A“
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
FK Slavoj Kojetín-Koválovice „B“
TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Tovačov
FK Nemilany
TJ Sokol Dub nad Moravou
1.FC Viktorie Přerov „B“
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol Ústí „B“
FK Troubky
TJ FC Kostelec na Hané

TJ Sokol Čekyně
TJ Sokol Újezdec
TJ Sokol Horní Moštěnice

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
11
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4

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

1
2
1

P
2
4
5
5
7
7
5
6
6
7
7
9
9
10

S
41:19
38:29
29:22
37:27
44:33
21:21
23:24
31:32
32:35
27:30
27:36
33:46
23:33
24:43

Tým Jesence může slavit, deset výher mu zajistilo průběžné druhé místo.

horšího poměru branek druhá. Mimo
jiné si i kvalitně zastřílela, Všechovicím
a Brodku nasázela pět branek, Čechovicím v derby jen o zásah méně. Stejně tak
ale přes pouhé dvě porážky stihla i výsledek 1:5 v Opatovicích.
„Předčili jsme všechna naše očekávání.
Chtěli jsme být v horní polovině a nakonec
stíháme nadstandardní mužstvo, které
hrajesdiviznímihráči.Všehodnotímkladně, bilance dvanácti výher, jedné remízy
a dvou porážek hovoří za vše,“ těšilo hrajícího kouče Pavla Růžičku.
Dál už spokojenost nevládne. Maximálně
s tím, že už je konec podzimu a čas připravit se na druhou fázi ročníku. V extrémně
vyrovnané tabulce se Čechovice nakonec
vyškrábaly alespoň na pátý flek, Klenovice
jsou deváté, Plumlov dvanáctý a Mostkovice až třinácté.
Čechovičtí pod vedením Jaroslava Klimeše a Jaroslava Šťastného měly po bídném
úvodu, kdy za první čtyři kola získali jediný
bod, velice povedený střed vyplněný pěti
výhrami v řadě a jednou remízou, konec už
byl ale i vinou rozsáhlejší marodky špatný jedna výhra a čtyři porážky.
„Na zimní pauzu jsme čekali jako na smilování, ke konci jsme se museli obejít bez
poloviny základního kádru a dohrávali
jsme v těžkých podmínkách,“ poznamenal Jaroslav Šťastný, jenž podzim začínal
na pozici asistenta a končil oficiálně v roli
hlavního kouče.
Jen o bod hůře jsou na tom Klenovice,
přesto je od Čechovic dělí hned čtyři pozice a ztrácejí jeden bod. Tým, jenž se po
jednoročním působení v krajském přeboru vrátil o patro níž, vyměnil trenéra
a zpočátku měl i dost hráčů, nakonec ale
opět dohrával jen v jedenácti lidech a výsledky měl jako na houpačce. Klenovice
dokázaly vyhrát v Plumlově i Brodku, poté

FGP STUDIO I.B TØÍDA O KFS,
SKUPINA „B“
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Poøadí støelcù:
16 – Josef Šálek (Dub), 12 – Petr Šimek (Vrchoslavice), Jakub Krčmář (Kojetín „B“), 11 – Marek Suchánek (Horní Moštěnice), 10 – Tomáš Stískal (Troubky).

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

Mužstvo
SK Velká Bystřice
SK Jesenec-Dzbel
TJ Postřelmov
TJ Sokol Paseka
TJ Sokol Slavonín
TJ Otinoves
FK Nové Sady „B“
TJ SK Zvole
TJ Libina
TJ Sokol Doloplazy
SK Protivanov

TJ Sokol Leština
TJ Sokol Babice u Šternberka
FC Hvozd
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Poøadí støelcù:
19 – Josef Drábek (Doloplazy), 15 – Martin Semjon (Slavonín), 13 – Petr Vojtášek (Paseka),
12 – Jiří Tichý (Jesenec), 10 – Jiří Seyfried (Babice), Jaroslav Dočkal (Doloplazy).

ale dostaly pětku v Lutíně a čtyřku ve Všechovicích i Lipníku. „Úplně spokojeni být
nemůžeme. Nebylo vše ideální, kádr jsme
doplnili o hráče okresu a vše vypadalo jakž
takř dobře. Mrzí mě, že jsme doma nedotáhli některé nadějně rozehrané zápasy
do vítězného konce. No a naše hra venku
je na delší rozbor, měli jsme málo hráčů,
špatně jsme se scházeli...,“ posteskl si kouč
Vladimír Horák.
Také pro Plumlov je to premiérová sezóna
od návratu do I.A třídy, jenže v jeho případě od postupu. A tento comeback nebyl
zpočátku úspěšný, první výhra přišla až ve
čtvrtém kole na půdě Opatovic. Poté se
dočkal o tři kola později a poté až dvakrát
na konci podzimu proti Mostkovicím
a Všechovicím. Dobré pocity ale trochu
sebrala závěrečná porážka v Klenovicích.
„Spokojen jsem tak napůl. Chtěli jsme mít
minimálně dvacet bodů, to byl plán z patnácti utkání, aby se nám lépe dýchalo na
jaře. Mohli jsme je získat, hned několikrát
jsme ztratili dobře rozehraná utkání, to ale
ve výsledku nikoho nezajímá. Spokojen
jsem ale s přístupem kluků, trénují poctivě,“
podotkl kouč Jiří Kiška, jenž se o mužstvo
stará společně s Karlem Frantíkem.
Největší zklamání zavládlo v Mostkovicích. V létě posílené mužstvo s nemalými
ambicemi zůstalo daleko za očekáváním.
Po úvodní remíze s Beňovem přišly v případě tamějšího Sokola dvě porážky od
Slatinic i Náměšti a po vítězném derby
v Čechovicích další dvě porážky a dvě remízy. Následně se sice podařilo čtyřikrát
v řadě neprohrát, ale tři závěrečné podzimní duely už bez bodu skončily. Je z toho tak
předposlední místo o bod před Brodkem
u Přerova. „Se soupeři sice hrajeme vyrovnané zápasy, ale trpíme na nemoc, že nedáváme branky. To je náš hlavní problém, potřebujeme více šťastnějších zápasů. Mimo
jiné máme pět remíz, přitom by stačilo
přetavit tři ve vítězství, měli bychom o šest
bodů víc a na tabulku by se dívalo úplně
jinak, pořadí je strašně vyrovnané. Věřím
ale, že se v jarní části oklepeme a budeme
od prvního zápasu vyhrávat,“ zůstává optimistou trenér Jiří Kamenov.
I.B třída O KFS, skupina „A“:
„Turci“ drancují, zbytek uprostřed

Znovu po dvou letech přišel velký pivínský podzim. Kouč Jaroslav Svozil už
v létě po příchodu kvalitních posil avizoval,
že horší než páté místo by pro něj bylo zklamáním. Zpočátku tomu ale nic nenasvědčovalo, na úvod dvě porážky, po výhře nad
Kostelcem na Hané pak dokonce debakl
1:6 v Horních Moštěnicích. Následně se
ale kolos rozjel naplno, pětkrát vyhrál a proložil to dvěma remízami, což ho posunulo
vzhůru. V očekávaném derby pak sice kralovaly Nezamyslice, ovšem poslední tři du-

Foto: Jiří Možný

ely už opět přinesly plný zisk. A to nejlepší
na konec - 8:1 doma nad Čekyní.
„Poděkování patří všem, zvládli jsme to
úspěšně. Nyní nastává přestávka, začneme
ale brzy a zřejmě pojedeme i na soustředění. K tomu se budu dívat na sálovku, máme
vyhlédnuté posily a vytáhnu opět někoho
z dorostu, takže bez fotbalu nebudu,“ usmíval se spokojený lodivod.
Na konci lepší poloviny tabulky se jako
druhý nejlepší tým Prostějovska umístily
Nezamyslice. A může být ještě lépe, jen dva
body je dělí od čtvrtých Nemilan. „Jsme
v polovině, takže můžeme podzim hodnotit celkem pozitivně. Dvaadvacet bodů je
na nováčka slušné, dává nám to dobrý základ do jara. Navíc nás to donutilo zapojit
další hráče,“ neskrýval nadšení šéf lavičky
Vlastimil Michlíček.
Jen o remízu méně se podařilo nastřádat Vrchoslavicím, které jsou tak o jedno
místečko níže. Ty se zařadily do seznamu
celků, které během podzimu vyměnily
realizační tým. Na úvod totiž přišly dvě výhry, po nich pět porážek a teprve pak opět
body, mimo jiné čtyři vítězství. „Jednadvacet bodů je dobrý počin, tabulka je ovšem velice vyrovnaná a chtělo by to hned
v prvním kole porazit Újezdec. Uvažujeme
v zimní přestávce o posílení, jeden až dva
hráči jsou v jednání, rýsuje se to dobře. Teď
budeme odpočívat, čeká nás závěrečná
a zabijačka,“ prozradil s úsměvem vedoucí
týmu Petr Štěpánek.
Nejsmutněji tak viděli podzim v Kostelci na Hané. Vše došlo až do takového
stádia, že bezprostředně po posledním
utkání podzimu skončil na lavičce kouč
Ivo Vykopal, kterého nově nahradí Jaroslav Klimeš, jenž jen chvíli předtím
opustil Čechovice. „Jediné pozitivum
je, že se kluci nemusí stydět za fakt, jakou
předvádí hru. Vyplynulo z ní mnoho šancí,
které se ale nedařilo proměňovat. A naopak
jsme hodně lacino inkasovali. Na mužstvu
byla taková pokrývka a není tam, kde by
mělo být. Projevovalo se to i na atmosféře
v šatně,“ poznamenal odcházející trenér.
I.B třída O KFS, skupina „B“:
Jesenec tančí, Hvozd se trápí

Také geograficky i abecedně prostřední ze
tří skupin I.B třídy se z regionálního pohledu vyvíjí na obou pólech zajímavě. Jesenec
hájí pozici u samé špice a Otinoves položila
základ pro klidné jaro. To naopak Protivanov ještě může mít starosti a Hvozd se
pokusí stejně jako před rokem o zázračnou
stíhací jízdu.
Jak už bylo zmíněno, zatím nejlépe jsou na
tom fotbalisté Jesence. Ti první porážku
utrpěli v pátém kole při derby na trávníku
Otinovsi a hodně se po ní rozčilovali, poté
už ale padli pouze v Pasece, také o gól. Ono
zápasy Jesence zpravidla končily výsledky

3:2, 2:2 nebo 2:1, tyto tři varianty se objevily hned devětkrát, z toho osmkrát po
sobě. „Pro nás je to skvělé, zachráněni jsme
a nikam výš se necpeme. Vyšší soutěž stojí
větší peníze a my hrajeme fotbal jen pro radost a za párek,“ odmítá spekulace o honbě
za návratem do I.A třídy trenér Petr Tichý.
Aktuální situace tomu ale nahrává, vždyť
Velká Bystřice v posledních dvou kolech
ztratila pět bodů, o což se mimo jiné svou
výhrou postarala i Otinoves. Ta tak má
skalp vedoucího dua a prokázala, že doma
je téměř neporazitelná. Zatímco Jesenec na
svém trávníku neztratil vůbec žádný bod,
tým Tomáše Hrdloviče takto zaváhal jen
jednou, když nestačil na Slavonín. „Na
devadesát devět procent jsme zachráněni,
to byl cíl. To ale také znamená, že kádr
zřejmě nezůstane pohromadě, byť bych
byl rád. Bránit v odchodu ale nikomu
nebudeme,“ konstatoval trenér, jenž i přes
výtečné výsledky musel řešit trable se složením sestavy. A vyústilo to až v to, že ve Zvoli
zůstal zápas nedohrán, když už Otinoves
neměla k dispozici ani sedm hráčů schopných pokračovat.
Hůře je na tom Protivanov. Ten sice začal
úspěšně a dlouho se držel v popředí, po
sedmi zápasech bez porážky ovšem ale již
sedm zápasů v řadě nedokázal bodovat
a nastal strmý propad až na současné jedenácté místo. Přibližují se navíc i ti horší
a předposlední Babice už ztrácejí jen pět
bodů. „Kluci umí hrát fotbal, dokázali to
i v zápasech, co jsme prohrávali, ale když
neumíme dávat branky, tak nemůžeme
vyhrát. A do sestupových starostí jsme se
nedostali jen posledním zápasem v Jesenci, ale i těmi předešlými. Jsme rádi, že už
je konec podzimu, musíme si to srovnat
v hlavách...,“ přiznal po závěrečném mači
tohoto kalendářního roku lodivod Protivanova Josef Pospíšil.
No a ještě horší situace panuje ve Hvozdu.
Druhou sezónu v nejnižší krajské soutěži
se sice tomuto celku ze severní části regionu podařilo zachránit, v té třetí ale vypadá situace hodně vážná až kritická. Do
posledního kola to stále bylo bez výhry
a přišly jen dva body za remízy s Novými
Sady a Protivanovem, teprve pak to proti
Zvoli přišlo. Stejně tak ale začaly bodovat i
Leština s Babicemi, takže na dvanáctou pozici je to bodů šest. „Nic ještě není ztraceno
a chceme se zachránit. Proto bychom byli
rádi, aby se nám to podařilo doplnit. Rádi
tu přivítáme hráče, kteří si chtějí dokázat,
že na to ještě mají. Přes zimu potrénujeme
a snad to na jaře bude lepší,“ věří zkušený
kormidelník Rudolf Švehla.

nou jim byly dvě kontumační porážky 0:3
a mnohatisícová pokuta k tomu. Hlavní
problém tohoto celku tkvěl v tom, že se
pouze jedno utkání podařilo dovést do
vítězného konce po devadesáti minutách,
třikrát se tak stalo až po penaltách.
Jen o fous lépe je na tom Zdětín. Tomu
se podařilo hned třikrát bodovat naplno,
mimo jiné právě s Přemyslovicemi a stejně
ohroženými Olšany. Mimo to ale museli
jeho hráči také skousnout prohry 0:8 na
prostějovské Hané, 0:5 v Klenovicích od
Skalky a 1:7 na Čechovicích „B“.
III. třída OFS Prostějov: Na
čele opět Ptení s Vícovem

Před rokem měli hráči Vícova výborně
rozjetou sezónu a vypadalo jako hotová
věc, že soutěž dokončí minimálně na druhém místě, pokud se jim dokonce nepodaří překonat Němčice. Jenže jarní část byla
z jejich strany fiaskem, což znamenalo
velký propad. Ale tento podzim už to zase
byla jiná písnička. Ve druhém kole sice
přišla prohra od Kostelce „B“, pak ale hned
sedm výher za tři body a vyšvihnutí se do
čela tabulky. Závěr už byl ale opět slabý, načala to penaltová prohra ve Ptení a završila
porážka 0:3 od rezervy Nezamyslic. I proto
přišel pokles na druhé místo.
Králem první poloviny ročníku jsou tedy
fotbalisté Ptení, kteří mají o tři body více.
Tento celek prohrál jen jednou, a to ve
Výšovicích. Osmkrát se podařilo fotbalistům Ptení bodovat naplno, dvakrát zvládli
penalty. Jen lehce za Vícovem jsou hráči
Bedihošti a Brodku u Konice.
Nesmírně našlapaný je střed tabulky, šestý
Protivanov „B“ a deváté Nezamyslice „B“
dělí jediný bod. Pod nimi jsou Čechy pod
Kosířem, Dobromilice a se čtyřmi body
poslední Kladky. Otázka sestupu je ale zatím otevřená, variantou je totiž i sloučení
III. a IV, třídy a jejich rozdělení do dvou
geografických skupin.
IV. třída OFS Prostějov:
Souboj rezerv pro Mostkovice

Nejnižší mužská okresní soutěž se letos
změnila ve střetnutí rezerv, a to zvláště
poté, co se těsně před startem soutěže odhlásily Doloplazy a Ivaň. Tento souboj zatím ovládají Mostkovice. Ty vyhrály úplně
všechny, byť proti Tvorovicím a Pivínu „B“
se tak stalo až po penaltách. Jinak rozdávaly
i příděly. 7:0 Biskupicím, 6:2 Brodku u Prostějova, 4:0 Pavlovicím a Ivani.
N druhé pozici je o tři body Pivín „B“, který
se dobrovolně vzdal vyšší soutěže. A dál už
je to hodně našlapané, Pavlovice, Plumlov
Okresní přebor: Haná
„B“ a Přemyslovice „B“ mají shodný počet
Prostějov dokazuje kvalitu
patnácti bodů. Pod deseti body skončily
a zkušenosti
Brodek u Prostějova „B“, Tvorovice, Želeč
Nejvyšší okresní soutěž doznala jen drob- aposledníBiskupice.Tyzvítězilyjenjednou,
ných změn ve složení. Před rokem vládly když vyzrály v poměru 7:3 nad Brodkem.
Nezamyslice, letos se na vedoucí pozici
prosadila Haná Prostějov. Ta sice ve třetím
Moravskoslezská divize
kole padla v trápících se Olšanech, poté ovžen: Kostelec atakuje špici,
šem hned osmkrát v řadě bodovala naplno.
„Mostky“ se dočkaly
Pak přišla druhá porážka, a sice v Horním
Štěpánově, po ní penaltová prohra s Vra- Z okresní soutěže se oba regionální celky
hovicemi. V přímé bitvě o první místo ale přesunuly do divize. Tam se Kostelečanky
smetli její hráči Němčice. Právě ty jsou nej- vrátily po mnoha letech a od té doby se
příjemnějším překvapením podzimní čás- tamější kádr výrazně obměnil, to pro
ti. Jarní vítěz třetí třídy vlétl do vyšší soutěže Mostkovice to byla úplná premiéra.
naplno a za prvních pět kol ztratil jen bod. Kostelci se dařilo vítězit, hned šestkrát
Čtyři z pěti následujících duelů dovedly až z osmi případů to tak dopadlo. Mimo jiné
do penaltového rozstřelu a jsou králem to- i v derby s Mostkovicemi či doma proti
aktuálně vedoucím Medlánkám. Ještě kolo
hoto měřítka.
Na špici tabulky patří ještě Horní Štěpánov, před koncem byl Kostelec dokonce úplně
Skalka a Vrahovice, které dělí jen málo, na na čele, o posledním víkendu měl ale volno.
opačném konci jsou v pár bodech srovná- A dočkaly se i Mostkovice. Zpočátku sice
ny Určice „B“, Brodek u Prostějova, Olšany, euforie opadala a výsledky nepřicházely,
pak se ale podařilo uhrát remízu 2:2 se
Zdětín a Přemyslovice.
Právě Přemyslovice ukončily podzimní Šardicemi a úplně na konec také porazit
část jako první ze čtrnácti celků a odmě- Podivín. A to ještě na jeho hřišti!
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KONEÈNÉ PODZIMNÍ TABULKY
SPORTIKA - II. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
TJ Haná Prostějov
FK Skalka 2011
FK Němčice nad Hanou
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Smržice
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Brodek u Prostějova

TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Přemyslovice

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12

V
11
9
9
10
8
8
6
7
7
5
5
5
4
4

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

P
3
5
5
4
6
6
8
7
7
9
9
9
10
8

S
39:13
41:20
21:11
32:20
32:18
29:29
37:27
19:24
34:38
25:39
23:43
12:26
18:42
10:22

B
34
29
28
27
25
23
21
20
19
16
15
13
13
11

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)
(-20)
(-24)

Poøadí støelcù:
17 – Michal Kaláb (Otaslavice), 11 – Petr Zahradníček (Držovice), 10 – Jan Studený (Vrahovice), David Novák (Skalka), 9 – Libor Klimeš (Horní Štěpánov).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
FC Ptení
TJ Sokol Vícov
Sokol Bedihošť
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Tištín
TJ Sokol Protivanov „B“
FK Výšovice
TJ FC Kostelec na Hané „B“
TJ Haná Nezamyslice „B“
Čechy pod Kosířem
FC Dobromilice

TJ Sokol Kladky

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
10
8
8
7
6
5
5
4
5
4
2
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

P
1
3
3
4
5
6
6
7
6
7
9
9

S
26:14
25:13
36:32
28:14
24:22
30:21
28:23
20:20
15:29
19:33
18:23
15:40

B
28
25
22
21
18
16
16
15
15
10
8
4

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)

Poøadí støelcù:
15 – Petr Bross, 9 – Tomáš Mirga (oba Bedihošť), 8 – Hubert Burget (Brodek u Konice),
7 – David Bosák (Tištín), Jaroslav Trnečka (Vícov), Radek Burget (Brodek u Konice).

IV. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mužstvo
TJ Sokol Mostkovice „B“
TJ Sokol v Pivíně „B“
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ Sokol Plumlov „B“
TJ Sokol Přemyslovice „B“
TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“
Sokol Tvorovice
TJ Želeč
TJ Biskupice
p

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
8
6
5
5
5
3
2
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
3
3
3
5
6
7
7

S
28:7
21:11
25:12
30:21
21:13
27:39
14:27
12:30
18:36

B
22
19
15
15
15
8
7
4
3

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)

Poøadí støelcù:
8 – Radek Štrajt (Želeč), Tomáš Škrabal (Přemyslovice „B“), 7 – Petr Piňos (Brodek u
Prostějova „B“).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE ŽEN, SK. „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mužstvo
FC Medlánky
TJ FC Kostelec na Hané
FK Mutěnice
TJ Sokol Vlkoš
FK Šardice
SK Líšeň
TJ Slavoj Velké Pavlovice
TJ Sokol Mostkovice
TJ Slavojj Podivín

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
6
6
5
4
3
2
1
1

R
1
0
0
1
1
0
0
1
0

P
1
2
2
2
3
5
6
6
7

S
47:14
32:12
16:8
27:11
19:24
12:24
14:37
7:27
13:30

B
19
18
18
16
13
9
6
4
3

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)

Poøadí støelcù:
17 – Veronika Svobodová, 13 – Eva Kučerová (obě Medlánky), 10 – Edita Novosadová (Vlkoš), 7 – Kamila Válková (Medlánky), 6 – Kristýna Vykopalová (Kostelec).

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma
Doporuč, sdílej a dej like na
www.facebook.com/vecernikpv

Připoj se k nám i na

38

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

„JÁ
A
FOTBAL?
TO
JE
CELÝ
MŮJ
ŽIVOT!“
Vladimír Krč popisuje svůj vztah k nejpopulárnějšímu sportu
PROSTĚJOV Ojedinělý úkaz!
Ruku na srdce, kdo z fotbalových
regionálních fanoušků by neznal
jméno Vladimíra Krče? Populární
fotbalový brankář i trenér prošel
za svou kariéru nespočtem klubů, podílel se na výchově mnoha
talentů. Pro jeho bezkonfliktní
povahu byl vítaný v každém mužstvu a pozoruhodná je také jeho
sportovní dlouhověkost. Vždyť
ještě ve svých třiapadesáti letech
stále nastupuje mezi tři tyče, když
momentálně hájí branku Pivína
v I.B třídě Olomouckého KFS!
Rozhovor s tímto mužem se točil
nejen kolem vzpomínek...

v rámci exkluzivního
interview
w
rník
pro Večerník
se ptal

Zdeněk

VYSLOUŽIL
●● Co se vám vybaví, když se
řekne slovo fotbal?
„Mám ho rád, věnuji se mu skutečně prakticky od narození. Od roku
1972 se kolem fotbalu točí celý můj
život. Ať už jako aktivní hráč nebo
trenér, pořád jsem u fotbalu a jsem
za to rád.“ (úsměv)
●● Veřejnost vás zná především
jako brankáře, chtěl jste jím být
odmala?
„Nějak to tak vyplynulo... Odmalička jsem blbnul venku s tenisákem,
hokejkou, fotbalovým míčem
a vždycky v brance. Ve fotbale jsem
ale začínal jako stoper nebo záložník. Do brány jsem plně přešel až
v dorosteneckém věku, kdy nebyl
zrovna v mužstvu žádný rozený
brankář. Tak jsem se tam postavil
a už mezi tyčemi zůstal. Deficitem
pro mě sice vždycky byla výška,
moc jsem nenarostl, ale snad jsem
to nahrazoval jinými přednostmi.“
●● Jakého úspěchu si v kariéře
nejvíce považujete?
„Svým způsobem jsem žádných
velkých úspěchů nedosáhl, protože se živím jako číšník a to se moc
se sportem, hlavně časově, neslučuje. Nejvíce si tedy asi považuji,
že jsem se dostal do širšího kádru
Železáren pod trenérem Zacharem.
Tehdy tam byla ale silná brankářská
dvojice Míra Hodina a Pepa Hron,
takže jsem střídal jen za ´béčko´.
Přešel jsem pak do nižších soutěží,
vychytal se v Drahanech, načež následovala nabídka od pana Répala
do Kralic, kde jsem dostal i zaměstnání. Velmi dobrou sezónu jsem
absolvoval i v Dubu nad Moravou.“
●● Co bylo příčinou, že jste poměrně dost střídal svá angažmá?

„Asi to bylo tím, že čím jsem byl
starší, tak jsem zrál. Sám se považuji spíše za průměrného brankáře,
ale byl jsem asi oblíbený. V žádném
mužstvu jsem neměl problémy se
spoluhráči. Vždycky, když někde
potřebovali brankáře, tak zavolali
mě...“ (úsměv)
●● Ve své kariéře jste stihnul
i vojnu, což pro dnešní mládež je
velká neznámá. Jak na toto období vzpomínáte?
„Ano, vojna byla taky fotbalová. Do
branky jsem se dostal až jako druhoročák, chytal jsem za Sokol Lety
v I.A třídě Středočeského kraje.
Z třináctého místa jsme tehdy popolezli až na konečnou třetí příčku. Tam jsem dokonce dostal nabídku, abych zůstal. Táhlo mě to
ovšem domů, tak jsem se vrátil do
Prostějova.“
●● Chytáte dodnes, ale přitom
jste i trénoval mládež. Jaký je to
pocit, že se vaši bývalí svěřenci
postupně stávali vašimi spoluhráči?
(smích) „Těší mě to! Pořád mám
motivaci ukázat mladým, že by
se mohli ubírat stejným směrem.
Hraju například s kluky, které jsem
vychovával od jejich šesti let. Pro
mě je to obrovská výzva, vyrovnat
se jim a být jim možná i tak trochu
vzorem.“
●● V současnosti chytáte I.B třídu Olomouckého KFS za Pivín.
Jak se nynější angažmá vůbec
upeklo?
„Ono to souvisí se synem. Tam kde
hraje, tak se na něj chodím dívat.
Snažím se vždy tomu danému týmu
předávat zkušenosti. Většinou se
pak stává to, že nemají zrovna brankáře, tak se zaregistruji. Bohužel je
v současnosti syn vážně nemocný,
takže můžu sportovat jen já. Nějakým způsobem to tak Pivínu vracím a nastupuji místo něj.“
●● Upřímně, nepovažoval jste
nápad Pivínských angažovat vás
v tomto věku do krajské soutěže
za bláznivý?
„Ono to vzešlo spíše ode mě. Chtěl
jsem si zachytat za ´béčko´ ve čtvrté třídě okresu. No, a nakonec se to
vykrystalizovalo tak, že nastupuji za
´áčko´... Měl jsem být jen taková
záloha, ale realita byla v podzimní
části jiná.“ (úsměv)
●● V bohatém výčtu vaší kariéry
chybí z prostějovských klubů jen
OP. Nabídka od žlutomodrých
nikdy nepřišla?
„Než jsem začal takhle blbnout, tak
se bohužel tým OP rozpadl.. Jinak
věřím, že bych se objevil i tam. Měl
bych tak ve svém životopise všechny prostějovské kluby!“

●● Když se takhle zamyslíte,
existuje na Prostějovsku vůbec
fotbalové hřiště, na kterém jste
nehrál?
(úsměv a skutečně dlouhé zamyšlení)
„Tak to opravdu nevím! Opravdu
si nevzpomenu, kde bych nechytal.
Rozstání, Drahany, Vitčice, to všechno znám. Snad jen v Kladkách jsem
nenastoupil. Byl jsem tam jako trenér, ale hráč ne. To je ale snad jediné
hřiště, kde Laďa nechytal.“ (smích)
●● S fotbalem jste se dostal i na
velké stadiony. Ze kterého máte
největší dojem?
„Odpověděl bych jinak. S mládeží
jsem byl skoro všude. Jediné, co mě
mrzí, je to, že jsem se dosud nedostal
na Bazaly. Jako velký fanoušek Baníku
Ostrava jsem měl sen, zahrát si na proslulých Bazalech, který se mi bohužel
nesplnil a už ani nesplní.“ (úsměv)
●● Jste odchovancem Železáren,
je to ten váš top klub v regionu?
„Na Prostějovsku ano. Jsem rád,
že jsem právě v tomto klubu prožil
nejvíce let, i když se postupem let
měnily lavičky. Mrzí mě akorát, že
v současnosti neexistuje ´béčko´.
Hráči, kteří se nedostanou do prvního celku, tak ztrácejí motivaci.“
●● Navštěvujete zápasy současného eskáčka?
„Vzhledem k tomu, že jsem stále
aktivním hráčem, tak mi to časově
moc nevychází. Když to ale jde, tak
ano, bohužel je tomu tak minimálně. Trochu mě ale pořád mrzí, že
jsem z 1.SK odešel trochu v opomenutí. Když bylo potřeba, vždycky jsem byl k dispozici.“
●● A po „Želízkách“ vzpomínáte
nejčastěji na který z týmů, jimiž
jste prošel?
„Krásné období jsem zažil ve Výšovicích. Tam se mi podařilo hned
v první sezóně postoupit do okresního přeboru, jako outsider jsme pak
skončili osmí. Zapomenout nemohu ani na Vrahovice, kde jsme vyhráli okres a zachránili také I.B třídu
krajské soutěže. Dobré vzpomínky
mám také na Čechovice, které jsem
ale musel opustit z druhého místa
v I.A třídě Olomouckého KFS...“
●● Jak do toho zapadá poslední
angažmá v Klenovicích?
„Tam jsem mužstvo převzal
v dobré víře, že pomohu se záchranou. Podle mě na kraj tamní hráči
měli, ale velkou roli sehrály různé
okolnosti. Beru to jako kaňku mé
trenérské kariéry. Nikdy se mi nestalo, abych nezískal jediný bod.
V Klenovicích to byla opravdu rarita,
z osmi zápasů jsme nezískali nic!“
●● Za ty roky jste poznal hromadu fotbalových part. Která byla
ale vůbec ta nejlepší?

Foto: Zdeněk Vysloužil

„Pod trenérem Zacharem jsem se přes
silnou dvojici Pepa Hron a Mira Hodina
do áčka Železáren pořádně nedostal...“
„Těžko říct. Já mám takový dar, že
tam kde jsem byl, udělala se vždycky dobrá parta. (úsměv) Ať už po
fotbalové nebo trenérské stránce.
Měl jsem také štěstí, že již od dorosteneckých kategorií jsem byl
vždycky v mužstvu, které hrálo
špičku. Od toho se všechno odvíjelo. Člověk se nesmí povyšovat, ale
ani ponižovat. To funguje nejen ve
fotbale, ale i v samotném životě.“
●● V kariéře jste prožil i spoustu regionálních derby. Které je
podle vás nejprestižnější?
„Obrovskou prestiž má souboj
Výšovic s Bedihoští, vždycky se
to ale odehrálo fair play. V Drahanech byly vyhrocenější souboje
s Otinovsí nebo Rozstáním. Velký
dojem ve mně zanechal i zápas Výšovic s Mostkovicemi, který skončil plichtou, a rozhodčí to tenkrát
nezvládl. V těch soutěžích, kde já
jsem chytal, je ale derby každý druhý zápas!“
●● V průběhu těch desetiletí,
co se aktivně pohybujete na zelených trávnících, můžete i hodnotit úroveň výkonnostního fotbalu. Shodneme se na tom, že má
klesající úroveň?
„Rozhodně dolů šla. Je to ale dáno
i dobou. Každý se dnes musí v první

řadě starat o zajištění rodiny, z toho
vyplývá, že není čas na trénink.
Pokud člověk pravidelně netrénuje, logicky klesá i jeho výkonnost,
a tím i celková úroveň. Neřekl bych,
že úroveň klesá rapidně, ale sestupná tendence tam je.“
●● Zmínil jste i číšnické povolání a jeho náročné slučování se
sportem. Jak všechno zvládáte?
„Dělal jsem maximum, abych
všechny směny dokázal skloubit
s fotbalem. Kdybych ale provozoval
něco jiného, asi bych to fotbalově
dotáhl trochu dál... Těžké období
pro mě hlavně bylo, když jsem vedl

diskotéku. Moc jsem toho nenaspal, přesto jsem většinou na trénink i zápas dorazil.“
●● Momentálně provozujete
v Prostějově bar se sázkovou kanceláří. Je to už vaše poslední štace?
„Snad ano. Pokud to půjde, jako že
zatím se nám vcelku vede, tak nevidím důvod něco měnit. Navíc jsem
tímto stále v centru sportovního
dění. Probírá se tu sport světové
úrovně i regionální úrovně. Máme
tu klubovnu, kde se pravidelně
scházíme s ostatními sportovními
nadšenci a probereme zde všechno
možné.“

vizitka
VLADIMÍR KRČ
✓ narodil se 8. prosince 1962 v Ostravě
✓ vzdělání: ZŠ, Palackého tř., Prostějov, SOU,
nám. E. Husserla, Prostějov - obor číšník
✓ hráčská kariéra: Železárny Prostějov, Sokol
Lety, Agrostroj Prostějov, Drahany, Kralice na
Hané, Dub nad Moravou, Výšovice, Čechovice,
Vrahovice, Lipová, Plumlov, Haná Prostějov, Pivín
✓ trenérská kariéra: LeRK Prostějov, 1.SK Prostějov - mládežnické centrum, Výšovice, Čechovice, Vrahovice, Klenovice na Hané
✓ zájmy: sport a turistika, vodáctví
zajímavost: každoročně tráví týden na vodě se svými bývalými svěřenci
z mládežnických kategorií 1.SK Prostějov. Dnes už jsou to třicátníci...

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE
JAK 100 KORUN,
MÍT OBLÍBENÉ
NOVINY AŽ DO
DOMU, ZÍSKAT
DÁREK A JEŠTĚ
15110511097

VYHRÁT...

UŠETØI, ZÍSKEJ
A VYHRAJ DESET TISÍC
NALISTUJTE STRANU 10

Pondělí 23. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

sport

Gymnasta Ponížil má
nový osobák. A splnil

LIMIT PRO EVROPU!
zisku 69,40 bodu těsně pod stupni vítězů. A Kolín
obsadil i díky Danielu Ponížilovi třetí pozici.
Prostějovský gymnasta si navíc přes přetrvávající
zdravotní problémy vytvořil nový osobní rekord
a se ziskem 76,15 bodu jednoznačně zvítězil.
„Věřím, že se Dan zúčastní mistrovství Evropy
a velmi rád bych, aby tam získal okolo osmasedmdesát bodů. Na přípravu máme ještě půl roku
a tyto cíle nejsou nereálné,“ vyjádřil se na adresu
největšího želízka trenér a předseda TJ Prostějov
Miloslav Musil.
(pp, jim)

PROSTĚJOV Hned tří velkých akcí se v uplynulých dnech stihli zúčastnit zástupci
prostějovské sportovní gymnastiky. Vše začalo o víkendu 7. a 8. listopadu velkým
mezinárodním Závodem olympijských nadějí v Liberci, poté se den po tragickém pátku 13. listopadu představila v Paříži Dominika Ponížilová a na konci stejného týdne pro změnu muži absolvovali druhou ligu družstev. K tomu se navíc
gymnastický potěr zúčastnil závodu v Bučovicích.

V Liberci vládli Britové
a Èíòané
Na severu Čech se jednalo především o závod
jednotlivých mezinárodních týmů. V ženských složkách se zúčastnilo devět družstev
s celkem třiapadesáti závodnicemi. Český výběr vyslal do akce hned dva kolektivy
a v „béčku“ se mimo jiné představila i členka TJ
Prostějov Dominika Ponížilová. Svěřenkyně
trenérky Veroniky Lukášové se ziskem 46,25
bodu probojovala na pěkné jednatřicáté místo
a nebýt dvou pádů na kladině ze salta vpřed a z
vazby, bylo by to ještě kvalitnější umístění. Klání jednoznačně dominovaly čínské a britské
závodnice, český dívčí „B“-tým včetně Ponížilové získal sedmý nejvyšší bodový zisk, přičemž
„áčko“ skončilo třetí.
Ve stejném termínu se uskutečnil i závod mužských složek, kde dva prostějovští borci Jindřich
Šafran a Daniel Ponížil pod vedením trenérů
Karla Hemerky a Miloslava Musila hájili barvy
České republiky. V celkem deseti výběrech se
představilo na šedesát závodníků, přičemž Ponížil se umístil na pěkném osmadvacátém místě
a Šafran šest pozic pod ním. Výsledky obou

borců se počítaly do českého družstva a Daniel
navíc svým výsledkem 73,05 bodu splnil kvalifikační limit na mistrovství Evropy juniorů,
které se bude konat na konci jara příštího roku.
Rovněž v mužské části závodu vyčnívali gymnasté z Číny, USA a Velké Británie, české „áčko“
s Ponížilem v sestavě skončilo sedmé, Šafranovo
„béčko“ dopadlo o dvě příčky hůře.

Ve smutné Francii
elitní desítka
Následně se v pátek 13. listopadu vydala Dominika Ponížilová na mezinárodní závod do
francouzské metropole jako hostující člen TJ
Bohemians Praha. I přes teroristické útoky se
nakonec sobotní klání uskutečnilo a Dominika
pomohla získat českému družstvu žákyň druhé
místo z celkově patnácti týmů. Češky tak skončily hned za Švýcarskem, třetí příčka patřila domácímu celku. Mezi jednotlivkyněmi si Ponížilová
vycvičila ziskem 48,5 bodu krásnou devátou
pozici ze třiačtyřiceti závodnic. Od pátého místa
ji dělil jen pád z kladiny. Co ovšem bylo v danou
chvíli nejdůležitější, ze smutné Paříže se vrátila
v pořádku...
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Kompletní česká výprava pro liberecký závod, v níž nechybělo ani trio TJ Prostějov Dominika
Ponížilová, Daniel Ponížil a Jindřich Šafran.
Foto: Pavel Ponížil

Daøilo se i tìm
nejmenším
Ve stejný den se konal také závod nejmladších
gymnastek v Bučovicích. Prostějovské barvy
hájily tři osmileté dívky Karolína Hepnarová,
Nela Borská a Nikola Cibulcová, všechny pod
vedením trenérky Vladislavy Ponížilové. Podnik
se jim opravdu vydařil a mezi čtrnácti družstvy
se probojovaly úplně nejvýš, tedy na první místo.
A nenechaly se zahanbit ani v soutěži jednotlivkyň. Zde si pro vítězství dokráčela Karolína
Hepnarová, Nela Borská skončila třetí a Nikola

Cibulcová brala osmé místo z dvaačtyřiceti závodnic. K tomu navíc přidala ještě bronzovou
medaili Nela Borská ve finále kladiny.

Úspìšná pomoc
Brnu i Kolínu
O den později přišla na řadu v pražské tělocvičně na Hradčanech liga družstev ve sportovní
gymnastice mužů, kde dva prostějovští borci šli
podpořit brněnský a kolínský tým. Druhé ligy se
zúčastnilo pět družstev a Jindřich Šafran pomohl
Sokolu Brno 1 k prvenství, když sám skončil díky

Prostějovské naděje Dominika a Daniel Ponížilovi s legendou světové gymnastiky Věrou
Čáslavskou.
Foto: Pavel Ponížil

Boxeři jedou na republiku, touží po zlatě Čechovičtí zápasníci zabodovali:

PROSTĚJOV Trio kmenových
zástupců BC DTJ Prostějov Ondřej Dudek, Miroslav Šerban,
Tomáš Ivachov a řada dalších
borců, kteří v kádru extraligového
účastníka hostují, se představí již
v nadcházejícím týdnu na republikovém šampionátu v boxu. Ten
hostí od čtvrtka 26. do soboty 28.
listopadu Znojmo.
„Ideální by bylo, aby všichni všechno vyhráli. To se ale asi nestane,“
pousmál se Petr Novotný, lodivod
prostějovských boxerů. „Brali bychom aspoň jedno zlato a maximum
finálových účastí,“ přidal před odjezdem na jižní Moravu už vážněji.
„Nejvíce věřím Mírovi Šerbanovi
v devětašedesátce. Je z naší výpravy nejzkušenější a jeví se poslední
dobou v dobrém světle. Bude mít
ale těžkou konkurenci, mimo jiné
Chládka a Viktora Agateljana.“ Zcela vyloučena není ani osobní účast
Petra Novotného přímo v ringu,

oproti souboji proti Třeboni ovšem
není pravděpodobnost až tak veliká.
„Fyzicky se cítím dobře a stále je to
otevřené, definitivně se rozhodnu
až na poslední chvíli. Čekaly by mě
ale celkem tři zápasy, což je docela
zápřah. A nerad bych prohrál,“ přemítal několikanásobný mistr České
republiky.
V tuto chvíli tak platí, že vedle již
zmíněného Šerbana bude mít Prostějov zastoupení v kategorii do dvaapadesáti kilogramů, kde se představí
Ondřej Dudek. „Bude tam mít hned
sedm konkurentů, přičemž zatím
neboxoval víc než jeden zápas. Jede
tam hlavně na zkušenou, úspěchem
by ale byla jedna výhra, ta by mu
zajistila medaili,“ nastínil Novotný
přání. A podobně i v případě Tomáše Ivachova a těžké váhy do jednadevadesáti kilogramů. „Může se
blýsknout a získat další zkušenosti.
Je to také trochu o náhodě a štěstí,
jak se kdo vyspí, i ten největší favorit

může prohrát,“ nevzdává se dopředu
někdejší vládce právě této kategorie,
jenž sám nyní přesedlal do super těžké váhy.
A do akce půjdou i další jména
známá z prostějovského ringu.
Budou to Filip Barák v šestapadesátce, Lukáš Dekýš v šedesátce,
Ondřej Schilder ve čtyřiašedesátce, Jakub Bambuch s Markem
Andrýskem v pětasedmdesátce.
„Kluci se připravovali individuálně, každý měl jiné načasování. Na
některé totiž čekaly galavečery, jiní
boxovali v první lize. Cílem je podat
optimální výkon a přesvědčit rozhodčí. U boxu ale platí, že velkou
roli hraje i jméno,“ zmínil Novotný.
Ze skvadry hostujících boxerů nejvíce věří ostravskému Bambuchovi.
„Má na to překvapit. I on to ale bude
mít hodně těžké, mimo jiné jsou ve
stejné váze Lengál, Andrýsek i kluci
z Prahy,“ dodal nynější kouč BC DTJ
Prostějov.
(jim)

BUKVA MISTREM republiky!

HAVLÍČKŮV BROD, PROSTĚJOV Hned se čtyřmi cennými
kovy se vrátili zástupci Wrestlingu Čechovice z nedávného mistrovství republiky mladších žáků
a současně třetího pokračování
celostátní ligy juniorů v řecko-římském zápase.
Na Vysočinu se vydalo celkem šest
členů oddílu. Mezi žáky se nejvíce
dařilo Aloisi Kejíkovi, jenž v kategorii do osmačtyřiceti kilogramů
obsadil třetí místo. O dvě pozice
hůře pak dopadli Martin Kroutil

ve váze do třiatřiceti kilogramů
i David Pospíšil, jenž zápasí v pětašedesátce.
„Výsledkově to bylo trochu slabší,
přece jen jsem čekal víc. Jsou to ale
mladí kluci a třeba právě Kejík zápasil o váhu výš než obvykle. Měl tam
hrozně moc soupeřů, pětkrát vyhrál
a jen jednou prohrál na body, takže
si vedl velice dobře,“ hodnotil předseda klubu Vojtěch Szilva.
Ještě lépe se pak vedlo juniorům.
Michal Bukva zcela ovládl kategorii
do sto dvaceti kilogramů, až v boji

o zlato padl „docent“ František Nesvadbík ve váze do šestadevadesáti
kilogramů. A kompletní medailovou sadu završil také v šestadevadesátce Tomáš Kaut, jenž bral bronz.
„Michal je českým reprezentantem.
Přestože má teprve osmnáct let
a potkává soupeře o dva roky starší, tak si vede výborně. Stejně tak
i Tomáš s Františkem, u všech ale
platí, že jsou zatím na střední škole,“ podotkl Szilva s tím, že samotný
přechod mezi dospělé je poměrně
složitý.
(jim)

www.vecernikpv.cz

JSME JEDNA RODINA

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

www.facebook.com/vecernikpv

KUŠÍM VLÁDNOU KOSTELEC NA HANÉ S PLUMLOVEM
SUCHÉ LAZCE, PROSTĚJOV
Závěrečný díl venkovní sezóny
konaný během října v Suchých
Lazcích definitivně rozhodl
o tom, jak dopadly dlouhodobé
soutěže jednotlivců i družstev.
A z regionálního pohledu se dařilo na jedničku. Jen minimum
cenných kovů totiž neputovalo do
oddílů Savana Kostelec na Hané
a SK Plumlov.
„Nástřely sice nebyly tak kvalitní
jako loni, ale celkově mohu být spokojen. Vždy je hodně složitý začátek,
kdy se přechází z haly, mění se prostředí i mířidla, stejně tak i závěr už
je únavný. A letos nás také hodně trápilo počasí, snad na každém závodě
foukal přední či boční vítr, takže se
hodně projevilo, kdo a jak trénoval,“
ohlédl se za právě skončeným ročníkem střílející předseda Savany Josef
Nedělník.
Nejprestižnější kategorii mužů opanoval znovu po dvou letech Bohumil
Korbař. Plumlovský střelec a rekordman v počtu domácích titulů zvítězil

ve všech závodech, do nichž nastoupil, a pouze jednou se nedostal přes
osm set bodů. Nebylo tedy pochyb
o tom, že podle kritéria o čtyřech
nejlepších výsledcích během celé sezony připadne prvenství právě jemu.
A stupně vítězů se kompletně změnily v okresní přebor, druhý totiž
skončil Jan Nedělník, jemuž ke stříbru stačilo pět startů, hned za ním se
pak umístil Josef Nedělník. Oběma
se podařilo jednou zdolat osmistovku, což už kromě nejlepšího tria
nikdo nezvládl. Na čtvrtém místě
skončil nejlepší z opavských pronásledovatelů Dalibor Lhotský, až sedmý pak nejlepší zástupce Otrokovic
David Pištěcký. Regionální nadvládu
ještě podtrhl pátý Jan Korbař a desítku uzavřel Bedřich Korbař.
Podobně suverénně to dopadlo
i mezi kadety, zde kompletní stupně
vítězů připadly Kostelci. Pro vítězství hned na konci dubna vykročil
Lukáš Andrés, medailista z letošního
mistrovství světa nakonec jako jediný pokořil v součtu čtyř nejlepších

výkonů mez tří tisíc bodů. Hned za
něj se i díky svému prvnímu dílčímu
triumfu prosadila Tereza Skládalová, třetí místo připadlo Dominiku
Fifkovi. Z osmého místa je pak ještě
podporovala Barbora Pospíšilová.
„Mladí začali sami od sebe intenzivněji trénovat a je to znát. Kadety
úplně ovládli a věřím, že Lukáš jim
bude kralovat i v dalších letech. Tereza teď přechází mezi juniory a také
ty by mohla potrápit. Rádi přivítáme
i další střelce, je tu ovšem nutná fyzická kondice, kuše totiž váží šest
sedm kilogramů a je potřeba ji za
závod tak stokrát natáhnout,“ upozornil Nedělník.
To loňská kadetka Karolína Hynková už přešla mezi juniory, kde sváděla bitvy s otrokovickým Janem Krejčou. Zpravidla to bylo neúspěšné
soupeření, ale vyneslo jí to stříbro.
Stejně tak druhá skončila rovněž
Jaroslava Nedělníková mezi ženami, letos na Sabinu Kubesovou ze
Suchých Lazců nestačila a po osmi
pohárových zlatech v řadě se muse-

la spokojit se stříbrem. Hned za ní
skončila Hana Nedělníková a těsně
pod stupni vítězů Irena Hynková.
Nezacinkalo to pouze v seniorské
kategorii, kde se nestor František
Sedláček umístil na páté pozici.
A v soutěži družstev pomohl kosteleckému „béčku“ k „bramborám“,
když lepší byly jen tři „A“-týmy.
Podruhé v řadě a pošesté za posledních osm let bylo nejlepší „áčko“
Savany tvořené triem Nedělníků
a Lukášem Andrésem, Opava i Otrokovice už ztrácely výrazněji.
A velice blízko bylo prvenství, a tudíž postupu do nejvyšší soutěže, rovněž „céčko“ Kostelce. To nakonec
ve druhé lize obsadilo se shodným
bodovým součtem druhý flek. Právo
postupu výš a náhrady za sestupující
Otrokovice „B“ tak získala plumlovská skvadra – trojice Korbařů a Jiří
Konevič.
Nyní už se opět všichni koncentrují
na halovou sezónu, kde se místo na
pětašedesát, padesát a pětatřicet metrů střílí konstantně z osmnáctime-

trové vzdálenosti. „Pro nás to bude
problematické, nemáme totiž kde
trénovat. Přišli jsme o sokolovnu
v Kostelci, takže mladí ve vhodnou

dobu trénují na chodbě haly a my
starší jen po postavení střelnice před
závody,“ nastínil složitou situaci Josef
Nedělník.
(jim)

Koneèné poøadí venkovní kušistické sezóny:
Český pohár mužů: 1. Bohumil
Korbař (SK Plumlov) 3405 b., 2.
Jan Neděleník 3205 b., 3. Josef Nedělník (všichni Savana KK Kostelec
na Hané) 3198 b., 5. Jan Korbař
3151 b., 9. Bedřich Korbař (oba
Plumlov) 2560 b.
ČP žen: 1. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 3224 b., 2. Jaroslava
Nedělníková 3186 b., 3. Hana Nedělníková 3175 b., 4. Irena Hynková (všechny Savana Kostelec)
2915 b.
ČP seniorů: 1. Václav Losert (Opava) 3153 b., 2. Aja Kaszonyiová
3103 b., 3. Pavel Kaszonyi (oba Otrokovice) 3002 b., 5. František Sedláček (Savana Kostelec) 2898 b.
ČP juniorů: 1. Jan Krejča (Otrokovice) 3019 b., 2. Karolína Hynková
(Savana Kostelec) 2906 b., 3. Jana
Šilhánová (Otrokovice) 2568 b.

ČP kadetů: 1. Lukáš Andrés 3009
b., 2. Tereza Skládalová 2828 b., 3.
Dominik Fifka 2766 b., 8. Barbora
Pospíšilová (všichni Savana Kostelec) 1192 b.
I. liga družstev: 1. Kostelec na
Hané „A“ (Jaroslava, Hana a Josef Nedělníkovi, Lukáš Andrés)
50 bodů, 2. Opava „A“ (Losert,
Lelovský, Lhotský, Slováková) 43
b., 3. Otrokovice „A“ (Kaszonyiová,
Kaszonyi, Janda, Jan Krejča) 41 b.,
4. Kostelec na Hané „B“ (Karolína
a Irena Hynkovy, Dominik Fifka,
František Sedláček) 28 b.
II. liga družstev: 1. Plumlov (Bohumil, Bedřich a Jan Korbařovi,
Jiří Konevič) 40 b., 2. Kostelec na
Hané „C“ (Barbora Pospíšilová,
Tereza Skládalová, Jan Nedělník)
40 b., 3. Otrokovice „C“ (Hluchý,
Hajný, Josef Krejča, Máj) 24 b.
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ZMĚNY V SESTAVĚ ZATÍM ARIETE NEPLÁNUJE

OREL
PODLE

„Zůstáváme v klidu,“ říká šéf klubu Ivan Pospíšil

VEČERNÍKU

BRETT ROSEBORO
ROS
O
V jediném
é střetnutí
stře
během uplynulého týdne proti Nové
hutí se te
tento Američan nedal přehlédnout. Pod oběkoši ukazoval, že se mu na postu pivota začíná
ma ko
dařit
daři stále více. S jednadvaceti body byl nejlepším
střelcem
Prostějova a navíc se mohl pochlubit
stř
i dobrou procentuální úspěšností. Z pole se
netrefil
net
pouze dvakrát, z trestných hodů minul
jedinou
šestku. K tomu přidal sedm doskoků,
jed
třikrát tomu bylo v útoku. Nedělal ani zbytečné
třikr
zztráty,
zt
ráty, o míč přišel v jediném případě. Na své konto
si nao
naopak připsal dva zisky a také díky tomu dostal m
možnost strávit na palubovce více než sedmadvacet minut.
dvac

OKÉNKO KAPITÁNA

aneb pohledem Romana MARKA

„Utkání proti Ostravě začalo dobře, ale v poslední čtvrtině se zdramatizovalo,
což se někdy stane. Už to vypadalo, že vedeme o deset bodů a náskok ještě natáhneme. Ostrava ale dala pár trojek, potrestala naše chyby a rychle se dotáhla.
Nebylo to příjemné. Dokázali jsme ale přitlačit a ukázali, že na vlastní palubovce prohrávat nebudeme. Byli jsme známí tím, že v Prostějově vyhráváme, a
pokud chceme být úspěšní, musíme v tom pokračovat. V naší soutěži je těžké
vyhrávat venku. Na hostujících palubovkách se body získávají obtížně. Už
proto je třeba držet domácí neporazitelnost co nejdéle. Pokud chceme další
medaili, nic jiného nám nezbývá...“
ROMAN MARKO,
kapitán Ariete Prostějov

PROSTĚJOV Také v dalším pokračování
dlouhodobé části basketbalové ligy bude o co nejlepší výsledky Prostějova na
palubovce usilovat nezměněná sestava.
V novém složení tým Ariete po horším
začátku nabral dech a dohání výsledkové manko z úvodních kol. Předsezonní
posily postupně ukazují svůj potenciál a
i z tohoto důvodu vedení klubu změny v
sestavě momentálně neplánuje.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Zatím k žádným posunům nedojde. V tuto chvíli k
nim není důvod, přestože si uvědomujeme, že hráči
stále mají na čem pracovat. Zůstáváme proto v klidu. Je jasné, že po letních změnách v sestavě potřebují hráči prostor k sehrání,“ prohlásil pro Večerník
Ivan Pospíšil, předseda Ariete Prostějov.
Třeba na postu pivota by se ale Orlům ještě
možná nějaká posila hodila. Podle šéfa klubu

ovšem není snadné získat opravdu kvalitního
hráče za přijatelných podmínek. Navíc je situace na přestupovém trhu často nepřehledná. Předseda Ariete Prostějov to vysvětluje na
situaci kolem Coryho Abercrombieho, který
nedávno posílil kádr Slunety Ústí nad Labem.
„Typově by se nám hodil. Svoji kvalitu ukázal v
minulé sezóně, kdy hrál za Svitavy a byl velkou
oporou. Nejdříve se začalo mluvit o tom, že půjde na Slovensko, pak získal angažmá ve Finsku.
Do Ústí nakonec přišel z druhé německé ligy.
Není snadné sledovat všechny hráče. Situace na
trhu je skutečně nejasná a rychle se mění,“ uvedl
Pospíšil.
Případnou změnu by si zřejmě vynutilo eventuálně dlouhodobé zranění některého z hráčů, což
si nikdo nepřeje. Při drobnějších zdravotních problémech by Orli situaci řešili přesunutím hráčů na
jednotlivých postech, což se ukázalo při absenci
Jana Tomance. „Když nemohl hrát, byl na pivotu Martin Novák. Zaskočit pod košem může ale
také Lukáš Palyza nebo Ondřej Peterka. I v menší
sestavě jsme dokázali být konkurenceschopní,“
dodal Pospíšil.

Souhra Orlů fungovala i tentokrát, což vedlo nejen
k vítězství, ale zejména k posunu v tabulce směrem
vzhůru.
Foto: www.orliprostejov.cz
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Orli vyráží za
obhajobou poháru
Olomouc (lv) - Už zítra, tj. v úterý 24.
listopadu vyrazí basketbalisté Prostějova za obhajobou posledního vítězství
v Českém poháru. Orli byli nasazeni přímo do čtvrtého kola soutěže
a v něm narazí na zajímavého soupeře.
V hanáckém derby nastoupí na palubovce sousední Olomouce. V tomto
klubu bavíc působí bývalý exprostějovský trenér a funkcionář Michal
Pekárek! V prvoligovém klubu navíc
v rámci střídavých startů nastupují Marek Sehnal a Adam Choleva z „A“-týmu
Orlů. Střetnutí začíná v olomoucké
Čajkaréně od 19:00 hodin.
„V tomto utkání chceme pochopitelně uspět a postoupit do dalšího kola.
Jsme jasný favorit a předpokládám, že
tuto pozici potvrdíme. Nechci snižovat
kvalitu soupeře, kterému se v dosavadním průběhu sezóny docela daří, ale
hrajeme o soutěž výše a to by se mělo
potvrdit. Musíme ovšem k utkání
přistoupit zodpovědně,“ uvedl trenér
Zbyněk Choleva. Orli v minulé sezóně
celou soutěž vyhráli a získali pro klub
premiérovou velkou trofej. Také v tomto ročníku má celek Ariete ve druhé
nejvýznamnější soutěži velké ambice.
„Chceme postoupit do závěrečného
turnaje čtyř nejlepších. To je první cíl.
V play-off se pak už může stát cokoliv.
Vůbec bychom se nezlobili, kdyby se
opakoval minulý ročník,“ pousmál se
při vzpomínce na triumd generální
manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.

Sluneta pøiveze
obra Abercrombieho
Prostějov (lv) - V rámci 12. kola Kooperativa NBL měli basketbaloví Orli
volno a také z tohoto důvodu se podruhé v řadě představí v domácím prostředí. Tuto sobotu 28. listopadu od 18:30
hodin nastoupí proti Slunetě Ústí nad
Labem. Severočeského soupeře dokázali v první čtvrtině porazit, přičemž
do následujícího vzájemného střetnutí
půjdou s cílem také uspět a prodloužit tak sedmizápasovou vítěznou sérii.
„Soupeři se v lize zatím příliš nedaří, což
se odrazilo také na změnách v kádru
severočeského klubu. Sluneta získala na
post pivota velkou posilu, když angažovala Abercrombieho. Vůbec to nebude
snadný zápas,“ uvědomuje si trenér Orlů
Zbyněk Choleva. Přes horší vstup do
Kooperativa NBL mají Severočeši stále
stejné ambice. „Naším cílem je skončit
po dlouhodobé části do sedmého místa.
Na tom nehodláme nic měnit. Soutěž je
dlouhá, ztrátu můžeme dohnat,“ tvrdí
generální manažer Ústí Tomáš Hrubý.

Roseboro se šplhá mezi nejlépe doskakující basketbalisty ligy

PROSTĚJOV S průměrem přes pětadvacet minut na zápas je Brett Roseboro nejvytíženějším basketbalistou
Prostějova v dosavadním průběhu
sezóny. Americký pivot, který přišel
na Hanou po sezóně ve druhé finské
lize tak plní vlastní předsevzetí před
startem nového ročníku Kooperativa NBL. „Budu se pochopitelně snažit, abych hrál co nejvíce. Věřím, že si

vybojuji dostatečný prostor a v něm
chci co nejvíce pomoci týmu,“ řekl
po svém příchodu do prostějovské
kabiny 208 centimetrů vysoký basketbalista.
Letní posila Orlů zatím nastoupila do
všech zápasů a postupně si vybudovala
v sestavě slušnou pozici. Pouze v jednom případě se jeho minutáž nedostala
přes dvacítku, stalo se tak v Brně za roz-

hodnutého stavu. „Brett je poctivý hráč
s velmi dobrými návyky. Pochopitelně
si musel zvykat na trošku odlišný herní
styl. Ale už se do toho dostává a může
být pro nás platným hráčem,“ poznamenal na adresu Roseboroa trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Americký pivot měl zpočátku potíže
s výkladem pravidel v české nejvyšší
soutěži. Rozhodčí mu často pískali

porušení pravidla o krocích, i v tom
se však zahraniční akvizice Orlů
postupně lepší. „Po první čtvrtině už
získal dostatečný přehled o naší soutěži,
zvyká si na pískání a to by se mělo projevit. Také u něj platí, že po příchodu do
nového prostředí každý potřebuje trochu času,“ poznamenal kouč.
Čtyřiadvacetiletý Američan se postupně prosazuje i v individuálních statisti-

kách. Propracoval se už na pozici pátého nejlépe doskakujícího hráče celé
Kooperativa NBL s průměrem přes
sedm doskoků na zápas. Z pohledu
střelby se přibližuje dvouciferné hranici. Zatím dává v průměru 9,6 bodu na
zápas při úspěšnosti necelých padesáti
procent. Ve dvou případech mu utekl
ceněný double - double o jediný doskok.
(lv)

Slezák zastavil ostravskou snahu o obrat
AR PV
NH OV

71
63

PROSTĚJOV Basketbalistům
Prostějova se ve středečním klání podařilo Ostravě oplatit porážku z prvního kola Kooperativa NBL. Domácí byli téměř celé
utkání ve vedení, přesto o úspěchu rozhodli až v samotném
závěru, kdy v posledních minutách dovolili soupeři snížit až na
rozdíl dvou bodů. Závěrečnému
ataku Nové huti ale s přehledem
odolali a po výsledku 71:63 vyhráli už sedmé utkání v řadě!
První body trefil z trojkové vzdále-

nosti Slezák, další podobný pokus
přidal Tomanec a Orli se rychle propracovali k výsledku 12:5. O nadějný
náskok ale rychle přišli. Nová huť
dokázala potrestat polevení obrany a
především zásluhou Hookera se začala přibližovat. Po deseti minutách nakonec Orli vedli pouze 19:17, když se
nechali ukolébat snadným vstupem
do střetnutí.
V další části prvního poločasu se
basketbalisté Ariete zlepšili, i když
se na první koš čekalo přes dvě minuty. Nejprve se prosadil Dokoupil,
další důležité body přidal Roseboro
a náskok devíti bodů byl na světě 29:20. Bodový únik Ariete zastavil
ostravský pivot Bohačík, s jehož výrazným přispěním se hosté dostali

na dostřel. Prostějov tak odcházel do
kabiny s hubeným vedením 41:38.
Po změně stran odešla Orlům střelba
a skóre posouvali pouze po exekuci trestných hodů. Především proto
Nová huť podporovaná střelbou Číže
otočila na 44:43 ve svůj prospěch.
Stopku tomuto náporu vystavil Slezák.
Jeho čtyři koše v řadě vrátili domácím
náskok 50:44, a když přidal další body
Peterka, vypadalo to na poklidnou
koncovku.
Naději Ostravě ještě vykřesal Ostravě
Číž. Jeho osm bodů přineslo v poslední čtvrtině snížení hostující ztráty
na 60:62, následné dvě potrestané
ztráty Nové huti ale Orlům přineslo
další vítězství na zlatém podnose.
(lv)

CO ZAZNĚLO NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Bylo to takové vydřené vítězství z naší strany. Po první čtvrtině, kdy kluci dali
tři trojky, tak jsme nabyli dojmu, že to nějak půjde. Pod tíhou dobré ostravské
obrany jsme se trápili se střelou z dálky, takže jsme to museli tlačit do nájezdu a
pod koš, což se místy dařilo, ale nebylo to v tom našem rytmu. O to je to vítězství
cennější. Výrazně k němu pomohl Pavel Slezák, který dal koše ve chvíli, kdy to
tým potřeboval.“
Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Myslím si, že jsme odehráli vyrovnané utkání, takže můžeme být spokojeni s
výsledkem i předvedenou hrou. Nebyli jsme v optimálním rozpoložení, protože Vojta Bratčenkov má poraněné chodidlo a Kerr hrál s žaludečními potížemi.
Rozhodly tři chyby na konci, kdy jsme nedali trojku za stavu 64:61, nedostali
jsme balon na volného Bohačíka a ztratili jsme míč při rozehrávce.“

Kapitán Marko: „Prostějov patří na špici tabulky!“
zóně. Větší zodpovědnost nepřichází s funkcí, spíš se tak stává se zkušenostmi. Hráči, kteří už mají něco za
sebou, musí vždy na sebe kus zodpovědnosti vzít.“
●● Orli prožívají dobré období
a vyhrávají. Jak jste se cítili v době,
kdy se nedařilo?
„Propadli jsme se až na dno tabulky
a řekli si, že už musíme začít vyhrávat.
To se podařilo a teď už nám nezbývá nic
jiného, než v tom pokračovat.“ (úsměv)
●● Cítili jste se po špatném vstupu do sezóny pod tlakem?
„To snad ani ne. Každý věděl, že jsme
měli těžký los. Vnímali jsme to tak, že
jde jen o začátek sezóny, která má přes
padesát zápasů. Když při takovém
množství několikrát prohrajete, nejde
o tragédii. Prostě jsme pokračovali
v tréninku a věřili, že se vývoj sezony
otočí. Chvíli to trvalo, ale nakonec se
Ladislav Valný
Foto: www.orliprostejov.cz
přesně tak stalo.“
●● Takže s pomyslným céčkem ●● Museli jste v přípravě něco
nepřišla třeba větší míra zodpo- změnit?
hráči, teď už si to sedá. Všichni doufá- na špici tabulky a ne na příčkách, abyvědnosti?
Některé věci jsme opravdu změnili. me, že to budeme v dalších zápasech chom se obávali, jestli se dostaneme
„To ne, hraji stejně jako v minulé se- Je to dáno i tím, že v týmu jsou noví i nadále potvrzovat. Prostějov má být do vyřazovací části.“

PROSTĚJOV Už tři roky se
o distribuci míčů a rozehrávku útočných akcí stará
v Prostějově Roman Marko.
Zkušený basketbalista s nebezpečnou střelou z dálky
umí najít lépe postavené spoluhráče, ale také najet pod koš
a zakončit. Od začátku sezóny
navíc plní i roli kapitána týmu. „Jsem pochopitelně rád,
že si mě hráči zvolili, ale jinak
necítím žádnou změnu. Na
hřišti rozhodně nevnímám, že
jsem kapitán,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
Roman Marko.

AKCE

zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ
Koruny
LEVNĚJI

volejte
582 333 433

více na
straně
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Házenkářské regionální derby dodrželo tradici

Z vítězství se radoval domácí tým: KOSTELEC!

KOSTELEC NA HANÉ Bitva jako řemen! V duchu přísloví‚každý chvilku tahal pilku' proběhlo
uplynulo neděli vpodvečer
očekávané derby druholigových házenkářů. Zatímco hostům z Prostějova vyšel úvod,
Kostelečtí zabrali ve druhé půli
a po závěrečném hvizdu slavili
těsnou dvoubrankovou výhru.
„Jsem hrozně rád, že jsme tento prestižní duel zvládli,“ oddechl si domácí kouč Jiří Grepl.
„Hezký zápas, ve kterém měl
Kostelec více štěstí,“ komentoval včerejší dění hostující lodivod Svatopluk Ordelt.
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Přestože se jednalo o velké derby, ve
kterém těžko hledat favorita, s mírnějším optimismem mohli vstupovat do
utkání letos dobře hrající Prostějované. V kostelecké sestavě totiž scházel
zraněný a těžko nahraditelný obranný
pilíř Karel Diviš. Nezvyklou minutáž
si tak musel naložit domácí veterán

David Ševčík a nutno podotknout,
že svou roli zvládl na výtečnou. „Měl
jsem před zápasem velké dilema, Karel je náš první pivot. David se k tomu
postavil čelem a dokázal, že v těch
letech na to pořád ještě má,“ chválil
Ševčíka trenér Grepl.
Do utkání naskočili nepatrně lépe
hosté. První trefu zaznamenal z křídla
David Jurečka, druhý gól přidal Kozlovský. Domácí soubor se rozjížděl
pomaleji a dvacet minut jen dotahoval jednobrankové vedení Sokola II.
Obrat nastal až po střídání kosteleckých brankářů, kdy Pavla Navrátila,
hrdinu minulého utkání s Ivančicemi,
nahradil Honza Mayer. Kostelečtí se
dostali poprvé do vedení sedm minut
před poločasem (11:10), ale radost
trvala jen pár vteřin. Velmi dobře hrající Procházka srovnal a Kozlovský
opět poslal své barvy nahoru - 11:12.
Domácí však přece jen nakonec odcházeli do kabin spokojenější - 15:14.
Kosteleckým vyšel excelentně nástup do druhého poločasu, když
se po chytré střele Varhalíka a proměněném trháku Smékala dostali
poprvé na rozdíl tří gólů - 17:14. Po
osmi odehraných minutách pak svítilo na tabuli dokonce skóre 20:15,
a zdálo se být rozhodnuto. Hostující
kouč Ordelt ovšem nesložil zbraně,
v oddechovém čase naordinoval

s píšťalkou řešili nekompromisně
a výraznou měrou tak přispěli k zajímavosti celého derby.
Před utkáním dělila oba týmy v druholigové tabulce tříbodová mezera.
Díky výhře se Kostelečtí na rivala
dotáhli na rozdíl jediného bodu.
Oba regionální zástupci se tak drží

BYLI JSME
U TOHO

ÚSTY TRENÉRŮ

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Střežený kanonýr. Mimořádnou pozornost věnovali kostelečtí (v modrém) nejlepšímu
střelci soutěže Jiřímu Kosinovi, který dal jen čtyři branky ze hry. Foto: Zdeněk Vysloužil

svým svěřencům jiný způsob obrany
a vysunutá hradba na soupeře platila. Prostějované se nenápadně přiblížili na rozdíl jediného gólu - 23:22
a utkání dostalo další náboj. „Začali
hrát osobku na Varhalíka. Věřil jsem
ale, že si naši techničtí hráči s vysunutou obranou poradí a potvrdili to,“
usmíval se Grepl.
Závěrečné minuty tvrdě, ale fér hraného mače, dostaly do varu i velmi slušně
zaplněné hlediště. Mohutně finišující
Prostějované měli blízko k obratu,
zvláště když za stavu 26:24 neproměnil Přikryl sedmičku. Hosté se dotáhli
na rozdíl branky (26:25), navíc nafasoval červenou kartu domácí Smékal,
když ‚sundal´ v jasné pozici Bokůvku.

v horní polovině dvanáctičlenného
pelotonu. Prozatímní slušný bodový počin se budou oba celky snažit
rozmnožit příští sobotu. Prostějované hostí na své domácí palubovce
výběr Ivančic, kostelecké čeká cesta
do Napajedel. Obě utkání mají stanovený začátek na 17:00 hodin.

Do role spasitele pohasínajících kosteleckých nadějí se však převtělil brankář
Mayer. Ten dvakrát po sobě vychytal
v jasných šancích Bokůvku a ostrostřelce Kosinu! Svůj závěrečný koncert pak stvrdil lapením i třetí tutovky
a hosté mohli na bodový zisk zapomenout - 30:28.
Věčné nářky na rozhodčí, které provázejí každý druhý házenkářský zápas,
tentokrát nebyly na místě. Zkušená
dvojka Baader - Novotný si dokázala
na hřišti zjednat respekt a hráči obou
mužstev jejich přísný metr přijali. Velký počet vyloučení vyplynul ze hry,
ani jeden z týmů nechtěl prohrát a tak
si oba týmy nic nedarovaly. Doutnající ohníčky možných svárů však muži

Jiøí GREPL

Svatopluk ORDELT

- TJ Sokol Kostelec n. H.-HK:

- Sokol II Prostìjov:

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Derby je derby, místy to bylo
dost vyhecované. Jsem hrozně rád,
že jsme utkání zvládli, i když jsme
v některých fázích nepředváděli
hru, které jsme schopni. Jsem rád, že
máme takovou brankářskou dvojici.
Věřil jsem, že se Pavel Navrátil po
tom skvělém minulém výkonu chytí. Honza jak nastoupil, předvedl super výkon a z velké části nám dnešní
výhru zachránil. Zlomový byl náš
nástup do druhého poločasu. Hráli
jsme trpělivě v obraně a dávali góly.
Zdálo se mi, že pak někteří hráči soupeře trochu znervózněli. S výsledkem jsem nadmíru spokojený. Body
jsme potřebovali, kluci to odbojovali
a za výkon, který odvedli, je musím
pochválit.“

„Padlo hodně gólů, utkání bylo vyrovnané, tahalo se to celý zápas. Diváci museli být spokojení. Kostelec většinu času
vedl, my jsme dotahovali, což pro nás
bylo těžší. Soupeř měl v některých pasážích více štěstí, utekl nám na pět branek
a dotahování nám sebralo spoustu sil.
Vypadalo to, že se nám to podaří zvrátit.
Nedali jsme ovšem dva trháky po sobě a
bylo rozhodnuto. Celkově to byl rychlý,
tvrdý zápas, jenž měl svou kvalitu. Příčinou našich problémů byl slabší nástup
do druhého poločasu. Odskok na pět
gólů byl v tak vyrovnaném zápase moc.
Na Kostelec platila vysunutá obrana,
možná jsme ji mohli použít dřív. Musím
Kostelci pogratulovat, bohužel byl dnes
o ten kousek lepší. Body zůstaly doma,
těším se už na jarní odvetu, věřím, že to
otočíme a výhra zůstane taky doma.“

„Hlava pořád chtěla,“ přiznává David Ševčík

KOSTELEC NA HANÉ Ten chlap snad nestárne! Nepřehlédnutelnou postavou derby zápasu byl kostelecký pivot David Ševčík (na
snímku). Čtyřiačtyřicetiletý plejer musel zastoupit zraněného Karla Diviše a místo obvyklých pěti minut strávil na hřišti téměř celý
zápas!Ktriumfusvéhocelkupakpřispělkroměperfektnídefenzívy
i dvěma góly. Zkrátka klobouček! A exkluzivní rozhovor navrch.

Zdeněk VYSLOUŽIL
●● Jak moc bylo derby náročné?
(úsměv) „Rozhodně to bude hodně
bolet, uvidím zítra a popozítří. Vítězství
je ale to sladké, co teď přebíjí tu únavu.
Ke konci jsem už šlapal vodu, ale hlava
pořád chtěla, tak jsme to uválčili.“

●● Věřil jste, že zvládnete celý
zápas?
„No, z veteránů jsem zvyklý na dvakrát deset... Fyzicky to bylo pro mě
opravdu hodně náročné. S Karlem
nám vypadla obrovská síla v obraně, většinou bráníme spolu, pak
jdu střídat a nahoru jde Milan Varha-

lík. Klukům jsem řekl, že odehraju, co
budu moci. Jsem sám překvapený…“
●● Nemáte strach, že teď týden
nebudete chodit?
„V pořádku asi nebudu. (smích)
Myslím si, ale že to nějak dám. Regenerace je v tolika letech samozřejmě
delší než u mladých kluků. Jsem zvědavý, jestli zítra vstanu...“
●● Co byl hlavní důvod vaší výhry?
„Dobře jsme odbránili Jirku Kosinu,
navíc skvěle zachytal Mája. Celkově
nám ale fungovala dobře obrana,
i když to bylo jeden na jednoho.

Šťastnější jsme byli i v proměňování
šancí. Zlomil to ten závěr, kdy Mája
chytil ty dvě šance.“
●● Derby jste zažil nepočítaně.
Chutná výhra pořád stejně?
„Ona chutná úplně každá výhra. Derby je navíc okořeněno tou dlouholetou rivalitou. Kluci z Prostějova ale
předváděli výbornou házenou. Mám
mezi nimi spoustu kamarádů, ale na
hřišti jsme holt soupeři. Každá výhra
v derby je sladší, než v jiném zápase.“
Zápal Davida Ševčíka by mu mohli
mnozí mladší hráči závidět.
Foto: Zdeněk Vysloužil

HÁZENKÁŘŮM ŠLO ve Francii téměř O ŽIVOT
NICE, PROSTĚJOV Po sportovní
stránce to nedopadlo zcela podle
očekávání a výsledné deváté místo
bylo mírným zklamáním, přesto se
někdejší špičkoví házenkáři Kostelce na Hané a Prostějova sdružení
v Házenkářském klubu kluků z Hané
vraceli z Evropských veteránských
her spokojeni. V jihofrancouzském
letovisku Nice totiž zažili atmosféru
malé olympiády a navíc přežili povodňovou vlnu...

Jiří MOŽNÝ
„Ambice byly určitě vyšší, musíme ale
uznat sílu soupeřů, někteří jsou prostě
zcela jinde. Linie mezi úspěchem a
neúspěchem ale byla hodně tenká, navíc nám úplně nesedlo pořadí zápasů
a hned v prvním duelu se nám vážně
zranil Honza Blumenstein, jenž si utrhl achillovku,“ pustil se do hodnocení
sportovní stránky aktivní člen týmu
Lukáš Chalupecký.

Olympionici mìli navrch

Jako první přišel na řadu souboj s dánským celkem FHK FIF Välby, tedy zástupcem jedné z házenkářských velmocí
a následným vítězem celé pětičlenné
základní skupiny. „Oni hrají pravidelně
ligu a dosud ještě neprohráli, tak jsme
z nich měli trochu respekt, byť jsme
neznali úroveň jejich soutěže. Vinou
nervozity jsme začali špatně, pak jsme se
do toho dostali a začali dotahovat, jenže
'Blumeho' zranění nás hodně poznamenalo a smolně jsme o dvě branky prohráli,“ popisoval.
Druhým na řadě se stal výběr ruské
reprezentace nad pětatřicet let, který
to posléze dotáhl až do finále a mohl
se opřít o nejlepšího střelce turnaje
Dimitrije Slaščeva. „Byl to velice těžký zápas. Nastoupili proti nám bývalí
olympionici a prohráli jsme jasně
o sedm osm branek. Udržují se

Stinnou stránkou celé akce bylo vážné zranění Jana Blumensteina, jehož
Achillovka to nevydržela.
Foto: archiv L. Chalupeckého

a bylo to znát,“ pokrčil smutně rameny
Chalupecký.

Derby pro Slováky
Zvítězit se nepodařilo ani v atraktivním
federálním derby, kdy byly soupeřem
slovenské Malacky. „Potkáváme se
s nimi na spoustě turnajů a známe se.
Bylo to hodně vyhecované, měli velkou motivaci a také tentokrát nás porazili. Dařilo se jim víc než nám a dali
o pár branek víc,“ smutnil po prohře
s družstvem, které si nakonec na pobřeží Středozemního moře dokráčelo až
k bronzovým medailím.
O postup do čtvrtfinále si to tak kluci
z Hané rozdali v přímém souboji se španělským Valladolidem. „Byl to hodně
důležitý duel, ale my jsme byli až přemotivovaní. Opět jsme měli špatný vstup,
pak jsme se sice dotáhli, soupeř už ale těsný náskok uhájil. Šli jsme tak do střetnutí
o deváté místo, které se nám konečně
povedlo podle představ. Řekli jsme si, že
musíme vyhrát, a výběr Katalánska jsme
porazili hned o deset branek. Tam se
nám dařilo vše,“ potěšila Chalupeckého
alespoň výhra na závěr a současně poděkoval za podporu městům Prostějov
a Kostelec na Hané.
„Měli jsme trochu smůly. Dostali jsme
hloupé branky a hned třikrát jsme prohráli o dvě tři branky. Utekly nám začátky
a hrálo se jen na dvakrát patnáct minut,
to je strašně málo času něco napravovat,“
smutnil jeho kolega z výběru Svatopluk
Ordelt.

U břehů Středozemního moře hájila české barvy tato sestava z Hané.

Byl to velký svátek
Do známé a turisticky vyhledávané
destinace se v první polovině října
přesunuli ti nejlepší veteráni z Evropy
i dalších zemí světa nejen v házené, ale
i dalších šestadvaceti sportech. Jednou
z podmínek účasti bylo pokoření hranice pětatřiceti let a pro všechny zúčastněné to byl velký zážitek a svátek,
vždyť taková událost se konala opět po
čtyřech letech, kdy se všichni sešli poblíž italského Bibione. „Nikdy jsme na
olympiádě nebyli a byl to pro nás veliký
zážitek. Přijeli zástupci asi sedmdesáti
států, byli tam i Kanaďané či sportovci
z Asie, takže pole bylo velice rozmanité.
Poprvé jsme se účastnili velkého průvo-

du a byl to pro mě jeden z nejsilnějších
házenkářských dojmů. Jsem velice rád,
že jsem se toho mohl účastnit,“ užíval si.
A velice podobně hovořil i Ordelt. „Atmosféra byla vynikající a po delší době
jsem si opět zahrál. Jsme dobrá parta
a užíval jsem si to. Navíc mě těší, že to se
stářím zatím není tak hrozné,“ smál se
současný kouč Sokola II Prostějov.

Voda až v pokoji
Čas zůstal házenkářům i na prohlídku
města a podařilo se navštívit také triatlon, který se odehrával na pobřeží. „Na
zápasy jsme sice museli cestovat přes
celé město, naštěstí jsme ale po celou
dobu hráli ve stejné ze čtyř hal. Moc
prostoru sice nebylo, ale něco jsme vi-

Foto: archiv L. Chalupeckého

děli a také jsme se krátce koupali v moři,
byť už bylo trochu chladnější,“ pochlubil se Ordelt.
S vodou ale souvisí i negativnější zkušenosti, které přebily i náročnou, téměř
celodenní cestu ze střední Moravy a pak
zase zpět domů. „Jeli jsme asi osmnáct
hodin a bylo to úmorné. Tam se vše ještě dalo zvládnout, člověk byl natěšený,
naopak nazpátek byla cesta náročnější,
byli jsme unavení a dobití,“ vyprávěl
Lukáš Chalupecký. „Moc nám nepřálo
ani počasí, hodně pršelo a poslední den
přišly i lokální povodně. Nám naštěstí
pouze vyplavily pokoj na hotelu, dole
v kempu šlo ale Brňanům o život a museli čekat na střeše karavanu!“ oddechl
si a připomněl, že vlna si tehdy vyžádala
na dvě desítky obětí...
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PODPORA SPORTU BY MĚLA BÝT STÁTNÍ PRIORITOU. SVĚT JE JINDE
Olomoucký kraj předběhl zbytek republiky, ČUS ale bije na poplach!
OLOMOUC Státní podpora sportu je nedostatečná! V tomto
duchu proběhla minulé úterý Krajská veřejná konference České
unie sportu, která je přímým nástupcem bývalého ČSTV.„Vyrazili
jsme do krajů, abychom poukázali na to, jakým způsobem
stát podporuje, či spíše nepodporuje český sport,“ pronesl na
úvod olomoucké konference Miroslav Jansta, předseda ČUS.
Večerník byl u toho!

původní
zpravodajství
tví
pro Večerník
ík

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Postavení sportu ve vyspělých zemích
je neoddiskutovatelné. Ve většině zemí
Evropské unie je chápán jako významný socializační, zdravotní a ekono-

mický faktor. Sportující mládež nemá
například sklony k užívání drog, má
mnohem nižší procento kriminality.
Samotný člověk pak má mnohem vyšší
tělesnou zdatnost, což má výrazný vliv
na celkový zdravotní stav. Významným
faktorem je pak i ekonomika. V případě
pořádání prestižní sportovní akce se
ruku v ruce zvyšuje image regionů, čímž
se stávají mnohem zajímavějšími pro investory a rozvíjí se i turistický ruch.
Výše uvedené si v drtivé většině zemí

uvědomují, proto má sport mnohem
významnější postavení a podporu než
u nás. V tabulce znázorňující porovnání výdajů států Evropské unie na
sport v poměru k HDP najdete Českou republiku na úplném konci...
Mezinárodní kredit našeho státu zvyšují
nemalou měrou úspěšní sportovci. Každé malé dítě na celém světě například
znalo před deseti lety jméno fotbalisty
Pavla Nedvěda. Nezapomenutelný
wimbledonský triumf Petry Kvitové pak
sledovala v přímém přenosu celá planeta. „Pořád se najdou úspěšní jednotlivci.
Upadají ale především kolektivní sporty.
Od roku 1990 se na olympijské hry dostal pouze třikrát ženský basketbal, jiný
sport tam nebyl,“ připomenul Jansta
a pokračoval: „S výjimkou sportů, které
mají svá rezortní centra, jako jsou například atletika, veslování či kanoistika, se
další sporty dostávají na olympiády spíše
zásluhou jednotlivých trenérů nebo díky
abnormálnímu sportovnímu talentu.
Jako příklad nabídnu Martinu Sáblíkovou a jejího kouče Nováka.“
Jedním z finančně nejnáročnějších
sportů je bezesporu lední hokej. Navíc se jedná o nejpopulárnější sport
v České republice. Jeho celkově klesající
úroveň sice stále maskují solidní úspěchy reprezentace, ale zasvěcení vědí své.
„Kdybychom neměli hráče v zahraničí,

Krajský hejtman Jiří Rozbořil (vlevo) a předseda ČUS Miroslav Jansta se vyjádřili k současné ekonomické situaci v českém
sportu.
Foto: Zdeněk Vysloužil

zradil Miroslav Jansta. „Do sportu
dáváme zhruba osmdesát milionů
korun. Jedná se o výkonnostní i mládežnický sport. Investujeme také
do oprav stadionů, sportovních hal
a dalších zařízení. Podporujeme i vr-

cholovou složku. V kraji se hrají nejvyšší
soutěže hokeje, fotbalu, basketbalu,
házené nebo volejbalu. Já jsem rád, že
sport v Olomouckém kraji takovým
způsobem funguje,“ zamyslel se Jiří
Rozbořil, hejtman Krajského úřadu

Olomouckého kraje. „Vnímáme sport
jako nosnou prioritu v rámci dotačních titulů. Již dnes mohu říci, že při
skladbě nového rozpočtu, budeme
v tomhle trendu pokračovat,“ přislíbil
závěrem setkání.

Prostějovská ČUS zaštiťuje osmdesát klubů

15111911178

„Členkou je i tenistka Petra Kvitová,“
myslím, že bychom nebyli konkurenceschopní Finům nebo Švédům, kteří
byli vždy za námi. Díky práci s mládeží,
kterou u nich výrazně podporuje stát,
nás předbíhají. Jedná se o zodpovědnost jednoho ministra školství, mládeže
a tělovýchovy za druhým, s nimi pak
ministrů financí a premiérů. Navíc pak
všech stran co za poslední dvacetiletku
vládly,“ nebere si servítky Jansta, jenž
dodává: „Aktivně sportuje okolo čtyř
set padesáti tisíc dětí, z nichž takových
deset procent nemá na to, aby si kupovalo výstroj a výzbroj...“
Pozice České unie sportu v tuzemském prostředí je velmi silná.
„Hospodaříme bez jakýchkoliv dotací.
Majetek, který jsme udrželi, nám vydělává a peníze se snažíme investovat.
Spolupracujeme se státem a chceme,
aby svoji politiku změnil. Jsme respektovaným partnerem pro všechny,“ říká
Jansta. „Zvláště děti z méně majetných
rodin prakticky nemají možnost sportovat. Zamysleme se nad tím, ze kterých vrstev se rekrutují nejúspěšnější
sportovci. Z těch nejnižších, ti mají
největší motivaci! A my jim chceme
pomáhat. Klubům musí pomáhat
stát,“ nabádá důrazně šéf ČUS, který
je současně strůjcem basketbalového
giganta z Nymburku.
Olomoucký kraj je v porovnání
s ostatními regiony v České republice hodně vepředu. „Zde
funguje podpora sportu nejlépe.
Vedle vrcholového se velkou měrou podporuje i masový sport,“ pro-

prozradil předseda Boris Vystavěl
PROSTĚJOV Co je to ČUS? Tak
trochu záhadnou sportovní organizací pro širokou veřejnost je Česká
unie sportu - zkráceně ČUS. Jedná
se o nástupnickou organizaci Českého svazu tělesné výchovy. Sama
„čuska“ vznikla na jaře roku 2013
a konkrétně na Prostějovsku sdružuje okolo osmdesáti klubů. Předsedou OS ČUS je pak Boris Vystavěl,
kterého večerník v rámci dnešního
tématu trochu vyzpovídal...
●● Pro drtivou většinu sportovní
veřejnosti je ČUS dosti záhadnou organizací. Co je hlavní pracovní náplní
organizace přímo na Prostějovsku?
„Sdružujeme sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, členy České
unie sportu. V současnosti jich je
osmdesát, máme oddíly z Prostějova
i několika obcí regionu. Přes padesát
procent jednot je fotbalových. Pomáháme jim hlavně s administrativou
a vyřízením například krajských
nebo státních dotací. Řadě jednot
vedeme i účetnictví.“
●● Nejvíce je místní unie vidět díky
malé kopané...
„Ano. Malá kopaná se na okrese dlouho
pohybovala na rozhraní FAČR(u) a rekreačního sportu a momentálně nepatří
pod žádný svaz. Regionální soutěže na
Prsotějovsku řídí speciální komise.“
●● Čím se dále zabýváte?
„Hlavní náplní je poskytovat jednotám potřebný servis. Dlouhodobou

Předsedou okresní organizace ČUS je Boris Vystavěl. Foto: Zdeněk Vysloužil

akcí je například projekt ‚Sportuj
s námi´. Ten funguje dlouhodobě
a zaštiťuje celou řadu sportovních
podniků po celé republice. V Prostějově se jedná například o tradiční Silvestrovský běh.“
●● Pokud by se na vás nějaký sportovní klub obrátil s žádostí o radu
nebo pomoc, s čím konkrétně jste
schopni poradit?
„Dost podstatnou věcí je v současnosti pomoc s přechodem sportovních klubů a jednot podle právního
zákoníku. Ze zákona se totiž všechna
občanská sdružení stávají spolky. Do
konce roku tam musejí minimálně
změnit své názvy. V tom příštím pak
stanovy a zápis do veřejného rejstříku v souladu s novým zákoníkem.
Už jsme pomohli celý tento proces
zorganizovat okolo pětadvaceti jednotám.“

●● Dokáže ČUS pomoci i ekonomicky?
„Ano, každoročně pomáháme i finančně. Nejedná se o žádné převratné částky. Letos jsme dotačně podpořili naše
jednoty celkovou částkou dvěstěšedesát
tisíc korun.“
●● Disponuje prostějovská pobočka
nějakým nemovitým majetkem?
„Ve vlastnictví máme jen budovu
v České ulici, kterou udržujeme. A pronajímáme dva byty, které nám de facto
hradí provoz. Jinak žádným nemovitým majetkem nedisponujeme.“
●● Jak velkou máte členskou základnu na Prostějovsku?
„Jedná se cca o devět tisíc členů. Mimochodem je naší členkou například
i tenistka Petra Kvitová, protože TK
Prostějov je v ČUS. Žádný profit však
z toho nemáme, roční členský příspěvek dělá deset korun...“ (úsměv)

